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1. DRETS I DEURES DELS ALUMNES  

 

Per tal que un centre educatiu pugui dur a terme la seva funció educativa -entesa aquesta en el seu 

sentit més ampli- és necessari establir i consensuar unes normes de convivència al centre. És d’esperar 

que aquestes donin un clima de convivència correcte i per tant disminueixi el nombre de mesures 

disciplinàries. 

 

El deure més important de l’alumnat és el d’aprofitar positivament el lloc que la societat posa a la seva 

disposició. Per això, l’interès per aprendre i l’assistència a classe, és a dir, el deure de l’estudi, és la 

consecució del dret fonamental a l’educació. 

 

El consell escolar vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat i constituirà una comissió 

de convivència composta per un nombre igual de  professors/es,  pares/mares i alumnat junt amb un 

membre de l’equip directiu. Tindrà per funció resoldre i mediar entre conflictes per millorar la convivència, 

el respecte mutu i la tolerància. En tot cas ha de tenir com a finalitat garantir una aplicació correcta de la 

normativa sobre drets i deures de l’alumnat així com col·laborar en la planificació de mesures preventives 

i processos de mediació, i la vinculació entre el consell escolar i la comissió de convivència. 

 

En la valoració de l’incompliment de les normes i en l’aplicació de les mesures correctives es tindrà en 

compte els aspectes següents: 

      a)   Cap alumne/a pot ser privat del dret a l’escolaritat ni privat del dret a l’educació. 

b) Les sancions seran proporcionals a les faltes i han de contribuir a la millora del seu procés 

educatiu. 

c) Es tindrà en compte l’edat de l’alumne/a. 

d) Es tindran en compte les circumstàncies personals de l’alumne/a. 

e) No podran imposar-se sancions contra la integritat física ni la dignitat personal. 

 

 

1.1.  Drets dels alumnes  

1) L’alumnat té dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva 

personalitat, dins dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal 

de fer efectiu aquest dret, la formació dels/de les  estudiants haurà de comprendre: 

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la 

llibertat dins els principis democràtics de convivència. 
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b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la 

geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn 

natural i del patrimoni cultural. 

c) L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de 

coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la 

informació i de la comunicació. 

d) L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de les relacions harmòniques amb 

ell mateix i amb els altres. 

e) La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 

f) La formació moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l’alumnat menor 

d’edat, les dels seus pares o tutors, dins el marc legalment establert. 

g) La formació en la coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

h) El respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. 

i) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

j) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 

 

2) L’alumnat té dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual 

cosa se’ls ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de 

l’ensenyament. 

 

3) L’alumnat o els seus/ves pares/mares o tutors/es, en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a 

sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o 

d’avaluacions parcials o finals de cada curs. 

 

4) L’alumnat o els seus/ves  pares/mares o tutors/es podran reclamar contra les decisions i qualificacions 

que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un cicle o curs d’acord amb el procediment 

establert. Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

a) La inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels seus elements en relació amb els objectius 

o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació i amb el nivell previst a la programació per 

l’òrgan didàctic corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 

 

5) Els alumnes tenen dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la 

llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions. Aquest dret 

es garanteix mitjançant: 
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a) La informació prèvia i completa a l’alumnat, i als seus pares/mares o tutors/es si són menors 

d’edat, sobre el caràcter propi del centre en els supòsits en què hagi estat establert pels seus 

titulars. 

 

b) Rebre un ensenyament que exclogui tota manipulació ideològica o propagandística de l’ alumnat, 

sens perjudici del dret a la llibertat d’expressió. 

 

 

6) L’alumnat té dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal. 

7) L’alumnat té dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades. 

8) L’alumnat té dret a un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els companys. 

9) L’alumnat té dret a la reserva d’aquella informació de què disposi el centre docent, relativa a les seves 

circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de 

l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i sens perjudici de 

l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar 

maltractaments per a l’alumne/a o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 

protecció del menor. 

10) L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la 

legislació vigent. 

11) L’organització de la jornada de treball escolar es farà prenent en consideració, entre altres factors, 

l’edat, les propostes i els interessos de l’alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva 

personalitat. 

12) Els centres docents sostinguts amb fons públics regularan mitjançant els corresponents reglaments 

de règim interior el sistema de representació dels grups d’alumnes mitjançant delegats/delegades i el 

funcionament d’un consell de delegats/delegades constituït pels delegats/delegades electes i els 

representants de l’alumnat en el consell escolar del centre. 

13) Els/les membres del consell de delegats/delegades podran conèixer i tindran dret a consultar la 

documentació del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del director/a del 

centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat de les persones, i no podran ser sancionats per 

l’exercici de les seves funcions. 

14) L’alumnat dels centres docents han de ser informats pels seus representants i pels de les 

associacions d’alumnat, tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin 

altres centres docents.  

