Normativa per a una bona convivència en els CICLES FORMATIUS
FETS

MESURES CORRECTORES

Les faltes hauran d’estar justificades per un facultatiu o
per un motiu de força major.

Superar el 20% de les faltes no justificades suposarà que no es
podrà avaluar la unitat formativa

Els justificants s’hauran de mostrar al professorat i
lliurar al tutor/a en un termini màxim d’una setmana

Un cop passat el termini no s’acceptarà cap justificant i per tant,
la falta no es podrà justificar

Les dates d’examen no es poden canviar

No es faran exàmens individuals un cop fet l’examen grupal

Cal ser puntual a les entrades del matí/tarda, als
canvis de classe i després de l’hora del pati

Per tres faltes de puntualitat correspon a una falta d’assistència

Participar a les festivitats de l’escola reforça i millora la
convivència entre alumes del cicle

La no assistència aquell dia al centre, suposarà la falta
d’assistència a tots els mòduls d’aquella jornada segons l’horari

Cal tractar amb respecte a qualsevol membre de la
comunitat educativa, tenint cura del llenguatge i
comportament dins i fora de l’aula

S’aplicarà la mesura correctora en funció de la gravetat

Cal tenir cura de totes les instal·lacions, materials i
mobiliari del centre. Cal fer-se responsable també de
les pròpies pertinences i objectes de valor

Tot allò que s’hagi perdut o fet malbé per ús indegut haurà de
ser substituït o abonat pels alumnes responsables o pel grup
implicat

No es pot fumar ni menjar xiclets dins el recinte
escolar.
Tampoc es permet menjar ni beure en hores de classe

La reincidència d’aquestes conductes comportarà la mesura
d’una sanció disciplinària

No es poden consumir ni portar al centre substàncies
que suposin l’alteració significativa del comportament
de l’alumne/a

S’avisarà a les famílies per la seva expulsió immediata ja que
es considerarà una falta molt greu

L’ús dels auriculars dins de les aules quedarà limitat a
si el professor/a ho autoritza en aquell moment

En el cas de no respectar aquesta norma s’aplicarà la mesura
correctora en funció de la gravetat

Els/les alumnes no podran utilitzar el mòbil durant les
classes, a no ser que el professor/a ho autoritzi
expressament. Es podrà consultar exclusivament
durant els canvis de classe, sense atendre ni fer
trucades

Es requisarà el mòbil. En cas de reincidència la direcció del
centre aplicarà la mesura que consideri oportuna

La taula és un espai de treball i ha de quedar lliure de
menjar, mòbils, begudes i motxilles

La reincidència d’aquestes conductes comportarà la mesura
d’una sanció disciplinària

