NORMES DE CONVIVÈNCIA IES ALBUHAIRA
S’ha d’entendre per normes de convivència el conjunt de preceptes, regles i pautes d’actuació i de
comportament d’obligat compliment, que assegurin el respecte cap a les funcions i finalitats del
centre, cap a tots els membres de la Comunitat Educativa i cap a la conservació de tots els elements
materials del centre. S’ha de procurar una promoció de la cultura de la pau i de la convivència i en
el cas de produir-se accions que es dirigeixin en contra seva, seran considerades faltes. Tot això
estarà recollit en el Pla de Convivència.
El Pla de Convivència contempla una sèrie de normes particulars d’aula, normes específiques (accés
al centre, permanència en determinades zones, puntualitat i assistència, comportament a classe i als
espais comuns, consum d’alcohol, tabac i altres drogues, cura del material i instal·lacions de
l’institut, comportament en els mitjans de transport) i normes generals del centre.
Les normes de convivència han de servir de guia d’actuació davant la multitud de situacions que es
presenten en una comunitat educativa complexa, i que han de servir per evitar la realització de fets
individuals que puguin perjudicar la resta dels components de l’institut.
DISPOSICIONS GENERALS. PRINCIPIS BÀSICS
Per aconseguir els objectius pretesos pel Pla de Convivència, l’actuació estarà inspirada en els
següents principis:
a) Intervenció preventiva per evitar l’aparició de conflictes i en aquests casos, la seva resolució
pacífica.
b) Participació activa de tots els components de la comunitat educativa que garanteixin
l’aplicaciódel Pla de Convivència.
c) Corresponsabilitat entre administració i membres de la comunitat educativa.
d) Actuacions coherents i coordinades, de manera que es fomentin tots els elements que
componen la cultura de la pau i així evitar, o si escau resoldre, la conflictivitat escolar propiciant
un clima de convivència adequat.
Per a la resolució dels conflictes que s’originin o presentin entre els alumnes se seguirà un procés
ascendent: en primera instància s’intentarà solucionar entre els implicats en aquest; si no se
solucionés, s’acudirà successivament al tutor, al cap d’estudis i al Director.
Les famílies de l’alumnat que presentin problemes de conducta podran subscriure amb el centre
docent, un compromís de convivència, a fi d’establir mecanismes de coordinació amb el professorat
i altres professionals que atenen l’alumne i de col·laborar en l’aplicació de mesures que es proposin,
tant en el temps escolar com en el temps extraescolar, per superar aquesta situació.
El Consell Escolar, a través de la Comissió de Convivència, realitzarà el seguiment dels
compromisos de convivència subscrits en el centre per garantir la seva efectivitat i proposar
l’adopció de mesures i iniciatives en cas d’incompliment.

NORMES D’AULA
S’estableixen una sèrie de normes d’obligat compliment per a totes les aules i tallers del centre.
Donades les particulars característiques de l’alumnat que compon cada classe, també se n’inclouran
algunes de manera consensuada entre l’equip educatiu i en el seu nom el tutor, i l’alumnat.
Conseqüentment s’acordaran unes sancions en cas que siguin infringides.
Aquestes normes i sancions, han de ser exposades a cada aula (murals, tauler d’anuncis, etc.). Entre
unes altres, tot l’alumnat ha de:
a) Ser puntual i romandre a l’entrada de l’aula, mantenint un comportament correcte, fins a
l’arribada del professor.
b) Romandre situats a l’aula segons determini el tutor. Excepcionalment, quan un professor ho
estimi oportú per al desenvolupament de les seves classes, podrà fer canvis mentre duri la seva
sessió.
c) Guardar silenci, asseure’s correctament i prestar l’atenció adequada durant el
desenvolupament de les classes.
d) Aixecar la mà i demanar permís al professor per parlar o aixecar-se del lloc amb una actitud
educada.
e) Mantenir neta l’aula i responsabilitzar-se d’apagar els llums, tancament de portes i finestres,
al final de la jornada escolar.
f) No menjar ni beure a l’aula.
g) Dur a classe les tasques i materials necessaris i esforçar-se en les activitats proposades pel
professorat.
h) Vestir-se amb una indumentària apropiada per a l’assistència a un centre educatiu.
i) Abstenir-se de dur qualsevol aparell d’enregistrament i/o reproducció ja sigui d’imatge o so,
tret que sigui necessari per a la realització d’alguna activitat lectiva.
j) Abstenir-se de dur telèfon mòbil.
