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NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA [RESUM]
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 núm. 187 de 23/12/2010)

1. L’alumnat ha d’assistir al centre en les condicions d’higiene i vestimenta adequades. No es poden dur
vestimenta ni complements racistes o xenòfobs, de caràcter antisocial, ofensius, o que puguin produir danys
o incitar a la violència. Al centre no es poden portar gorres ni mocadors.

2. Si un/una alumne/a es presenta al centre amb una indumentària que els membres de la comunitat educativa
considerin inadequada, aquest haurà de tornar a casa seva i vestir-se d’acord a les normes establertes.

3. No està permès menjar ni beure a les aules ni als passadissos.

4. No es pot fumar al centre.

5. Els telèfons mòbils i aparells electrònics s’han de tenir guardats a les motxilles. No es poden emprar a les
aules, tret que comptin amb l’autorització expressa del professor, per a una activitat acadèmica. Només es
podran emprar al pati i al bar durant el esplais o els períodes de temps lliure que tengui l’alumnat amb
assignatures soltes (batxillerat) o mòduls aprovats (cicles d’FP).

6. En cas necessari les notificacions als pares o tutors legals es faran a través del telèfon de la consergeria.

7. Qualsevol professor pot demanar a un/una alumne/a que incompleixi la norma d`aparells electrònics que
li doni l`aparell. Seguidament, el lliurarà al cap d`estudis, qui el tornarà al pare, mare o tutor/tutora legal quan
véngui a recollir-lo personalment. En cap cas ni el centre ni cap membre de la comunitat educativa seran
responsables del que pugui passar amb aquests aparells.

8. Pel que fa a l’ús del mòbil en les zones permeses, amb l’objectiu de respecte del dret d’intimitat i d’imatge
de les persones,  s’estableix que l’alumnat no podrà fer ús d’aplicacions de fotografia, vídeo, ús inadequat
dels missatges i xarxes socials, ni de cap aplicació que pugui generar conflictes en el centre.

9. Si en qualsevol espai del centre es troba un alumne realitzant alguna d’aquestes accions se’l sancionarà de
la manera que estableix el Reglament d’Organització i Funcionament del centre (ROF).

10. El centre no serà responsable de la pèrdua o el robatori de cap de les pertinences dels alumnes/as.

El/La Senyor/a ,

amb DNI / passaport / NIE , responsable legal de

l’alumne/a ,
dóna la conformitat a aquestes normes generals de convivència.

,          d                             de 20      
(Signatura del pare/mare/tutor/tutora legal)