15) L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. 
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16) L’alumnat té dret a associar-se. Les associacions que constitueixin podran rebre ajuts d’acord amb la 

legislació vigent. Així mateix, tenen dret a constituir cooperatives d’ensenyament i d’escolars en els 

termes que preveu la legislació de cooperatives catalanes. 

17) L’alumnat té dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sens 

perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que d’acord amb els 

principis i drets constitucionals mereixen les persones. 

18) L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que respecti la seva llibertat de decisió 

d’acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves capacitats. 

19) L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, 

econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat 

d’oportunitats real. 

 

 

 

 

1.2.  Deures dels/de les  alumnes  

 

1) L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat 

educativa. 

2) L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves 

aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona 

preparació humana i acadèmica. 

3) Aquest deure general es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els 

horaris establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades pels professors/es en l’exercici de les seves funcions 

docents. 

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys/es. 

4) El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic de l’alumnat s’estén 

a les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 

també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre. 

e) Complir el reglament de règim interior del centre. 
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f) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que 

puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que 

estableixi el reglament de règim interior del centre. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal 

d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència en el 

centre. 

h) Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret de la resta d’alumnat a que no sigui 

pertorbada l’activitat normal en les aules. 

 
  

1.3 Organització de l’alumnat. Delegats/delegades  i sotsdelegats/sotsdelegades.  

 

A tots els grups de cadascun dels cursos hi haurà un/a delegat/delegada i un/a 

sotsdelegat/sotsdelegada. 

 

Els/les delegats/delegades i sotsdelegats/sotsdelegades seran elegits per tot el curs acadèmic, llevat que 

circumstàncies extraordinàries obliguin a canviar-los. El/la tutor/a, moderarà el procés electoral i resoldrà 

els conflictes que es plantegin. Les eleccions per al càrrec de delegat/delegada o 

sotsdelegat/sotsdelegades es faran en els primers 30 dies lectius de cada curs. El dia i l’hora de l’elecció 

seran fixats pel tutor/a de cada grup. 

 

Seran candidats/candidates els i les alumnes del grup que ho desitgin, sempre que no hagin acumulat 

comportaments contraris a les normes de convivència ni faltes greus durant el curs anterior. Els/les 

candidats/candidates disposaran d’un temps per dirigir-se als/les electors/es, abans d’efectuar-se 

l’elecció. Tot i això, es podrà elegir entre els/les candidats/candidates presentats/des o altres 

companys/es del mateix grup, però no podran ser delegats/delegades els/les alumnes que hagin 

acumulat comportaments contraris a les normes de convivència o faltes greus durant el curs anterior. La 

votació serà secreta. 

 

Cal inculcar a l’alumnat la responsabilitat que implica ser delegat/delegada i fer- lo conscient del seu 

compromís en aquesta tasca. 

 

Per tal de ser elegit delegat/delegada o sotsdelegat/sotsdelegada a la primera volta, serà necessària més 

de la meitat dels vots emesos. Si cap alumne/a no obté aquest nombre de vots, es procedirà a una 

segona volta entre els/les tres alumnes que hagin obtingut més vots de grup. En aquest cas, n’hi haurà 

prou amb la majoria simple. L’alumne/a que tingui més vots serà delegat/delegada i el segon sotsdelegat/ 

sotsdelegada. 
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El/la delegat/delegada o sotsdelegat/sotsdelegada podrà cessar a petició pròpia. En aquest cas el/la 

tutor/a organitzarà una nova elecció extraordinària o nomenarà l’alumne/a següent en nombre de vots de 

la primera elecció. 

 

Excepcionalment, quan sigui qüestionada la tasca del delegat/delegada o sotsdelegat/ sotsdelegada es 

pot presentar una moció de censura a demanda del tutor/a, o bé d’un terç de l’alumnat del grup. En 

aquest cas es farà una votació per determinar si el delegat/delegada o sotsdelegat/sotsdelegada és 

cessat o no. 

 

Per tal que sigui cessat cal el suport a la moció de la meitat més un dels membres amb dret a vot. 

 

Qualsevol reclamació respecte al procés de l’elecció o cessament del delegat/delegada o 

sotsdelegat/sotsdelegada serà resolta pel /per la cap d’estudis. 

 

Les funcions del delegat/delegada o, si s’escau, del sotsdelegat/ sotsdelegada són:  

a) Representar al grup. 

b) Fer d’interlocutor/a entre el grup que representa i els docents o òrgans de govern del centre. 

c) Exposar a qui correspongui (docents, tutor/a, junta d’avaluació...) els suggeriments o 

reclamacions del grup que representa. 

d) Assistir a les reunions a què se’l convoqui i informar la resta d’estudiants del contingut 

d’aquestes. 

e) Trametre al grup les informacions que indiqui l’equip directiu. 

f) Qualsevol altra funció de comunicació i organització del grup designada per l’alumnat. 

