
Normes de convivència Centre Vallès

1. Aules i tallers:

a) A  les aules no es pot menjar ni beure, ni l’alumnat ni el professorat

b) Les aules s’han de deixar tal  com es troben, les superfícies de les taules
netes, les cadires ben posades i les pissarres esborrades. (Si les aules es
troben brutes o desendreçades s’ha de comunicar al moment a recepció).

c) Si  cal  variar  la  distribució  de  taules  i  cadires,  es  pot  fer,  però  sempre
informant-ne recepció i cal deixar-les tal com s’han trobat.

d) En cas que es vulgui fer servir un recurs existent a l’aula i que no sigui del
Centre s’ha de disposar del permís explícit del propietari del material.

e) Les aules d’informàtica s’han de deixar amb els ordinadors i  les pantalles
tancades.

f) Els residus provinents dels tallers s’han de dipositar segons el  circuit  que
correspongui a cada residu i, si s’escau, dur-los a la deixalleria, les neteges
de pinzells es faran sempre als embornals exteriors, mai en els lavabos.

g) Es poden penjar coses a les parets de les aules,  en superfícies fàcils  de
netejar,  i  que siguin desmuntables.  En cap cas faran servir  materials que
deixin marques a les parets.

2. Sala d’actes:

h) Tots els programes formatius ubicats al Centre podran disposar de la Sala
d’actes. Es podrà ocupar sempre que no estigui reservada. Per a actes de final
de trimestre o final de curs caldrà reservar-la amb la màxima antelació possible i,
en general, amb un mínim de 15 dies d’antelació. La reserva es farà a recepció,
especificant les necessitats de mobiliari i de material.

i) Quan es faci alguna activitat que requereixi  canvis del  mobiliari  s’explicarà
què és el que es vol fer.

j) El personal de cadascun dels programes formatius del Centre pot manipular
els mitjans d’imatge i so de la sala, sempre amb el coneixement i la supervisió, si
s’escau, del personal de consergeria. L’alumnat no els podrà manipular, a menys
que algun professional del programa formatiu se’n faci responsable.

k) La  sala  es  deixarà  sempre  en  les  mateixes  condicions  que  es  troba,  els
aparells guardats a l’armari, l’armari tancat, les taules i les cadires posades en la
posició inicial  i es comunicarà a recepció que es pot tancar la sala.



3. Centre:

l) En el vestíbul i en els passadissos es pot estar en grup i parlant però no es
pot  córrer,  cridar  o  efectuar  accions  que  puguin  molestar  les  persones  que
també es trobin en aquell espai. Els bancs són per seure. En els espais comuns
s’utilitzaran auriculars per als mòbils.

m) No es poden fer  grups  a les  entrades  interiors  i  exteriors  de l’edifici  que
dificultin el lliure accés o sortida

n) Està prohibit fumar dins de tot el recinte del Centre.

o) Les  persones  responsables  de  l’alumnat  vetllaran  perquè,  quan  aquests
estiguin  al  pati,  no  molestin  a  les  persones  que  estan  rebent  classe.
Especialment quan es jugui a pilota.

p) Els  diferents  programes  formatius  que  inclouen  dins  les  seves  activitats,
estona de pati, es coordinaran entre si perquè l’alumnat no coincideixi.

q) La reparació dels desperfectes produïts per actes vandàlics ha d’assumir-los
la persona que els ha produït o el programa formatiu al qual pertany.

r) Les despeses de tinta i de paper de les fotocopiadores i de les impressores
comuns s’han de compartir entre tots els seus usuaris. 

s) Les  bicicletes  i  els  patinets  s’han  de  deixar  als  aparcament  específics  i
senyalitzats a l’entrada del Centre. S’han de fer servir carenats propis. No es
podran  penjar  ni  a  les  reixes  exteriors  ni  a  les  baranes  d’accés  a  la  porta
principal. 

t) Els residus (papers, llaunes, ...) s’han de llençar a les papereres que hi ha per
tot  el  centre.  Així  mateix,  no es poden llençar deixalles  ni  a  la  vorera  ni  als
escocells dels arbres de la vorera exterior. 

u) Els  residus  inerts  habituals  que  es  generen  en  cadascun  dels  espais  del
Centre,  aules,  oficines,  bar  i  neteja  es  dipositaran  en  els  contenidors
corresponents  específics  ubicats  a  l’exterior  del  Centre.  Per  als  residus
voluminosos i/o els que puguin contaminar tipus piles, toners, líquids de neteja,
etc.,, es demanarà a recepció si hi ha algun circuit de recollida establert o si
s’han de dur a la deixalleria.      
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