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Per a un correcte funcionament del centre tot l’alumnat ha de respectar les normes 

específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten a la convivència escolar 

i al desenvolupament normal de les classes. 

 

Es imprescindible que tots els membres de la comunitat educativa del centre  llegeixin el 

dossier de convivència, que està penjat al nostre web (insdanielblanxart.cat). 

 

Cal recordar que les següents accions seran considerades faltes greus,i amb conseqüència  

sancionables amb  amonestació, segons contemplen les NOFC ( Normes d’organització i 

Funcionament de Centre): 

 Faltes de respecte al professorat, companys/es o personal no docent. 

 Apropiació  il·lícita de béns de companys/es o de l´ Institut. 

 Sortides de l´ Institut sense autorització independentment  que la porta d’entrada estigui 

oberta. 

 Agressions o amenaces a qualsevol membre de la Comunitat Educativa. 

 Consumir tabac, alcohol o altres substàncies en el recinte del centre, i en les sortides i 

viatges . Recordem que segons la llei 42/2010 art. 7 no es pot fumar en les 

immediacions dels instituts. 

 Desperfectes intencionats de les instal·lacions o del material escolar. 

 Incompliment d’alguna mesura correctora. 

 L’ús no autoritzat dels mòbils o aparells electrònics a tot el recinte de l’Institut   

comportarà sanció i retirada de l’aparell fins al següent dia hàbil. Aquesta 

limitació també afecta els patis. El mòbil es tornarà al seu propietari legal. 

 No estar a classe sense causa justificada.   

 Embrutar deliberadament qualsevol espai del centre. 

 S’ha de venir a l’ Institut vestit de forma adequada per a l’activitat educativa. 

 

-El fet d’acumular tres amonestacions implica l’obertura d’un expedient i l’expulsió cautelar d’un 

a vint  dies lectius.  

 

-A Batxillerat i Cicles Formatius una amonestació implica l’obertura d’un expedient i l’expulsió 

cautelar d’un a vint dies lectius.  

 

-En el cas de Batxillerat l’acumulació de cinc faltes d’assistència injustificades d’una mateixa 

matèria implica una amonestació. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

   Jo ....................................................amb DNI ............................. com a pare/mare o tutor/a legal 

   de l´alumne ...................................................... em dono per assabentat de les normes bàsiques 

   de funcionament del centre, i signo el present comunicat.  

    

Olesa de Montserrat, a ...................de setembre de 2018        

 


