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Normes de convivència del Campus Docent Sant Joan de Déu 
(CDSJD) per l’estudiantat/alumnat 
 
Les normes de convivència al CDSJD, són el marc de referència que possibilita la 
convivència i l’exercici de drets i deures de l’alumnat/estudiantat. 
 
En l’elaboració i implementació d’aquestes normes de convivència, cal tenir present que 
tots som responsables del bon funcionament del Campus i que el diàleg es constitueix 
com l’eina principal de comunicació i resolució de conflictes. 
  
A continuació, s’especifiquen les normes de convivència del CDSJD: 

 

I. Normativa d’espais comuns al CDSJD 

Article 1. 
 
El respecte, el tracte correcte i un nivell adequat de soroll en els espais comuns serà 
la norma general de convivència del Campus. Els conflictes que puguin sorgir entre 
estudiants i/o entre estudiants i docents es resoldran amb diàleg i en l’espai i moments 
oportuns. 
 
Article 2. 
 
Només es pot menjar o beure (a excepció d’aigua) en els espais habilitats per a aquest 
fi:  terrassa del segon pis, terrassa coberta primer pis, cafeteria, hall del centre SAVI 
(simulació, aprenentatge, virtualitat i innovació) i espais externs. 
  
Article 3. 
 
El Centre disposa d’una cafeteria oberta a tota la comunitat educativa. No es permet el 
consum de menjars i begudes no adquirits a la mateixa, per això estan les zones 
habilitades  especificades a l’article 2. 
   
Article 4. 
 
És deure de tota la comunitat educativa respectar i cuidar les instal·lacions, el mobiliari 
i el material del centre i/o dels membres de la mateixa. La persona o grup que en causi 
un deteriorament, de forma intencionada, haurà de realitzar la reparació econòmica dels 
danys causats. 
 
Article 5. 
 
D’acord amb la normativa vigent (Ley 42/2010, de 30 de diciembre), no es pot vendre ni 
consumir tabac ni cap substància estupefaent en els centres educatius/universitat. Si 
algun estudiant/a fa ús d’aquestes substàncies dins del Campus i/o recinte del Parc 
Sanitari, serà considerat i tractat dins del règim disciplinari com a falta molt greu. 
  
Article 6. 
 
Els actes d’incorrecció i desconsideració, així com els d’indisciplina i injúries o 
ofenses contra membres de la Comunitat Educativa seran considerats una falta molt 
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greu de l’estudiant responsable d’aquests i s’aplicarà la normativa del règim disciplinari 
corresponent del centre. 
 
Article 7. 
 
Està prohibida la gravació, publicitat o difusió d’imatges i/o activitat docent del 
CDSJD, a través de qualsevol mitjà o suport, així com la falsificació o subtracció de 
qualsevol document acadèmic. Això serà considerat una falta molt greu i s’aplicaran les 
mesures correctores corresponents segons la normativa disciplinària del centre. 
 
Article 8. 
 
Qualsevol suggeriment, incidència i/o proposta de millora de l’alumnat i/o 
estudiantat,  pot ser presentada a través dels seus representants (el/la delegat/da i/o 
subdelegat/da) o individualment a través de la web a la Bústia de suggeriments i 
propostes. El Centre es compromet a donar una resposta sempre que aquestes no 
siguin anònimes. 
 
Article 9. 
 
L’estudiantat/alumnat haurà d’utilitzar l’accés a Internet i al correu electrònic de forma 
responsable. No es poden manipular els equips/programes informàtics propietat del 
Campus, instal·lar-hi programari, ni esborrar informació digital en desús.  

En el cas d’haver de fer ús dels ordinadors portàtils del CDSJD a l’aula, l’estudiantat 
es fa responsable de la seva utilització i posterior tornada al carro, amb la precaució de 
deixar-lo connectat al corrent per poder ésser utilitzar per altres companys. 

Article 10. 
 
L’estudiantat/alumnat vetllarà en tot moment per la sostenibilitat mediambiental del 
Campus, fent un ús adequat de la llum, aigua, clima i finestres, així com del correcte 
reciclatge de les deixalles i productes consumits al Campus. 

Article 11. 
 
Està totalment prohibit, donar diners, tabac, i/o menjar/alcohol a qualsevol usuari del 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

 

Article 12. 
 
No es poden realitzar fotos, gravacions ni retransmissions en directe de cap usuari 
i/o professional del recinte respectant la LOPD i considerant-se una falta molt greu, en 
cas que no es compleixi. 
 
Article 13. 
 
L’alumnat/estudiantat no tindrà accés a l’espai de treball del professorat. En cas de 
requerir una reunió amb el professorat, caldrà que l’alumne/estudiant faci una sol·licitud 
per escrit (via correu electrònic o a través de secretaria) i les reunions/tutories es 
realitzaran a les sales destinades per aquest ús. 
 
 

https://www.santjoandedeu.edu.es/bustia
https://www.santjoandedeu.edu.es/bustia
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Article 14. 
 
