ANNEX 1. NORMES DE CONVIVÈNCIA DE CANIGÓ
Relacions entre els membres de la comunitat educativa.
● El professor té la responsabilitat que dins de l'aula es mantingui un clima
adequat perquè els alumnes estudiïn, treballin i aprenguin.
● Els alumnes han de respectar els drets i la dignitat de qualsevol persona del
col·legi. Especialment han de respectar l'autoritat del professor, i tractar
amb delicadesa a professors i companys, tant dins de la classe com en la
resta del col·legi, no permetent-se, en cap cas, l'exercici de violència física o
verbal.
● Qualsevol falta de respecte al professorat o a la resta de personal del
col·legi es considerarà greu.
● Les faltes de consideració i actes d'incorrecció cap als alumnes menors o,
en general, més febles, es consideraran especialment greus, constituint la
diferència d'edat una circumstància agreujant.
● Qualsevol falta que impliqui discriminació de qualsevol tipus, assetjament
escolar, ciberassetjament o violència de gènere tindrà caràcter de molt greu,
donant lloc a l'activació dels protocols previstos per a cada situació.
Ús i cura dels espais i recursos del centre
● Els alumnes han de cuidar i respectar tots els materials que el centre posa a
la seva disposició i a la dels Professors. Així mateix, hauran de cuidar les
instal·lacions i el conjunt de l'edifici escolar.
● Alumnes, professors i personal del col·legi s'esforçaran per mantenir la
neteja de l'aula, passadissos i resta de les instal·lacions, per a crear un bon
ambient de convivència, on es pugui desenvolupar l'aprenentatge en bones
condicions.
● Amb mentalitat ecològica, tots hem de col·laborar per a estalviar energia,
apagant llums, ordinadors, pissarres digitals i altre material al final de cada
activitat.
● Està terminantment prohibit fumar en el recinte escolar.
● Està terminantment prohibit el consum de drogues i begudes alcohòliques
en el col·legi, així com l'ús, la possessió o el comerç d’aquestes
substàncies.
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Actitud i comportament durant les activitats lectives, complementàries
i extraescolars
● Els alumnes han de guardar un ordre que permeti fer classe i
conviure en un entorn que faciliti l'aprenentatge.
● Els alumnes han de fer els treballs encarregats pels professors, tant
durant la classe com fora de les hores de classe.
● Els alumnes han de portar al col·legi els llibres i materials de treball
necessaris per a cada activitat escolar.
● Dins de l'aula està prohibit menjar.
● En els canvis de classe, els alumnes no estaran en els passadissos
més que el temps imprescindible per als intercanvis necessaris
d'aules.
● Sense permís del Professor Encarregat de Curs, no es podrà
romandre a les aules durant els descansos del matí i migdia.
● A principi de curs es concretarà als alumnes les indicacions
necessàries per a la sortida i entrada al col·legi, així com dels
protocols d'evacuació i emergència.
Puntualitat i assistència.
● L'assistència a classe és obligatòria.
● Quan es prevegi una absència justificable (consulta mèdica,
esdeveniment familiar, gestió inajornable, etc.) s'ha d'informar amb
antelació al Professor Encarregat de Curs.
● És necessari arribar puntual a totes les classes i actes programats
en el col·legi. Si un alumne arriba amb retard, ha de justificar-lo.
● Les absències imprevisibles (malaltia, incident, etc.) s'han de
comunicar al col·legi el més aviat possible, sent aconsellable
justificar-se després per nota escrita.
Ús d'objectes i dispositius d'ús personal.
● Queda prohibida la utilització de qualsevol objecte o dispositiu d'ús
personal que pogués obstaculitzar el normal desenvolupament de les
activitats del col·legi.
● No es permet portar al col·legi mòbils o altres dispositius electrònics
(tauletes, rellotges digitals, ordinadors portàtils, etc), de
l'extraviament dels quals, trencament o sostracció no es
responsabilitza el col·legi. Aquesta norma no afecta als aparells que
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són només lectors de llibres electrònics, quan el seu ús sigui requerit
pel professor ni al CBK en els cursos en els quals és una eina de ja
prevista per l’escola (de 5è a 1r de Batxillerat, al curs 21.22).
Uniforme
● L'ús de l'uniforme és obligatori, incloent en l'autobús i en les visites culturals
que s'indiqui. Queden excloses d'aquesta norma les activitats que
especifiqui el Professor Encarregat de Curs, com a excursions o colònies.
● No està permès l'ús de pírcing.
● Les bufandes, capells i guants no s'utilitzaran en les classes.
Transport escolar.
● El temps que romanen els alumnes en l’autobús de transport escolar és una
prolongació de la jornada escolar, i han d'esforçar-se a viure les mateixes
normes de convivència que en el col·legi.
● Els alumnes seguiran la normativa de seguretat del transport escolar durant
els trajectes de casa al col·legi i viceversa.
● En tot moment han d'atendre's a les instruccions del coordinador de ruta, a
qui es pot fer totes les observacions que es considerin oportunes.
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