 

1.4. Ús d’imatges d’alumnes  

 

L’accés de tots els centres educatius a Internet i l’ús de les noves tecnologies que el Departament 

d’Educació impulsa en els darrers anys facilita que molts centres disposin de les seves pròpies websi de 

mitjans de reproducció digitals. Això comporta que la imatge dels alumnes i de les alumnes pugui trobar-

se a la xarxa. 

 

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, 

es fa necessari que, prèviament a la publicació a les pàgines web dels centres educatius d’imatges de 
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l’alumnat on aquest sigui clarament identificable, s’hagi d’haver obtingut el consentiment dels pares, 

mares o tutors legals. 

 

Per facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de manera genèrica, el centre lliurarà als pares, mares o 

tutors legals de l’alumnat un model d’autorització i els informarà de la possibilitat de publicar a la webdel 

centre imatges on hi hagi els seus fills o filles en activitats escolars lectives, complementàries o 

extraescolars, i en què es demanarà autorització per a la publicació a la web. El centre té un model 

d’autorització que ha d’estar emplenat i signat per part del  pare, de la mare   o del/de la tutor/a. 

 

Aquest consentiment, per al cas d’imatges clarament identificables, haurà de donar-se també per a 

qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en 

televisió, revistes, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de difusió pública (entre 

altres qualsevol espai o perfil del centre a les xarxes socials). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NORMES DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA  

 

El centre ha de garantir el normal funcionament a partir de mantenir la convivència entre tots els 

membres que el componen; per això, el consell escolar estableix les mesures oportunes per al seu 

compliment. 

 

2.1  Normes generals de l’Institut Escola  

a) L’alumnat ha de portar el material necessari a totes les classes i  roba adequada per fer educació 

física. 

b) L’alumnat ha d’assistir a l’escola puntualment, ha de fer amb roba adequada al lloc on està (des 

de la  tutoria es donaran les oportunes indicacions). 
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c) L’alumnat ha de col·laborar a mantenir net l’ institut escola; no menjar ni beure a les aules ni als 

passadissos sense que sigui coneixedor el docent responsable, tirar les deixalles a les papereres 

i respectar les instal·lacions (parets, portes, radiadors..).  

d) Els passadissos i portes d’accés de l’ institut escola són zones de pas i per tant, l’alumnat no hi 

pot romandre ni entre classe i classe ni a les hores de pati. 

e) L’alumnat no sortirà de l’aula en els canvis de classe. El docent responsable en aquell moment, 

s’esperarà  que arribi el que l’ha de substituir o el docent de guàrdia. És fonamental una estricta 

puntualitat en el canvi de classes per part dels docents. 

f) Quan l’alumnat hagi de canviar d’aula, ho farà de forma ordenada sense cridar, xisclar, córrer, 

empènyer o jugar i sempre acompanyat d’un docent. 

g) Els lavabos es poden utilitzar sempre que sigui necessari però, cal vetllar per un bon ús i que no 

sigui una excusa per sortir de la classe.  

h) Per esmorzar i per promoure uns bons hàbits alimentaris, l’alumnat portarà entrepà i/o fruita. En 

casos de salut i amb la certificació mèdica, es podrà esmorzar altres aliments. 

i) Celebració d’aniversaris: per celebrar els aniversaris a l’aula només es podrà dur coc/ coca  del 

forn de pa (per assegurar-nos de l’estat dels aliments) amb xocolata de presa. 

j) Les famílies que vulguin comunicar algun esdeveniment a l’alumnat de l’aula, haurà de ser per a 

tothom per tal que ningú se’n senti exclòs.  

k) Per tal de promoure hàbits saludables,  es poden portar ni menjar llaminadures al centre . 

l) Les aules i les taules han d’estar sempre ordenades i netes. Es tancarà la llum en sortir de l’aula. 

m) Abans de sortir de l’aula el docent ha de vetllar perquè l’aula quedi neta i endreçada.  

n) En acabar la jornada lectiva les cadires han de quedar sobre les taules. 

o) Evitarem en tot moment fer fora de classe els/les nostres alumnes. Només en els casos 

reincidents o greus es podrà enviar l’alumne/a (EP i ESO) a la sala de professors (secundària)  

i/o direcció  tot omplint el model de full d’incidències (veure annex). El docent li manarà feina per 

fer durant l’estona que estigui fora de l’aula. 

p) L’alumnat haurà de respectar el dret a l’estudi dels seus companys/es. Per tant, haurà de seguir  

les indicacions del docent sempre que no atemptin contra els drets de l’alumnat.S’haurà 

d’observar aquest mateix comportament a qualsevol espai del centre. 

