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NORMES DE CONVIVÈNCIA I CONDUCTA 
Drets i Deures de l’alumnat  

 
Les normes de convivència del Centre defineixen les característiques de les conductes 

que s’han de promoure per aconseguir: 

- El creixement integral de la persona. 

- Les finalitats educatives del Centre i del Projecte Educatiu del Centre. 

- El desenvolupament de la Comunitat Educativa. 

- Un bon ambient educatiu i de relació en el Centre. 

- El respecte als drets de totes les persones que conviuen en el Centre. 

 

Són normes de convivència del Centre: 

  

1) El respecte a la integritat física, moral i als béns de les persones que formen la 

Comunitat Educativa, i d’aquelles altres persones i institucions que es relacionen amb el 

Centre degut  la realització d’activitats i serveis del mateix. El Centre no es 

responsabilitza de la pèrdua o desaparició del material personal. 

  

2) La tolerància envers la diversitat i la no discriminació.  

 

3) La correcció en el tracte social.  

 

4) L’interès per a desenvolupar el propi treball i funció amb responsabilitat.  

 

5) El respecte pel treball i funció de tots els membres de la Comunitat Educativa.  

 

6) La cooperació en les activitats educatives i de convivència.  

 

7) La honradesa i lleialtat en el desenvolupament de la vida acadèmica.  

 

8) La cura en la higiene i imatge personal.  

 

9) L’ús d’un llenguatge correcte i educat.  

 

10) L’actitud positiva envers els avisos i correccions.  

 

11) L’adequada utilització de les instal·lacions, mobiliari i material del Centre, conforme 

al seu destí i normes de funcionament, així com el respecte a les zones d’accés restringit 

del Centre.  
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12) El respecte a les normes d’organització, convivència i disciplina del Centre.  

 

13) L’obligació d’assistir diàriament i puntal a classe, i la realització dels respectius 

deures i tasques acadèmiques.  

 

14) El compliment del Reglament de Règim Interior.  

 

15) La prohibició absoluta i total del consum de tabac, alcohol o altre substàncies 

tòxiques, tant dintre de les aules com en qualsevol de les seves instal·lacions.  

 

16) Queda expressament prohibit parlar en veu forta pels passadissos.  

 

17) No està permès introduir vehicles (bicicletes, patins, etc.) en el Centre. En casos 

excepcionals i de forma puntual es demanarà el permís de la Direcció del Centre. 

 

18) En general, el compliment dels deures que s’indiquen en la legislació vigent i en el 

Reglament als membres de la Comunitat Educativa i cada un dels seus estaments, 

especialment els derivats del Projecte Educatiu del Centre.  

 

Degut a la maduresa, vocació i responsabilitat del nostre alumnat, el clima escolar és bo, 

de manera que per norma general no es precisa de mesures expresses per situacions de 

disrupció a l’aula, conflictivitat o reiteracions en els comportaments contraris a les 

normes de convivència. 

  

Fins a data d’avui no s’ha precisat de la generació d’aules de convivència, ni d’acords ni 

contractes de convivència. De forma prèvia a l’aplicació de mesures correctores es 

tendirà al desenvolupament de la mediació escolar com a forma de resolució dels 

conflictes.  

 

Les normes de convivència del Centre s’explicitaran i publicaran a l’inici de cada curs 

acadèmic, en la corresponent Guia de l’alumnat i en el mateix Pla de Convivència. 

 

 

 

 

 



3 
 

DEURES DELS ALUMNES 

Tots els alumnes estan obligats a observar les següents normes de comportament:  

 

1) Respectar l’exercici dels drets, deures i llibertats dels membres de la comunitat 

educativa, i en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels professors i la Direcció 

del Centre.  

 

2) Estudiar constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l’aprofitament de les 

seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’obtenir 

una bona preparació humana, acadèmica i de formació per al seu futur professional. 

Aquest deure es concreta en l’obligació d’assistir a classe amb puntualitat i a tots els 

actes programats pel Centre; així com complir el calendari escolar i l’horari establert, 

realitzar les tasques encomanades pel professorat i respectar l’exercici del dret a 

l’estudi dels seus companys. 

 

3) Seguir les directrius i ordres del professorat respecte a la seva educació i 

aprenentatge, realitzar els treballs que se’ls encarreguen fora de l’horari de classe, així 

com respectar la seva autoritat, tant dins de classe com en la resta del recinte escolar i 

en les activitats que el Centre organitzi fora del mateix. 

 

4) Respectar el Projecte Educatiu, el present Reglament, les Normes de Convicència i 

altres normes d’organització i funcionament del centre. 

  

5) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un 

clima d’estudi adequat en el Centre, respectant el dret dels seus companys a l’educació. 

  

6) Mantenir una actitud correcta a classe, no permetent-se l’ús de telèfons mòbils, 

càmeres, altres dispositius electrònics o qualsevol altre objecte que pugui distreure el 

propi alumne o als seus companys. Excepte els que es considerin d’ús didàctic.  

 

7) En cap cas està permès introduir o utilitzar en el Centre instruments agressius o 

perillosos, ni productes contraris a la salut pública, que puguin ferir o posar en perill la 

integritat física de qualsevol membre de la Comunitat Educativa. En les assignatures on 

es faci servir atrezzo que pugui ser perillós o armes, aquests materials es tractaran amb 

especial cura i sempre sota la supervisió d’un professor.  

 

8) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques dels membres de la Comunitat Educativa.  
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9) Respectar la dignitat, integritat i intimitat de tots els membres de la Comunitat 

Educativa, no permetent-se en cap cas les faltes de respecte, el frau o la mentida, 

l’exercici de la violència física o verbal, ni la realització de cap tipus de gravació, 

necessitant aquesta l’autorització corresponent..  

 

10) Respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del Centre. 

  

11) Conservar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials didàctics del Centre, sota 

la supervisió i responsabilitat del Professorat del Centre.  

 

12) Respectar i promoure la imatge del Centre, amb el comportament correcte i 

presentació personal adequada.  

 

13) Respectar, molt especialment, la llibertat d’expressió i creació.  

 

14) Respectar els objectes personals, materials escolars, llibres i pertinences dels 

alumnes i els professors.  

 

15) Respectar el dret a l’honor i a la imatge de tots els membres de la Comunitat 

Educativa.  

 

16) Treballar per a que existeixi en el Centre un bon clima de convivència i de treball.  

 

17) Contribuir a la millora de Eòlia ESAD com a centre de formació en les arts 

escèniques i com a plataforma de creació teatral.  
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DRETS DELS ALUMNES 

1) Rebre un ensenyament crític, científic, artístic i humanístic, participant activament en 

el procés formatiu, amb assessorament i assistència per part de professors i tutors. 

 

2) Desenvolupar la llibertat d’estudi, en els termes contemplats pel Projecte Educatiu 

del Centre. 

 

3) Participar activament en les tasques de formació artística i investigadora, dintre dels 

mitjans econòmics i materials disponibles. 

 

4) Ser avaluats en el seu rendiment acadèmic segons criteris objectius. 

 

5) Tenir el reconeixement del dret d’autor sobre els seus treballs acadèmics. 

 

6) Exercir el dret d’associació i reunió. 

 

7) Rebre la protecció de l’Assegurança escolar, en els termes i condicions que estableix 

la legislació vigent. 

 

8) Qualsevol altre que els reconegui el Projecte Educatiu del Centre i les normes que els 

desenvolupin. 

 


