NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CFPA “BERNAT DE SARRIÀ” LA VILA
JOIOSA.
1. Normes que regulen la convivència en l'aula i en el Centre.

1. Tots els alumnes compliran i respectaran els horaris aprovats per al desenvolupament
2.
3.
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de les distintes activitats del Centre.
Els alumnes mostraran respecte cap al professorat, cap als seus companys i a tots els
membres de la Comunitat Educativa.
Els alumnes seguiran les indicacions de tot el professorat i del personal adult adscrit al
Centre.
No es menjarà durant les hores de classe.
No es permet fumar dins de tot el recinte escolar.
No es permet l’ús del mòbil a la classe
Els alumnes vindran al Centre vestits adequadament i degudament endreçats.

2. Normes que regulen la cura i utilització dels materials e Instal·lacions de l'aula i espais
comuns del Centre.
1. Els alumnes tindran cura de les instal·lacions i el material del Centre usant-les de
manera que tinguen el menor deteriorament possible.
2. La neteja tant en l'aula com en els espais comuns, ha de ser objecte permanent del
nostre Centre pel que es posarà la màxima cura en no tirar papers i altres objectes al
sòl, no pintar les parets i el mobiliari escolar i mantindre el col·legi en les millors
condicions de neteja possible. S’impulsarà la conscienciació de la importància del
reciclatge.
3. Les eixides i entrades pels corredors es realitzaran en silenci i amb el major ordre
possible, a fi de no molestar els companys que estan fent classe en eixos moments.

3. Normes que regulen l'activitat acadèmica i el treball en l'aula.
1. L'estudi i el treball acadèmic és un deure fonamental de l'alumnat qui tractarà, en
funció de les seues possibilitats, de millorar la seua formació, posant per a això el
màxim esforç i interès.
2. Els alumnes portaran al col·legi el material necessari per al normal desenvolupament
de les activitats acadèmiques.
3. Cada professor regularà i exposarà als alumnes a principi de curs les normes generals
que regulen les activitats i el treball de la seua àrea.
4. És obligació de tots els alumnes assistir a classe amb puntualitat, tant a l'hora d'entrar
com després de la finalització del període de espai o en el transcurs de qualsevol altra
activitat.
5. És deure fonamental de tots els alumnes respectar l'exercici del dret a l'estudi i al
treball dels seus companys de classe.
6. Així mateix, els alumnes respectaran el dret dels professors a donar classe i a no ser
interromputs en el transcurs de les seues explicacions.

4. Normes que regulen la realització d'activitats fora del Centre.
A més de les normes anteriorment especificades, en les activitats complementàries i
extraescolars es contemplaran les normes següents:
1. Observar un comportament correcte amb les persones i instal·lacions del lloc que es
visita.
2. Els alumnes romandran en grup al llarg de la visita, podent-se separar d'ell només amb
el permís del professor.
3. Els alumnes compliran l'horari establert per al desenvolupament de la activitat.