El Campus disposa de taquilles per guardar les pertinences personals, funcionen amb 
monedes d’un euro retornables. No es pot deixar cap objecte dins les taquilles d’un dia 
per a l’altre. Les taquilles es buiden diàriament a les 21 h. 
  
És responsabilitat de l’estudiantat/alumnat vetllar per les seves pertinences. El CDSJD 
no es fa responsable de la pèrdua/subtracció d’objectes. 
 
Article 15. 
 
El Campus disposa d’ascensors tant a l’edifici docent com al centre SAVI, però 
l’estudiantat/alumnat no pot fer-ne ús a excepció de necessitat per malaltia o limitació 
funcional. 
 
Article 16. 
 
La porta d’accés a l’edifici del centre SAVI romandrà tancada sempre per seguretat, 
s’accedeix picant  el timbre. L’estudiantat/alumnat només pot accedir a la planta 2 de 
l’edifici. 
 
Article 17. 
 
L’estudiantat/alumnat que faci activitats al centre SAVI haurà d’anar correctament 
uniformat de la següent manera: 
 

- Uniforme complet (casaca amb el logotip del Campus, pantalons blancs i esclops 

o bambes blanques tancades i sense forats) 

- Si es necessita una samarreta sota l’uniforme, aquesta ha de ser de color blanc 

- Targeta identificativa 

- Cabell recollit 

- Ungles curtes, netes i sense esmalt 

- Sense anells i/o polseres 

- S’ha de portar llibreta, bolígraf, tisores i calculadora 

L’estudiantat/alumnat pot deambular per tot el recinte del Parc Sanitari amb l’uniforme 
blanc però en cap cas sortir al carrer.  
 
 
II. Normativa de Protecció de Dades Personals 

Article 18. 

L’estudiantat/alumnat té el compromís de conèixer els requisits expressats i regulats pel 

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i el seu Reglament de Mesures de 

Seguretat. 

Article 19. 

Aquest codi regirà també per a l’estudiantat/alumnat durant les seves estades a altres 

Universitats, institucions o empreses i entitats en el marc de convenis de pràctiques o  

mobilitat. 
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Article 20. 

L’estudiantat/alumnat únicament accedirà als llocs, recursos i dades de caràcter 

personal que requereixi per a l’exercici de les seves funcions.  

Article 21. 

L’estudiantat/alumnat està obligat a guardar secret d’aquelles dades personals que pot 

tractar, demanar, veure, escoltar, parlar i donar d’altres estudiants/es, professors/es, 

personal administratiu o qualsevol altra persona de la institució, empresa o entitat 

d’acollida en el cas de les estades per a la realització pràctiques. Aquesta obligació 

també subsistirà després de finalitzar els seus estudis. 

Article 22. 

L’estudiantat/alumnat que faci un mal ús de les dades personals, pot donar lloc a 

responsabilitat penal tipificada en el vigent Codi Penal, on es castiga a qui, sense estar 

autoritzat, accedeixi, s’apoderi, alteri o utilitzi, en perjudici de tercers, dades de caràcter 

personal o familiar d’un altre que es trobin registrats en fitxers o suports informàtics, o 

de qualsevol altra classe (paper, vídeo, fotografia...) 

Article 23. 

L’estudiantat que descobreixi els secrets o vulneri la intimitat d’un altre i, sense el seu 

consentiment, s’apoderi, utilitzi, reveli, cedeixi o modifiqui els seus papers, cartes, 

missatges de correu electrònic o qualsevol altre document o efectes personals o 

intercepti les seves telecomunicacions o utilitzi artificis tècnics d’escolta, transmissió, 

gravació o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol altre senyal de comunicació, 

està incorrent en falta i pot ser sancionat amb mesures greus. 

Article 24. 

L’estudiantat que reveli la ideologia, religió, creences, salut, origen racial o vida sexual 

d’altres estudiants, professors/es, personal administratiu, persones de les entitats o 

empreses que l’acullin en pràctiques, o si la víctima fos un menor d’edat o incapaç, està 

incorrent en falta i pot ser sancionat amb mesures molt greus. 

 

III. Normativa i règim disciplinari del CDSJD 

 Cicles Formatius  

 Estudis Universitaris 

 
 
IV. Normativa d’Assetjament del CDSJD 

 Cicles Formatius  

 Estudis Universitaris  

 
 

https://www.santjoandedeu.edu.es/files/m.e.3.1_projecte_de_convivencia._rev.06.pdf
https://www.santjoandedeu.edu.es/files/o.4-42_reglament_de_regim_disciplinari_destudis_universitaris._rev.00.pdf
https://www.santjoandedeu.edu.es/files/m.e.3.1_projecte_de_convivencia._rev.06.pdf
https://www.ub.edu/portal/documents/9128180/13848396/VERSI%C3%93+FINAL+PROTOCOL.pdf/464970e3-0bd5-7390-a251-685334bb9675