La sanció corresponent a aquestes normes correspon al professorat que imparteix la matèria el qual
s’haurà de responsabilitzar del seu compliment i seguiment.
Serveixi com a exemple:
• Pèrdua progressiva de temps d’esplai (5,10,... 20 minuts) realitzant l’activitat que determini el
professor.
• Supressió completa d’un a diversos dies del temps d’esplai.
• Neteja de l’aula durant l’esplai (quan alterin el seu ordre).
• Etc.

En cas que d’aquestes no se n’obtingui un efecte positiu, s’aplicaria la normativa general del centre.
La correcció derivada d’una infracció de la normativa d’aula és compatible amb correccions
corresponents a la normativa general del centre.
Els tutors, a l’inici del curs comunicaran als pares l’existència d’aquest tipus de normativa i les
sancions que comporten la seva infracció.
El professor-tutor i l’equip educatiu del grup, vetllaran pel compliment de les normes d’aula.
NORMES ESPECÍFIQUES
Es consideren normes específiques aquelles que regulen el diari i normal funcionament del centre i
que sense estar recollides explícitament en el RRI han de ser acceptades i d’obligat compliment en
una Comunitat Educativa tan àmplia i heterogènia, a més de variada en la seva edat.
Al començament de cada curs s’informarà d’aquestes normes a tota la Comunitat Educativa, seguint
aquest procés: primer als professors i personal no docent en les reunions d’inici del curs, segon als
alumnes en les primeres sessions de tutoria i finalment als pares o representants legals en la primera
reunió informativa amb els Tutors al començament del curs.
Qualsevol incompliment de les normes específiques es considerarà una conducta contrària a les
normes de convivència.
ACCÉS AL CENTRE
a) El control de l’entrada i sortida del centre quedarà a càrrec dels conserges amb la
supervisió de l’Equip Directiu i del professorat de guàrdia
b) Les portes del centre es tancaran cinc minuts després del començament de la jornada
escolar. En aquest moment el professorat de guàrdia realitzarà una volta pel centre per
comprovar quetots els alumnes es troben a les seves aules.
c) Els alumnes que arribin al centre després del tancament de portes, si són menors d’edat
podran entrar al centre i romandran sota vigilància dels professorat de guàrdia fins al canvi
de classe, excepte causa justificada (consulta mèdica, tràmits judicials, etc.) que podrà en
aquest cas acudir a l’aula que li correspongui i tot aportant justificant oficial.
d) Els alumnes que requereixin abandonar el centre per realitzar alguna gestió hauran de
lliurar al professorat de guàrdia o al cap d’estudis una autorització signada pels seus pares.
Així mateix, si algun alumne malalt o per algun motiu precisa sortir del centre, haurà de
comptar amb el coneixement i autorització dels seus pares o familiars, que transmetrà
telefònicament a algun membre de l’equip directiu. Els pares o familiars dels alumnes d’ESO
i, en general, dels menors d’edat, hauran de venir a recollir als seus fills quan requereixin
abandonar el centre.
e) Els alumnes majors d’edat podran sortir de l’institut durant l’esplai.
f) Les sortides del centre sense autorització es comunicaran a Prefectura d’Estudis perquè se

n’informi als pares. Si aquesta es produís aprofitant algun descuit o mitjançant escalada
d’algun mur, barrera, etc., es procedirà a imposar l’oportuna correcció que podria arribar a
ser l’expulsió del centre durant tres dies.
PERMANÈNCIA A DETERMINADES ZONES
a) Durant les hores de classe no es permetrà l’alumnat romandre en els passadissos o altres
zones del centre diferents a les aules. Els alumnes hauran de romandre en les seves classes
amb els seus respectius professors.
b) Durant l’esplai no es podrà romandre a les aules, que hauran de quedar totalment buides i
tancades, ni en els passadissos, excepció feta de la biblioteca i cafeteria. El professorat de
guàrdia de pati verificarà que aquesta norma es compleix. No obstant això, en els dies de
forta inclemència meteorològica, es pot autoritzar la permanència dins el passadís que
condueix de l’entrada principal a la cafeteria.
c) L’estada en els serveis per més temps de l’estrictament necessari o utilitzar-los com a lloc
de reunió o per fumar durant les hores de classe, està totalment prohibit. La mateixa
consideració té la permanència a la zona de patis i jardí botànic en els mateixos períodes de
temps.
PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA A CLASSE
a) Es considera falta de puntualitat quan un alumne s’incorpora a la seva classe després de
l’entrada del professor, que es realitzarà una vegada hagi sonat l’avís de començament de 40
41 classe. Els professors anotaran com a retard a la llista els alumnes que arribin tard. Si el
professor considera que el retard no està justificat o acumula més de 10 minuts a primera
hora de classe, en prendrà nota i l’anotarà com a falta d’assistència.
b) Si un alumne acumula faltes de puntualitat, el tutor haurà de posar-ho en coneixement dels
pares i prendre les mesures correctores o sancionadores oportunes.
c) L’assistència a classe es considera responsabilitat de l’alumne i dels seus pares, si és
menor d’edat. La falta d’assistència a classe haurà de ser justificada sempre.
d) Es considera falta justificada aquella que és raonada convenientment pels pares o
representants legals dels alumnes, en cas de ser aquests menors d’edat, o per ells mateixos si
són majors.
El tutor del grup al qual pertany l’alumne valorarà les raons exposades per considerar la
falta com justificada o no justificada. No s’acceptaran justificacions en hores soltes enmig
del període lectiu, si no han estat prèviament comunicades al tutor o al cap d’estudis; per
motiu de vagues desenvolupades sense atenir-se a la normativa; per quedar dormit; per
reiteració d’un mateix problema mèdic sense el corresponent informe; etc.
e) Quan existeixi una convocatòria de vaga de l’alumnat, a partir del tercer curs de
l’Ensenyament Secundari Obligatori i en el Batxillerat i en el Mòdul de Formació
Professional la falta d’assistència a classe no serà penalitzable sempre que s’hagi complert
amb el protocol de convocatòria de vaga, que és el següent:
1. La proposta ha d’estar motivada per discrepàncies respecte a decisions de caràcter
educatiu.

2. La proposta, raonada, haurà de presentar-se per escrit davant la direcció del
centre, sent canalitzada a través de la Junta de Delegats i Delegades. Haurà de ser realitzada
amb una
antelació mínima de deu dies a la data prevista, indicant data, hora de celebració i, si escau,
actes programats. La proposta haurà de venir avalada, almenys, per un cinc per cent de
l’alumnat del centre matriculat en aquest ensenyament o per la majoria absoluta dels
Delegats
d’aquest alumnat.
3. La direcció del centre examinarà si la proposta presentada compleix els requisits
establerts. Una vegada verificat això, serà sotmesa a la consideració de la junta de delegats i
delegades que l’aprovarà o rebutjarà en votació secreta i per majoria absoluta, prèviament
informats a través dels seus delegats.
4. En cas que la proposta a la qual es refereixen els apartats anteriors sigui aprovada,
la direcció del centre permetrà la no-assistència a classe.
f) La justificació de les faltes d’assistència a classe haurà de fer-se per escrit, a l’imprès
corresponent que es pot recollir a la Consergeria del centre, en el qual s’explicaran els
motius de l’absència i que haurà d’anar signat pels pares o responsables legals de l’alumne.
Els justificants es mostraran als professors de les assignatures o àrees a les quals no s’hagi
assistit, i a continuació es lliuraran al tutor, tot això en un termini màxim de set dies des de la
reincorporació a l’institut.
Els alumnes que no justifiquessin, segons el parer del professorat, adequadament la seva
absència a una prova escrita, perdran el dret al fet que els sigui repetida, havent de recuperar
la matèria en conformitat amb el que es disposa a la programació corresponent.
g) Els professors tenen l’obligació d’informar el tutor de cada grup la possibilitat de “pèrdua
de l’avaluació contínua” o d’“abandonament de l’assignatura” per part d’aquells alumnes
de la seva tutoria que s’aproximin al percentatge de faltes establert. Aquesta comunicació
s’efectuarà de manera que quedi constància de la mateixa i s’assegurarà, amb la signatura
dels pares o dels alumnes, que ha estat lliurada.
h) S’entén per “pèrdua de l’avaluació contínua” la situació que es produeix quan un alumne,
a causa de la quantitat de faltes d’assistència (justificades o no) acumulades al llarg del curs,
impedeix al professor de la mateixa la valoració del compliment dels objectius i competències
de manera permanent i correlatiu. En el cas que un alumne hagi perdut el dret d’avaluació
contínua se li permetrà l’assistència a l’assignatura objecte de la sanció, ja que no perd en
cap cas el dret a l’educació, i se sotmetrà, no obstant això, a les proves finals que
s’estableixin com a únic mitjà per conèixer el grau de compliment dels objectius de
l’assignatura, àrea o mòdul.