q) L’alumnat no podrà abandonar el centre durant les hores d’escolarització (temps d’esbarjo inclòs) 

sense permís, que haurà de ser sol·licitat pel pare, mare o tutor/a legal per escrit.  

r) L’alumnat que se li convalida alguna àrea romandrà a la biblioteca o a l’aula reunió  de direcció.  

s) Els telèfons mòbils no es poden utilitzar en tot el  centre. En cas que la família autoritzi que el/la 

seu/va fill/a ha de portar el mòbil, el podrà deixar a direcció desconnectat. Si un/a alumne/a porta 

el mòbil a la motxilla,  a demanda de la família, el centre  no es farà responsable de la seva 

pèrdua o deteriorament.  Els docents podran retirar un mòbil que soni o estigui sent utilitzat, així 

com d’altres aparells: auriculars, MP3… (incidència greu). Els faran arribar a la direcció. Per 

recuperar-los haurà de venir la família de l’alumne/a al qual se li ha retirat.Si es dóna el cas que 
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l’alumnat necessita el mòbil per treballar a l’aula,  el/la  professor/la que ha d’impartir la matèria, 

demanarà autorització a direcció indicant el dia i l’hora de la sessió. 

El compliment d’aquestes normes és responsabilitat de tots els docents i en referència a tot l’alumnat del 

centre. 

 

 

2.1.1 Entrades i sortides  

 

L’alumnat d’Educació Primària i Secundària ha d’entrar per la porta principal. L’alumnat  d’Educació 

Infantil ha d’entrar per la porta del pati d’EI, directe a l’aula. L’alumnat de secundària sortirà per la porta 

principal, com ho faran l’alumnat de 4t, 5è i 6è d’EP. L’alumnat de 1r, 2n i 3r ha de sortir per la porta de 

l’aula  que té accés al pati i després cap a la porta del pati d’infantil, lloc per on han entrat les famílies. 

 

Els dies de pluja, l’alumnat de 1r, 2n i 3r sortirà pel passadís interior anirà cap a la sortida principal. 

L’alumnat d’infantil sortirà pel passadís interior hi anirà cap a la sortida del pati d’infantil o cap a la sortida 

principal (en cas d’haver de recollir un germà/na d’altres cursos. 

 

L’alumnat ha de pujar i baixar les escales per la dreta sense xisclar, córrer o jugar i és obligació dels 

docents recordar aquesta norma en tot moment . 

 

Els docents han d’estar a l’hora en punt ( 8:30h del matí EI, EP i ESO; 14:30h de la tarda en el cas d’EI i 

EP) davant la porta de l’aula on ha d’anar, controlant així una entrada ordenada, i acompanyarà al grup a 

les hores de sortida (4t, 5è i 6è). 

 

La porta del carrer es tancarà passats 10 minuts. 

 

Quan un/a alumne/a arribi tard s’haurà d’identificar a consergeria  tot indicant els motius del retard. 

 

✓ Si el retard no està justificat, es quedarà a consergeria o a direcció i se licomptarà una falta 

injustificada. 

 

✓ Si està justificat i no han passat 15 minuts des de l’inici de la sessió, l’alumne/a s’incorporarà a 

l’aula; si passen més de 15’ s’esperarà a consergeria  o a direcció per entrar  a la classe següent. 

 

En el 3r retard (passats 15’ de l’hora d’entrada i 10’ en el canvi d’aula), sense justificar per part de la 

família, el/la tutor/a informarà a la família per via telefònica o per email. 
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Els/les tutors/es són els/les responsables directes de fer els seguiment dels retards i/o absència de 

l’alumnat de cada  tutoria i informar-ne puntualment als pares/mares o tutors/es. 

 

 

 

2.1.2 Agenda escolar  

 

Tots els /les alumnes han de portar, de forma obligatòria, l’ agenda escolar (la que subministra l’escola). 

L’agenda escolar és el vehicle de comunicació entre la família i l’institut escola i s’ha de conservar durant 

tot el curs. 

 

Es pot emprar per comunicar qualsevol informació, justificar absències, concertar entrevistes i/o escriure-

hi anotacions de comportament, rendiment, etc. 

 

 

2.1.3 Normativa  de funcionament en cas d’absències  

 

El docent passarà llista en entrar a classe i anotarà les faltes a la llista d’aula (full d’excel) que es troben 

a disposició de cada docent amb els següents ítems: 

  F- falta sense justificar 

  J- Falta justificada (tutor/a ho confirma) 

R- retard 

E- expulsió de l’aula 

 

L’encarregat/encarregada de classe lliurarà durant la primera mitja hora del matí i de la tarda el 

comunicat d’absència a consergeria. També,  realitzarà el control d’assistència en el document d’excel 

del grup corresponent que es troba compartit en el Drive amb tot l’equip docent.  

