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NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA

Les següents normes pretenen establir les bases de convivència de tots els membres de l’Euncet. És
molt important conèixer-les per tal de crear un ambient d’estudi i treball agradables que ens permeti a
tots el desenvolupament de les nostres tasques.

Els nostres valors:
RESPECTE – ESFORÇ – INICIATIVA - RESILIÈNCIA – INTEGRITAT
•

PUNTUALITAT: passats 5 minuts de l’inici de les classes, no es podrà entrar i s’haurà d’esperar
al descans per incorporar-se. Aquesta tolerància no s’aplicarà després dels descansos, havent
de tornar a classe a l’hora exacta establerta pel professor o la professora.

•

SORTIDES DE CLASSE: no es permet sortir de classe un cop aquesta hagi començat sense el
permís del professor o la professora. En cas que essurti sense permís, ja no es podrà tornar a
entrar fins el descans o fins le propera sessió.

•

No es permet MENJAR ni BEURE a classe (excepte aigua).

•

DISPOSITIUS MÒBILS: No es permet utilitzar dispositius mòbils a classe. Aquests hauran d’estar
guardats, mai a la vista, i silenciats, a excepció que el professor o la professora ho requereixi per
a alguna activitat concreta.

•

ORDINADORS PORTÀTILS i TAULETES: Es poden utilitzar a classe sempre i quan el professor o
la professora ho autoritzi. En cas que l’estudiant estigui utilitzantel dispositiu per a activitats
diferents de les pròpies de seguiment de classe, podrà ser expulsat/da.

•

COPIAR un treball, un exercici o un examen comportarà la qualificació de 0 tant per qui ha copiat
com per qui ha deixat copiar. Es podran prendre mesures sancionadores.

•

SUPLANTAR la identitat d’un company o companya comportarà la qualificació de 0. Es podran
prendre mesures sancionadores.

•

NO ASSISTÈNCIA A CLASSE: La no assistència a classe comportarà una qualificació de 0 en totes
aquelles activitats avaluades presencialment en aquella classe.

•

EXAMENS: L’estudiant haurà de seure al lloc assignat. Les bosses, mòbils, carpetes i altres
objectes no autoritzats pel professor o la professora s’hauran de deixar a la part del davant de
la classe. Qualsevol actitud sospitosa o que el professor consideri inadequada comportarà
l’expulsió de l’examen i l’aplicació de mesures sancionadores en funció de la gravetat.

•

EXPULSIONS: L’estudiant que ha estat expulsat/da de classe no podrà tornar a entrar fins haver
estat autoritzat/da pel director o directora del programa.
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