i) Es coneix com a “abandonament d’una assignatura” la situació que origina un alumne
quan, després d’haver perdut l’avaluació contínua o per la seva actitud negativa o poc
participativa, es comprova de manera fefaent la manca absoluta d’interès per superar els
objectius de l’esmentada assignatura, àrea o mòdul. L’abandonament d’una matèria o mòdul
no té per què dur associada la inassistència a classe, però impossibilita superar els objectius
de l’assignatura, o sigui aprovar-la, impossibilitant l’adquisició de les competències bàsiques
i dificultant la promoció de curs. En la informació donada als pares amb motiu de les
avaluacions es farà constar el nombre de faltes de l’alumne, ja siguin justificades o no.

j) Quan un alumne falti freqüentment, el tutor haurà de posar-se en contacte telefònic,
personal o per correu amb la família, o l’interessat si és major d’edat, per informar-lo de la
situació. Si s’augura la pèrdua del dret a l’avaluació contínua o l’abandonament de
l’assignatura, el tutor a través de la Prefectura d’Estudis advertirà l’alumne i li ho
comunicarà amb justificant de recepció a la família o a l’interessat si és major d’edat,
detallant els dies, hores i matèries implicades, en un termini el més breu possible des de la
detecció del problema.
k) Abans de decidir-se la pèrdua del dret a l’avaluació contínua en una o diverses
assignatures, el Tutor es reunirà amb l’alumne i els seus pares o representants legals quan
sigui menor d’edat. De produir-se la sanció, serà comunicada als interessats o als seus
representants mitjançant un ofici amb justificant de recepció.
l) Perquè es qualifiqui com a “abandonament” l’actuació davant una determinada
assignatura, caldrà que s’hagi comunicat la situació a la família en almenys dues ocasions,
signant els pares o l’alumne el corresponent justificant de recepció.
m) Les faltes col·lectives, entenent com a tals aquelles en les quals es produeix l’absentisme
de més del 80% dels alumnes d’una classe, es posaran en coneixement de la Prefectura
d’Estudis perquè imposi les mesures correctores oportunes, encara més si es té en compte que
la incitació o estímul a l’actuació col·lectiva contrària a les normes de convivència suposa un
agreujant de la falta comesa. Particularment s’anotarà a cada alumne les faltes d’assistència
al fet que hi hagi pertocat i s’anotarà el fet com a falta greu i s’emetrà l’amonestació
corresponent.
n) Davant la realització d’una activitat, complementària-extraescolar, els alumnes que no hi
participin tenen l’obligació d’assistir a classe. Si deixen de fer-ho, se’ls sancionarà amb la
supressió de totes les activitats extraescolars que tenguessin fixades per realitzar durant el
curs.
o) Amb massa freqüència, un nombre considerable d’alumnes deixa d’assistir a classe a
determinades hores per a la preparació d’exàmens. Això provoca una pertorbació en el
desenvolupament de les classes per la qual cosa aquesta absència es considerarà com a
conducta contrària a les normes de convivència. Els professors comunicaran aquestes
situacions a la Prefectura d’Estudis perquè s’imposin les correccions o sancions oportunes.

COMPORTAMENT A CLASSE
a) En tocar el timbre, els alumnes acudiran puntualment a classe amb tots els materials
necessaris per al treball, d’acord amb les indicacions dels professors. Mantindran en tot
moment l’ordre i la neteja de l’aula i cuidaran del mobiliari. El Delegat de curs col·laborarà a
mantenir aquestes condicions a l’aula i informarà el professorat o al Tutor del grup dels
comportaments inadequats dels seus companys i dels desperfectes o danys causats.
b) Aquells alumnes que reiteradament acudeixin a classe sense els materials necessaris per a
realitzar una labor profitosa d’aquestes (llibres, quaderns, llapis i bolígrafs, material de dibuix,
equipament esportiu, etc.), seran enviats al cap d’Estudis, per a comunicar la situació als seus
familiars i perquè aquests arrepleguen al seu fill o li portin els materials necessaris per a poder
continuar el seu procés educatiu. En aquests casos s’intentarà que la família signi el
corresponent Compromís de Convivència.
c) En entrar el professor a l’aula, els alumnes guardaran silenci i adoptaran una actitud
adequada per començar el treball, això és, de respecte al professorat i als companys, d’interès
per aprendre i d’atenció per seguir amb aprofitament les orientacions i explicacions del
professorat, les intervencions i aportacions dels seus companys, i el seu propi treball personal.
d) Si faltàs algun professor, el grup romandrà en el corredor davant l’aula, esperant el
professor de guàrdia que s’encarregarà d’atendre i encomanar, si escau, les tasques oportunes.
