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MARC LEGAL
Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels
alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears.
CONVIVÈNCIA
És un dels objectius del centre. Es treballa per a la convivència des del diàleg i la visió
positiva dels conflictes. La filosofia de la Comissió de Convivència i Mediació i de
l’Equip Directiu, és la de redactar, debatre i, en el seu cas, aplicar les mesures que
permetin corregir els comportaments inadequats, que perjudiquin la normal
convivència en el centre, seguint la normativa vigent.
Les sancions disciplinàries de Convivència són el darrer esglaó per resoldre els
conflictes. El primer pas l’ha de fer el professor que es troba amb el problema. Si no ho
resol parlant amb les persones implicades, pot demanar ajuda al tutor, als delegats de
grup, a la família i als caps d’estudis. És imprescindible deixar constància per escrit de
les incidències per tal que els tutors, la Comissió de Convivència o Caps d’estudis
puguin actuar. En últim terme, serà la Comissió de Convivència i Mediació qui
resoldria la incidència.
Hi ha un protocol d’actuació que garanteix la uniformitat en la manera de procedir en
el tot el centre.
ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
Els alumnes han d’assistir amb puntualitat a les classes i a les activitats
complementàries i extraescolars previstes per al seu grup. En cas de no
assistir a alguna d’aquestes activitats o d’incomplir el requisit de la puntualitat,
les famílies dels alumnes demanaran al tutor la justificació de l’absència o el
retard argumentant els motius i en el termini establert, és a dir, en el moment
d’incorporar-se de nou al centre.
●

La no assistència a un examen només podrà ser justificada mitjançant un
informe del metge (si es tracta d’una malaltia), o bé mitjançant una carta o
comunicació personal dels pares o tutors. En aquest últim cas, el professor de
la matèria o el tutor decidiran la justificació de la falta d’assistència. Si es sap
que es faltarà aquell dia amb antelació, s’informarà al tutor
Els professors registraran les faltes d’assistència dels alumnes al Gestib
cada setmana. Els tutors les justificaran i comunicaran a les famílies les faltes
justificades i no justificades. En casos d’absentisme es prendran les mesures
adients, segons el protocol d’absentisme vigent.
●

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

A primera hora del matí, l’alumnat podrà entrar per les portes del carrer Vives
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Llull i Font i Vidal. A les 8.05 es tancaran aquestes portes i només es podrà
demanar l’entrada per la porta principal de Vives Llull. Els alumnes que arribin
tard sense un motiu justificat, no podran pujar a classe fins a les 8.55 i
romandran a la biblioteca del centre amb un professor de guàrdia o, en el seu
cas, amb una persona dels serveis administratius del centre.
Els alumnes d’ESO no poden sortir del centre en tota la jornada lectiva. En
cas de necessitar-ho, els pares o mares ho comunicaran i signaran un imprès
de permís. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot sortir si no és acompanyat d’un
adult autoritzat.
Els alumnes de Batxillerat i de cicles formatius podran sortir durant el pati
sempre i quan compleixin les condicions següents: puntualitat a l’hora de sortir i
entrar, mostrar el carnet acreditatiu, deixar net l’entorn de fora del centre i
comptar amb el vist i plau dels pares, que hauran de signar una autorització
explícita en la qual es fan responsables del compliment de les condicions
esmentades per part dels seus fills, i eximeixen el centre de qualsevol
responsabilitat relacionada amb un comportament inadequat. Els alumnes de
FPB podran sortir del centre només si són majors d’edat.
Els alumnes de Batxillerat que no tenguin classe a darrera hora i comptin amb
el permís dels pares podran sortir del centre.
●

COMPORTAMENT EN EL CENTRE.
○

L’alumnat ha de permetre el correcte desenvolupament de les
activitats lectives i complementàries.

○

No es permet a l’alumnat utilitzar, en cap espai del centre, objectes
com auriculars, telèfons mòbils, llums làsers o qualsevol altre aparell
electrònic, excepte si el professorat explícitament ho autoritza.

○

L’alumnat ha d’emprar com cal i tenir la cura necessària del material
del centre: llibres, material audiovisual, informàtic, material esportiu,
material de dibuix, de música, etc).

○

L’alumnat ha de contribuir a mantenir l’edifici i les instal·lacions. No
es permetrà cap tipus de desperfecte en els serveis, les parets, les
aules, el mobiliari, les pistes, els patis, etc.

○

En el centre no es pot fumar ni ingerir begudes alcohòliques. No
està permès menjar dins l’aula, ni en els passadissos ni a l’entrada.

○

L’alumnat només pot baixar a comprar a la cafeteria durant el temps
d’esbarjo.

○

Durant el temps del pati, l’alumnat no es pot quedar als passadissos
ni a l’entrada del centre. En aquests espais no està permès menjar ni
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beure.
○

L’alumnat haurà de fer un bon ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, respectant sempre el dret a la privacitat i a
la pròpia imatge.

ESPAIS I RECURSOS
La conservació dels espais nets i amb ordre és responsabilitat de tothom. Utilitzar bé
els contenidors de reciclatge del centre i estalviar energia és un objectiu comú. La
conservació de les aules com a llocs agradables per aprendre depèn en primer lloc del
professorat. És important comunicar aquesta exigència a l’alumnat, que també hi ha de
contribuir en la seva mesura.
Cada grup d’alumnes serà el responsable del manteniment de la seva aula de
referència, inclosos el mobiliari, els equipaments i els materials diversos de l’aula. En
cas de trobar desperfectes, hauran d’avisar immediatament al professor.
Els recursos comuns (llibres, ordinadors, altres aparells, etc) del centre també són de
tothom. S’han d’emprar quan es necessiten, reservar-los si cal i retornar-los amb
bones condicions. Si s’observen desperfectes s’ha d’avisar a consergeria o a la
secretària del centre. En qualsevol cas, s’ha de seguir el Protocol de la Coordinació
TIC sobre incidències en els equips informàtics.

5. RÈGIM DE SANCIONS
Se seguirà un règim de sancions d’acord amb la normativa vigent:
●

DECRET 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els
deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB 23/12/2010
núm. 87)

