
NORMES DE CONVIVÈNCIA  

Totes aquestes normes queden supeditades al compliment del pla de contingència del 

centre i a les orientacions i instruccions que la Conselleria d’Educació pugui publicar al 

llarg del curs. 

 

1. Respectar els diferents membres de la comunitat educativa: alumnat, professorat i personal 

no docent. 

2. Assistir a classe amb regularitat i puntualitat. 

3. L'assistència a les sortides i activitats que es fan en horari lectiu és obligatòria. Ningú quedarà 

exclòs de l’activitat per raó econòmica. S’intentarà que les activitats siguin gratuïtes. 

4. Respectar i emprar correctament i amb cura les instal•lacions i el material del centre.  

a) Aules: 

 apagar els llums abans de sortir 

 deixar taules i cadires netes i col•locades; en acabar les classes, deixar les cadires 

damunt la taula, així com el terra sense papers. 

 no es pot menjar ni beure (excepte aigua) a dins les aules. 

 no es pot emprar l’ordinador de la classe sense autorització o supervisió expressa del 

professorat. És d’ús exclusiu del professorat. 

b) Tallers: seguir les instruccions de cadascun dels espais.  

c) Lavabos: 

 no tirar els papers d'eixugar mans al terra 

 fer un ús racional de l'aigua (tancar aixetes) i del paper. 

d) Entrada/esbarjo: 

 deixar taules i cadires netes i col•locades, així com el terra sense papers ni restes. 

 si les màquines de cafè i/o refrescos s'avarien, avisar el/la conserge. No donar cops. 

5. Contribuir a mantenir un bon ambient de treball, tant a l’aula i al centre com en les activitats 

complementàries.  

6. Respectar les pertinences dels altres. 

7. Tenir especial cura amb la higiene, la salut i la presència personal.  

8. Només està permès utilitzar aparells electrònics i mòbils dins l'aula amb ús exclusivament 

acadèmic, relacionat amb el mòdul formatiu i amb autorització expressa del professorat. 

9. L’enregistrament, publicitat o la difusió,  a través  de qualsevol mitjà o suport, de continguts 

que afectin a l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de qualsevol membre de la comunitat 

educativa, es considerarà una conducta greument perjudicial a les normes de convivència. 

  

Esperam que el compliment d’aquestes normes ajudin a crear un clima d’enteniment i respecte 

entre l’alumnat, així com també a millorar el seu rendiment acadèmic. 

 

NORMATIVA ECOAMBIENTAL 

El nostre centre s’ha compromès en un projecte ecoambiental, dins dels projectes de la Conselleria 

d´Educació i Universitat i el Consell de Mallorca, per tal de reduir al mínim l´impacte negatiu en 

l´entorn. 

Volem impulsar l´estalvi energètic del centre, volem reciclar paper, vidre, envasos, piles,  

Volem evitar la brutícia de les nostres aules i dels espais exteriors del centre. Volem ser un centre 

amb un impacte  ambiental mínim.  

Per tot això, sol·licitam la vostra col·laboració per: 

1. Utilitzau els contenidors de reciclatge corresponents (blau, verd, groc, piles...) 

2. Tancau  les aixetes dels banys. 

3. Assegureu-vos que les cisternes dels vàters no s´han enganxat. 



4. Tancau les llums dels banys i de les aules quan no hi sigueu a dins. 

5. Obriu les persianes per tal d’aprofitar la llum natural. 

6. Tancau les pantalles, ordinadors i pissarres digitals correctament. 

7. Duis roba adequada a l´estació de l´any per tal de optimitzar la calefacció o la refrigeració. 

8. Substituïu l´ús dels papers per memòries externes, correus electrònics... 

9. Feu les fotocòpies per les dues cares. 

10. Evitau embrutar els espais comuns, emprant les papereres i cendrers. 

 