 

El tutor/a a final de mes comunicarà a l’administratiu/va el tancament de la llista de l’aula indicant la 

quantitat de faltes i posant especial atenció a les no justificades.El/la tutor/a ha de fer  el seguiment de 

cada alumne/a i fer arribar aquesta informació a als pares/mares/tutor  de cadascun dels i de les alumnes 

de la seva tutoria. 

 

És obligatori assistir a classe i s’ha de lliurar la justificació de l’absència en qualsevol circumstància. 
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En cas d’arribar tard, sempre es trucarà primer a la porta i es demanarà permís per entrar procurant 

interrompre el mínim possible l’ambient de treball de la resta del grup. 

 

2.1.4 Faltes d’assistència  

 

Tota falta d’assistència ha de ser justificada mitjançant justificant mèdic o model “annex1” signat per la 

família. Davant de les faltes injustificades el tutor es posarà en contacte amb la família a fi d’assabentar-

se de la situació. 

Si la família no justifica les faltes correctament (justificant mèdic o model annex 1), el centre seguirà la 

normativa vigent informant-ne als Serveis Socials. 

 

 

2.1.5 Guàrdies  

 

2.1.5.1 Funcionament  

 

Es regularà  per part del/de la cap d’estudis, els dies i hores que a cada docent li correspon fer guàrdies i 

serà aquest/a qui comunicarà al/a la docent de guàrdia l’hora i el grup que li correspon (atenció 

cartelleres informatives). 

 

El/la docent absent ha de deixar sempre la feina que durantles que  s’ha de realitzar a les corresponents 

sessions. 

 

El docent de guàrdia s’ha d’informar al/a la cap d’estudis de si ha d’anar a cobrir algun grup. Agafar la 

feina, si el professor/a absent n’ha deixat, i anar a l’aula. 

 

En qualsevol cas i si no hi hagués feina proposada, el/la professor/a de guàrdia farà treballar a l’alumnat 

en qualsevol matèria, evitant jocs a classe, pèrdues de temps, anades i vingudes o qualsevol cosa que 

altera normalment l’ordre al centre. 

Les funcions del docent de guàrdia que tenen assignades són:  

 

- Cobrir les substitucions (previstes i imprevistes), passar llista, vigilar que els alumnes facin la 

feina encomanada i mantenir l’ordre. 

-  Restar a la sala de professors per estar localitzable (secundària). Cas que algun alumne sigui 

expulsat de l’aula, el professor de guàrdia obrirà l’aula de tutoria i acompanyarà l’alumne 
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expulsat en la mateixa aula fins el final de la guàrdia. Cas de no poder quedar-se cap professor a 

l’aula de tutoria amb l’alumne, un altre alumne l’acompanyarà a direcció. 

 

 

2.1.5.2 Guàrdies de pati  

 

Les tasques que se’ls encomana són les següents: 

-  Evitar que resti cap alumne/a a l’interior de l’edifici. 

- Fomentar els bons hàbits de l’alumnat pel que fa al respecte de les instal·lacionsi a les normes de 

convivència . 

- Vetllar per evitar que l’alumnat malmeti el menjar, vigilar les papereres. 

- Vetllar pel desplaçament ordenat i sense soroll dels alumnes al pujar i baixar de les aules. 

 

Caldrà que el professorat de guàrdia es distribueixi per tot el pati. Si falta algun docent de guàrdia, l’equip 

directiu  prendrà les mesures oportunes. 

 

 

2.2 Normes de convivència i règim disciplinari  

 

2.2.1 Conductes contràries a les normes de convivèn cia i mesures correctores  

 

Segons el DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, s’especifiquen les 

conductes contràries a les normes de convivència del centre així com les possibles mesures correctores. 

 

a) Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre:  

1. Ignorar reiteradament les orientacions del professor/a  o mestre/a dins i fora l’aula 

2. Comportar-se incorrectament i/o amb desconsideració amb qualsevol membre de la comunitat 

escolar. 

3. Menjar dependències del centre on no es permès. 

4. Acumular 3 retards no justificats en un mes 

5. Qualsevol actuació tipificada com a falta greu o molt greu en apartat 2.2.2 i 2.2.3 

 

Quan aquestes conductes es produeixin dins de l’espai on s’estigui desenvolupant la classe i el professor 

/ mestre expulsi l’alumne/a de l’aula, haurà d’amonestar l’alumne/a amb un full d’incidències  seguint les 

instruccions previstes al punt 2.2.1.c d’aquestes document. 
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Quan aquestes conductes es produeixin fora de l’aula qualsevol membre del professorat té el dret i el 

deure d’amonestar l’alumne, obrir incidència i seguir mateixes instruccions del punt 2.2.1.c. 

Si aquestes conductes no constitueixen motiu de falta greu o molt greu, correspon al professor afectat, o 

al tutor per defecte,  l’aplicació de mesures correctores per sancionarels fets, i al mateix tutor el control 

de l’evolució de l’alumne. 