Si el delegat del grup, després d’una oportuna espera, comprova que el professor de guàrdia
no arriba, es dirigirà a la Sala de Professors (o a Consergeria o direcció d’Estudis) a reclamar
la presència del professor de guàrdia, que passarà llista, atendrà el grup i cuidarà de l’ordre
necessari.
e) La falta de participació en les activitats de la classe pot donar lloc a la consideració
“d’abandonament de l’assignatura”.
f) Les faltes de respecte a classe i les contínues interrupcions, per parlar amb el company,
alçar-se sense permís o qualsevol altra activitat perjudicial per al desenvolupament de la
classe, que no constitueixin una falta major, seran corregides pel professorat.
g) A l’aula o en els corredors no es poden consumir menjars, begudes o llepolies.
h) El grup que al final de la seva activitat lectiva presenti l’aula anormalment bruta o en
desordre, serà el responsable de la neteja i adequada col·locació del mobiliari.
i) Queda totalment prohibit dur telèfons mòbils al centre.
j) Està prohibit portar qualsevol aparell d’enregistrament d’imatges o so. Així mateix
recordam que tots els membres de la comunitat educativa tenen dret a preservar la seva
intimitat, per la qual cosa està prohibit totalment l’enregistrament de fotos, vídeos o so, llevat
que l’enregistrament sigui realitzada pel centre per a tràmits administratius o educatius.
k) El centre disposa de diverses línies de telèfon i fax. Si algun alumne necessita rebre alguna
comunicació exterior important de la família, aquesta pot cridar a algun dels números de
telèfon del centre i un ordenança els transmetrà el missatge. Si necessita realitzar alguna
trucada urgent a l’exterior podrà fer-ho des de secretaria o des d’algun dels telèfons situats en
els despatxos de l’equip directiu.

CONSUM D’ALCOHOL, TABAC O ALTRES DROGUES
a) La tinença, venda, distribució i consum de begudes alcohòliques està prohibida tant a
l’interior de l’institut com en els accessos. Així mateix, està prohibit distribuir als alumnes
cartells, invitacions o qualsevol tipus de publicitat en què s’esmentin begudes alcohòliques,
les seves marques, empreses productores o establiments en els quals es realitzi el consum.
Contravenir aquesta prohibició es considerarà falta greument perjudicial per a la convivència.
b) La venda, distribució i consum de tabac està prohibida en tot el recinte escolar per a
qualsevol membre de la Comunitat Educativa o persona que es trobi en el centre.
c) La tinença, venda, distribució o consum de qualsevol altra droga està totalment prohibida,
tant a l’interior de l’institut com en els accessos al mateix. Contravenir aquesta prohibició es
considerarà falta greument perjudicial per a la convivència i implicarà la comunicació
immediata a la família i la correcció o sanció que la direcció estimi oportuna. Si la direcció
del centre considera els fets especialment greus, presentarà l’oportuna denúncia a Comissaria.
CURA DEL MATERIAL I INSTAL·LACIONS DE L’INSTITUT.
a) Les instal·lacions i els materials del centre són per a ús comú de totes aquelles persones
que hi conviuen. La seva cura i conservació són responsabilitat de tots els membres de la
comunitat educativa.
b) Tots els membres de la comunitat educativa es preocuparan de mantenir la neteja i l’ordre
en les dependències del centre. Els alumnes que tirin papers o altres objectes al terra o no
cuidin les aules, passadissos, pati i enjardinament exterior seran corregits o sancionats,
després d’analitzar cada cas, i col·laboraran amb el servei de neteja en la forma i temps que
s’estableixi.
c) Els alumnes que, individual o col·lectivament, causin danys de forma intencionada o per
negligència a les instal·lacions del centre, o el seu material, queden obligats a reparar el dany
causat o fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació i a assumir les possibles sancions
que l’òrgan competent pogués imposar. En tot cas, els pares o representants legals dels
alumnes seran responsables civils en els termes previstos en les lleis.
