
CANVI A LES NOFC PER ACORD DEL CONSELL ESCOLAR DEL
CENTRE

INS LLUÍS COMPANYS (Ripollet)                Data: desembre de 2021

Benvolgudes famílies i alumnat,

A la darrera sessió del Consell Escolar del Centre, amb data 20 de desembre de 2021, es

va proposar una modificació de les NOFC del centre relacionada amb la sortida autònoma

de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a les darreres hores de classe.

La proposta posava en evidència el  minso quadre de guàrdies  per  donar  cobertura  i

atenció adequada a l’alumnat i  la impossibilitat d’unir grups estables, cosa que provoca

que els haguem de treure al pati. 

Un cop debatut al Consell Escolar es va arribar a l’acord que la modificació fos la següent:

CAPÍTOL 4. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES GREUMENT 

PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores

«En cap cas es permetrà la sortida d’alumnes fora de l’edifici (només podran sortir  els
alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius a l’hora de l’esbarjo).
Els alumnes d'ESO no podran sortir del centre dins de l'horari lectiu si no és acompanyats
del pare/mare, tutor/a, o bé una persona autoritzada per ells. Hauran de passar per la
Secretaria del centre per signar el Llibre de Sortides.
Els alumnes de BTX i Cicles hauran de passar per Prefectura i no podran marxar sense el
vist-i-plau d’algun membre de la junta directiva. Abans de marxar hauran de signar el
Llibre de Sortides.»
EXCEPCIONALMENT I  AMB OBJECTIU D’OFERIR LA MILLOR RESPOSTA A LES MANCANCES
DERIVADES  DE  LA  MANCA  D’UNA  COBERTURA  ADIENT  DEL  PROFESSORAT  DE  GUÀRDIA,
L’ALUMNAT DE 3r I 4t D’ESO SERÀ AUTORITZAT A MARXAR CAP A CASA  A LES DARRERES
HORES.
«Quan els alumnes de Batxillerat o Cicles Formatius finalitzin les seves activitats abans del
que indica el  seu horari,  el  grup, després  de la supervisió del  professorat  de guàrdia,
sortirà tot en bloc i s’adreçarà a casa. No podrà romandre al pati per tal de no destorbar
el normal funcionament de  les activitats que es puguin desenvolupar a les  aules de la
planta baixa i als patis.»

El fragment destacat en groc és la modificació aprovada.

Jordi Viu i Martí

President del Consell Escolar del centre.
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