NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA PARA O ALUMNADO
O INSTITUTO: LUGAR DE CONVIVENCIA
•

Diríxete con respecto aos profesores, aos teus compañeiros e ao persoal non docente do instituto.

•

Respecta os dereitos dos demais.

•

Estás con máis xente: senta correctamente e compórtate con educación.

•

Fala sen interromper aos demais, pero fala, non berres.

•

Anda, non corras nin empuxes.

•

Non están permitidos os malos modais nin as malas contestacións.

•

Os insultos, burlas, menosprezos e agresións considéranse faltas graves ou moi graves, e terán sempre a
sanción correspondente.

•

Respecta as pertenzas dos demais. Se atopas algo extraviado, recólleo e déixao na conserxería.

•

Debes permanecer no centro coa cabeza destapada e sen capucha.

A AULA: LUGAR DE TRABALLO E ESTUDIO
•

Sé puntual ao entrar nas clases.

•

Aproveita os recreos para ir ao servizo. Durante a clase só excepcionalmente.

•

Na hora do recreo non se pode permanecer nas aulas nin nos corredores. Unicamente se pode estar na
biblioteca, patios e na planta baixa.

•

Estuda, é a túa obriga.

•

Respecta o dereito dos compañeiros ao estudo. Non os molestes nin a eles nin aos profesores.

•

Trae o material necesario para a clase. Ten o teu material e non collas o dos demais.

•

Non interrompas ao profesor. Pregunta só cando o permita, para isto pide a palabra.

•

Non te levantes sen o permiso do profesor.

•

Está prohibido ter o móbil acendido durante o horario lectivo.

•

Está prohibido ter acendido calquera aparato electrónico (MP3, MP4,...) durante as clases.

•

Ao remate das clases a aula quedará limpa e ordenada.

•

A última persoa en saír da aula cando non haxa clase (recreo, materias con aula propia, desdobres) debe
apagar todas as luces (se aforramos en enerxía podemos pagar outras cousas necesarias).

•

Cando rematemos as clases do día deixaremos a nosa cadeira enriba da mesa, para facilitar a limpeza da aula.

•

Está totalmente prohibido acceder a páxinas web de contido violento, xenófobo ou pornográfico.

•

Obedece as indicación do profesor. Se tes algún problema faillo saber ao Titor/a. En todo caso, sempre podes
acudir á Xefatura de Estudios.

LIMPEZA E RESPECTO DAS INSTALACIÓNS
•

Mantén a aula e demais dependencias limpas. Emprega as papeleiras.

•

Respecta as instalacións, son de todos. Emprégalas de xeito natural.

•

Dentro do recinto escolar non se pode fumar.

•

As bebidas e comidas pódense tomar no bar e nos patios, coidando a limpeza, e nunca nos corredores
superiores e nas aulas.

XUNTOS É MÁIS FÁCIL!!!

GRACIÑAS