 

 

b) Mesures correctores  

Si aquestes conductes no constitueixen motiu de falta greu o molt greu, tenint en compte la gravetat de la 

incidència, les possibles mesures correctores seran: 

1. Amonestació oral. 

2. Expulsió de l’aula. 

3. No participar en sortides o activitats complementàries puntuals. 

4. No participar en activitats d’aula de forma puntual,  

5. No participar en activitats de pati de forma puntual, 

 

 

c) Fulls d’incidència  (veure annex2) 

 

Els fulls d’incidència tenen la funció principal de notificar l’alumne/a i la seva família d’una conducta 

contrària a les normes de convivència del centre. Consideracions: 

● Cal advertir l’alumne/a, en primer lloc, amb una amonestació oral. Els fulls d’incidències si els 

fem servir en situacions que no siguin veritablement conflictives, perden el seu poder. Convé fer-

ne un ús selectiu. 

● No serien motiu de full d’incidències conductes com (excepte cas de reincidència): 

 no portar el material a classe 

 no atendre a classe 

 no treballar, etc. 

Aquests i d’altres casos de caire semblant són motiu perquè el/la docent, parli per telèfon o  

tingui una entrevista amb el pare/mare/tutor i/o es posi en contacte amb el tutor/a del l’alumne/a 

● Cas d’incidència per conducta clarament contrària a les normes de convivència del centre, el 

professorat/mestre/a haurà d’informar la família de l’alumne/a en el termini de 24 hores per 

telèfon o per email si no ha estat possible la comunicació telefònica. Tanmateix lliurarà una còpia 

impresa de la incidència a l’alumne (per signar-la la família i tornar-la al tutor), i dues pel tutor i 

cap d’estudis respectivament, perquè puguin fer-ne el seguiment. Si es sanciona un mateix 

alumne amb  una 3a incidència, el/la cap d’estudis informarà dels fets a la direcció i el/la 

director/a del centre ho comunicarà a la família per via telefònica, o per email si no ha estat 
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possible la comunicació en el primer intent. S’informarà dels fets al professorat o als mestres 

propers a l’alumne/a. 

 

● L’acumulació de 5 fulls d’incidència, per conductes contràries a les normes de convivència, 

equivaldrà a una falta greu. Cas de falta greu, el tutor/a conjuntament amb el/la cap d’estudis i la 

direcció decideixin, en funció de la gravetat i reincidència dels fets, iniciar el procés de sancionar 

a l’alumne/a amb les mesures correctores previstes en l’apartat 2.2.2.  

 
● L’acumulació de 3 faltes greus equival a una de molt greu. La comissió de falta molt greu 

comporta convocar la comissió de convivència que és l’orgue encarregat de convocar els pares, 

obrir expedient i aplicar les mesures correctores de l’apartat 2.2.3 en funció de la gravetat i/o 

reincidència de la falta.  

 
● Quan un alumne/a sigui expulsat/da al/a la cap d’estudis per algun motiu que no contempli 

aquest document, o no porti el model de full d’incidències emplenat pel docent  corresponent, 

serà retornat a l’aula. 

 

 

 

2.2.2 Conductes greument perjudicials qualificades com a faltes i sancions.  

Segons el DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius,  ha derogat l’article 4 

(Millora de la convivència) i el títol IV (Règim disciplinari) del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i 

deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplat a: 

 

-  En el capítol V de la Llei 12/2009 ( LEC), del 10 de juliol, d’educació 

-  L’article 24 del Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius 

-  L’article 7.b) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

 

a) Es consideren conductes greument perjudicials per la convivència del centre :  
 

1. Acumulació 5 faltes lleus o incidències. 

2. Actes greus d’indisciplina, ofenses o injuries contra membres de la comunitat escolar 

3. Deteriorament intencionat del material escolar d’algun membre de la comunitat escolar o de 

les dependències del centre . 

4. Sortida injustificada del centre. 

5. Utilitzar telèfons mòbils, i altres aparells per raons lúdiques,  sense autorització del professor.  
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6. Discriminació de membres comunitat escolar, principalment realitzades contra l’alumnat més 

vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 

7. Fumar en qualsevol dependència del centre. 

8. La suplantació de personalitat, falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. 

 

En cas d’acumulació de 5 incidències lleus la comunicació a les famílies la realitzarà el tutor. Cas de 

tractar-se d’una falta directament greu, el professor/a en farà la mateixa gestió que amb les lleus. 

Suposaran la compareixença immediata davant del/de la cap estudis /directora. Les mesures correctores 

les decideixen conjuntament  el/la tutor/a  i la direcció en funció gravetat i reincidència. 