d) Igualment s’actuarà si els danys es realitzen sobre el material de companys o personal del
centre.
e) Les destrosses ocasionades de manera intencionada en el mobiliari i instal·lacions es
corregiran en primera instància informant la família i exigint-los la quantia del dany
ocasionat, i posteriorment, emetent la sanció que l’òrgan competent estimi oportuna. Si no es
pogués identificar el causant de la destrossa i el grup es negués a identificar-ho, pel
mecanisme que fos, s’imputarà la responsabilitat del fet a tot el grup, havent de pagar entre
tots l’import de la reparació o substitució. Aquesta mateixa norma és vàlida per als danys
causats en els mitjans de transport escolar, o en les instal·lacions visitades i mitjans utilitzats
amb motiu d’alguna activitat complementària o extraescolar.
f) Les persones particulars, les associacions, les institucions, etc., que desitgin col·locar en els
taulells d’anunci del centre cartells, avisos, i/o fotografies, hauran de sol·licitar el
corresponent permís a la direcció del centre.

COMPORTAMENT EN ELS MITJANS DE TRANSPORT
En els desplaçaments que es realitzin, relacionats amb ensenyaments o activitats de l’institut,
els alumnes hauran de mantenir una actitud correcta que garanteixi el bon funcionament i la
seguretat dels mitjans utilitzats i el benestar dels usuaris, amb la qual cosa s’hauran de tenir en
compte sempre les següents obligacions:
1. No molestar o pertorbar la conducció del vehicle.
a) La relació entre els alumnes i l’acompanyant o conductor del vehicle haurà de basar-se en
el respecte mutu.
b) Es mantindrà l’ordre establert per l’acompanyant o conductor per pujar o baixar del vehicle
en els punts de parada prefixats a l’itinerari.
c) Romandre asseguts durant el transcurs del viatge i amb el cinturó de seguretat cordat.
d) Ajudar els seus companys menors o amb limitacions físiques.
e) Un autobús no és una discoteca, per la qual cosa cal exigir mesura a l’alumnat a l’hora de
posar música. Les peticions al conductor hauran de fer-se amb el degut respecte i una vegada
que es posa un disc, no serà canviat a cada moment.
f) No llançar papers o altres desaprofitaments en els vehicles.
g) No fumar ni consumir menjar o beguda en els vehicles.
h) No produir danys en els vehicles, responsabilitzant-se del seient assignat i comunicar en
pujar-hi les possibles incidències que hi hagués. De produir-se algun desperfecte, el causant
correrà amb les despeses de la reparació o substitució, i si no pot determinar-se el culpable del
fet, les despeses seran abonades per tots els alumnes ocupants del vehicle.
i) Així mateix, en aquelles activitats que solen tenir transport i pernoctació, els alumnes i
familiars hauran de subscriure el compromís, el text habitual del qual serà el següent:
L’alumnat que participi en els viatges d’estudi que organitza l’IES Albuhaira es compromet a
complir el següent:
1. Seguir les directrius marcades pels organitzadors, professors i encarregats del
viatge.
2. Participar en totes les activitats de caràcter general que s’organitzin durant el viatge,
prestant especial atenció als diferents guies.
3. No portar ni consumir, durant el viatge, cap tipus drogues o begudes alcohòliques
4. No fumar en tota la sortida.
5. Mantenir net i en bon estat l’autobús i totes les instal·lacions hoteleres.
6. Respectar el descans de companys i clients dels hotels, mantenint el màxim silenci
en passadissos i habitacions.

7. Actuar en tot moment amb la màxima educació i respecte, tant amb els participants
en el viatge així com amb totes les persones amb les quals hi hagi relació: conductor, guies,
usuaris d’hotels, etc.
8. No apropiar-se de cap objecte aliè.
9. Complir l’horari que es marqui amb màxima puntualitat.
10. Moure’s per les ciutats en grup amb esment de les precaucions adequades.
11. Tenir especial cura de la documentació, diners i objectes de valor, per evitar
pèrdues o robatoris.
12. Acceptar el repartiment d’habitacions que determinin els encarregats, que atendran
equànimement i en la mesura de les possibilitats les peticions de l’alumnat.
13. Córrer amb les despeses dels desperfectes que originin membres del grup, si no es
descobreix el causant.

