
 

NOU DECÀLEG CONVIVÈNCIA IES MATILDE SALVADOR 
 

1. L'alumne respectarà el torn d'eixida i entrada al centre. L’alumnat de cicles i batxillerat entrarà per                
Av.Casalduch i pujarà directament a les seues aules. L’alumnat d’ESO i FPB entrarà per Av.               
Almassora, formarà files en la part del pati que tinguen adjudicada. Els alumnes que arriben tard i ja                  
no es poder incorporar a la seua fila s’esperaran amb el professor de guàrdia que es troba al pati                   
per a pujar els últims. Es procedirà de la mateixa manera en acabar el pati. A l’hora del pati, els                    
alumnes majors d’edat podran eixir presentant la documentació acreditativa. 
 

2. L'alumne de l'IES Matilde Salvador no pot utilitzar el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu               
anàleg en els llocs comuns del centre (vestíbul, corredors, perímetre exterior).Dins de les aules, i               
amb una intenció pedagògica, el professor/a utilitzarà i autoritzarà el seu ús. Si l'alumne incorre en                
aquesta falta lleu (ús inadequat del mòbil) se li explicarà que en fer-ho per tercera vegada, s'obrirà                 
una expedient disciplinari, tot considerant aquesta falta com a greu. Si l'alumne és menor de 18                
anys, se li confiscarà l'aparell i se li tornarà als pares a partir de les 8 de la vesprada o de les 14:00h                       
de la vesprada, en funció del torn de l'alumne. El Centre no es fa responsable de la seua                  
substracció 

 
 

3. Els alumnes tenen l’obligació de portar la mascareta per accedir al centre i utilitzar-la segons el pla                 
de contingència. En cas contrari, s’aplicaran les sancions recollides en el RRI.  

 
4. No es pot beure ni menjar dins l'aula ni en els llocs comuns, tret d'una obligació mèdica o sota el                    

consentiment del professor.  A més a més,està prohibit fumar en tot el recinte. 
 

5. S’informarà al tutor/a, a travès de la web Família, de la falta d’assistència de l’alumnat i,                
posteriorment haurà d’adjuntar la documentació oficial junt al model de justificació del centre on ho               
acredite en un període màxim de tres dies. No obstant això, cal que els alumnes mostren aquest                 
justificant als professors quan han faltat a la seua classe.  

 
6. Quan un alumne de cicles formatius semipresencial tinga un examen acudirà al centre en l'hora               

indicada.  
 

7. L'alumne ha de romandre sempre dins de la seua aula i no eixir sense el permís del professor. Se                   
sancionarà a l’alumnat que isca als passadissos entre classe i classe.  

 
8. Si qualsevol material o instal·lació de les aules es deteriora per mal ús o de forma intencionada,                 

s’abonarà pel responsable, a banda de les sancions disciplinàries que li pertoquen. A banda, el               
centre no es farà responsable de la pèrdua o robatori de cap objecte de l’alumnat, és per això que                   
es recomana que no es porte res de valor a l’IES. 

 

9. El respecte per a qualsevol membre de la comunitat educativa és la norma general. Les actituds                
irrespectuoses contra qualsevol membre d'aquesta poden ocasionar l'apertura d'un expedient          
disciplinari. 
 

10. Cal conèixer i respectar el pla de contingència del centre i si algú presenta símptomes de COVID-19                 
ha de romandre a casa. Si presenta símptomes durant la jornada lectiva serà derivat a l’aula                
d’aïllament i s’aplicarà el protocol de Sanitat.  

 
Nom de l'alumne/a                                                                Nom del pare/mare/ tutor/a 
 
 
Signatura de l'alumne                                                           Signatura del pare/mare/ tutor/a 
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