 

b) Mesures correctores  

1. Entre 2 i 5 dies sense participar en activitats d’aula. Aquests terminis, previstos inicialment,  

es podran allargaro escurçar en funció del grau de penediment i de la predisposició a canviar la 

conducta. Durant aquest període, l’alumne realitzarà els treballs acadèmics encomanats per 

l’equip docent. 

2. Suspensió a participar en activitats complementàries o sortides per un període de fins un 

mes. 

3. Suspensió a participar en activitats pati per un període de fins un mes. 

4. Romandre entre 2 i 5 dies sense assistir al centre, prèvia reunió amb la família. Durant 

aquest període, l’alumne realitzarà els treballs acadèmics encomanats per l’equip docent. 

5. Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari lectiu o no lectiu, i/o 

la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la 

comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període 

superior a dues setmanes 

 

2.2.3. Conductes especialment greus (art. 37.2 LEC i 24.4 Decret d’autonomia)  

 
a) Es consideren conductes especialment greus per la c onvivència del centre :  

 
1. Acumular 3 faltes greus. 

2. Apropiar-se d’efectes aliens. 

3. Discriminació de membres comunitat escolar per raons de raça, sexe, naixença, gènere, 
ascendència, cultura, religióo qualsevol altra condició social o personal. Els actes o conductes 
recollides a l’article 37.1 LEC que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 
qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

4. Agressions verbals o físiques a membres de la comunitat educativa 

Davant conductes que puguin ser causa de falta especialment greus es convocarà extraordinàriament la 

comissió de convivència. Aquesta valorarà el fets, i si considera la falta com a molt greu es citarà la 
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família/tutors de l’alumne, es procedirà a l’obertura d’expedient disciplinari i s’aplicaran les mesures 

correctores previstes en funció de la gravetat i/o reincidència.  

 

b) Mesures correctores  

Les sancions que podran imposar-se per la comissió són les següents: 

 

1. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu, i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat 

educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un 

mes. 

2. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre durant un 

període que no podrà ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent 

curs acadèmic. 

3. Canvi de grup o classe de l’alumne. 

4. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot 

ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, 

i sens perjudici de l’obligació que l’alumne o l’alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del 

centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l’alumne o a l’alumna un pla de treball de les activitats que ha 

de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre 

per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. 

 

5. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi 

del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

 

6. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha comès la falta. 

 

 

c) Altres consideracions d’interès : 

1- Les sancions acordades no es poden fer efectives abans de la Resolució del corresponent recurs o 

reclamació de la finalització del termini per interposar-lo 

 

2- D’acord amb l’article 25.7 del Decret d’ Autonomia : “Quan en ocasió de la presumpta comissió de 

faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne i la seva família en els menors d’edat, 

reconeixen de manera immediata la comissió de fets i accepten la sanció, la direcció imposa i aplica 

directament la sanció. No cal obrir expedient. Ara bé, s’ha deixar constància escrita de 

reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció. 
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3- D’acord amb l’article 25.6 del Decret d’Autonomia : Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les 

sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment alcentre en les etapes 

d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord amb els pares. Quan no s’obtingui aquest acord la  

Resolució que imposa aquesta sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedi t. 

 

4- Les faltes i les sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva 

imposició. 

 

5- Fe que pot ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment (disposició addicional dinovena 

Decret d’autonomia). La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet  que 

pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la 

comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sens perjudici de la 

continuïtat de les accions correctores previstes en aquest Decret per a l‘alumnat. 

 

D’acord amb això, la normativa d’inici de curs sobre “criteris que cal aplicar en el supòsit de presumpta 

comissió, per part d’alumnes, d’algun tipus de delicte o falta penal dins les dependències del centre”: 

 

En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne/a ha comès algun acte 

presumiblement delictiu ( per exemple: tràfic d’estupefaents) o constitutiu de falta penal ( per exemple: 

agressió), cal: 

- Incoar expedient disciplinari. 

- Denunciar el cas davant la policia. 

 

Podria ser que  la presumpta comissió d’un delicte o falta penal es desprengui,  en el curs d’iniciar un 

expedient disciplinari. En aquest cas cal: 

 - Que l’instructor elabori un informe i la direcció el trameti al ministeri fiscal. 

- Trametre el mateix informe als Serveis Territorials d’ Ensenyament. 

 

PROCEDIMENT D’UN EXPEDIENT DISCIPLINARI PER FALTES GREUS 

 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS I ESPECIALMENT GREUS PER A LA 

CONVIVÈNCIA 
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Director/a:  - Inicia expedient 
                                    - Nomena instructor 

 

Mesures provisionals: 
  a)Suspensió provisional d’assistència a 

classe: 
    b)Suspensió provisional d’assistència al 
centre 

 
   -Mínim 3 dies lectius 
  -Màxim 20 dies lectius 

 

Notificació a:  Alumne i pares si l’alumne < 18 anys 

 

Pràctica de diligències per part de l’Instructor: 
-          Aclariment dels fets 
-          Escoltar alumne/a, pares,... 

 

Tràmit de vista i audiència 
L’Instructor ha de donar vista de l’expedient complet fins la proposta de resolució 
provisional. 
TERMINI: 5 dies 

 

Puguin manifestar la seva conformitat amb  l’expedient  i el  que es proposa o
 hi pugui   formular al·legacions. TERMINI: 5 dies 

 

 

Resolució per part del director/a 

 

La  direcció del centre ha d’informarperiòdicament al  Consell Escolar dels expedients 
resolts. 

 

L’alumnat o la família poden demanar que el CE revisi la sanció. El Consell Escolar  podrà 
proposar noves  mesures. 

 

En centres públics: es pot interposar recurs davant del SSTT. TERMINI: 1 mes 
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2.2.4 Mediació escolar  

 

La mediació és un procés educatiu per gestionar els conflictes de convivència que sorgeixen als centres 

en els quals hi són involucrats alumnes. 

 

La mediació és una eina eficaç de pacificació social, que genera beneficis a tots els que hi participen: per 

a uns perquè els fa conscients de les conseqüències dels seus actes i els ofereix una via reparadora, 

alternativa a la sanció; per als perjudicats perquè els permet expressar-se i considerar el dany rebut i les 

disculpes i els compromisos dels altres; per tota la comunitat educativa perquè queda enfortida i més 

legitimada en la seva primordial funció socialitzadora. 

 

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes 

interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no estan necessàriament tipificats com a 

conductes contràries a la convivència en el centre. Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes 

generats per les conductes dels alumnes o de les alumnes contràries a les normes de convivència del 

centre o greument perjudicials per a la convivència en el centre, que hagin originat un perjudici a altres, 

llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

 

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la comunitat educativa, 

si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de 

conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o 

alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d’aquests processos. 

 

Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una 

mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous 

elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

 

La mediació regulada en aquest títol, com a procés educatiu de gestió dels conflictes de convivència en 

els centres, es basa en els principis següents: 

 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte no solament són lliures 

d’acollir-se o no a la mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment del procés. La 
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persona mediadora també pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de 

col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible 

la continuació del procés de mediació amb els principis establerts en aquest títol. 

 

b) La imparcialitat de la persona mediadora, que ha d’ajudar als participants a assolir l’acord 

pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. 

 

c) La confidencialitat, que obliga a la persona mediadora i als participants a no revelar a persones 

alienes al procés de mediació la informació de caràcter confidencial que n’obtinguin en el curs del 

procés, llevat dels casos previstos a les lleis. 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació 

i la persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es puguin 

valer de representants o intermediaris. 

 

Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del context on 

sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació per tal d’aclarir la situació i evitar 

la possible intensificació del conflicte. Així mateix, un cop detectada una conducta contrària a les normes 

de convivència del centre es pot oferir a l’alumne o a l’alumna la possibilitat de resoldre el conflicte per la 

via de mediació, llevat dels casos esmentats a l’apartat anterior. Si el procés de mediació es duu a terme 

un cop iniciat un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de 

l’alumne o alumna i, si és menor dels seus pares/mares o tutors/es, en un escrit dirigit al director o a la 

directora del centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. En 

aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador i s’interrompen els terminis de 

prescripció i de les mesures provisionals adoptades i, des del moment de l’assumpció del compromís, no 

es poden adoptar mesures provisionals i en el cas d’haver-se adoptat se suspenen provisionalment. 

 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat directament per les persones 

de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores. 

 

Si el procés s’inicia a partir l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel centre en la gestió d’un 

conflicte, el director o la directora ha d’escollir, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona 

mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que 

disposin de capacitat i formació adequada per conduir el procés de mediació. 

 

La persona triada no pot tenir cap relació directa amb els fets. El director o la directora també pot 

designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de 



   

21/27 

mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de 

l’alumne o de l’alumna és voluntària. 

 

La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar en contacte amb 

la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el 

conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït 

danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi sostret aquest material, el director o 

la directora del centre ha d’actuar en el procés de mediació en representació del centre. 

 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de 

convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació amb 

els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 

 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. 

 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en 

benefici de la persona perjudicada es compromet l’alumne o l’alumna i, si és el cas, els seus pares o 

tutors i, en quin termini s’han de dur a terme. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta 

s’ha de dur a terme en el mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumne o l’alumna 

reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes; i 

només s’entén produïda la reparació quan l’alumne o l’alumna dugui a terme, de forma efectiva, les 

accions reparadores en benefici de la persona perjudicada a què s’hagi compromès. Aquestes accions 

poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions 

voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre. Si el procés de mediació es duu a 

terme un cop iniciat un procediment sancionador, un cop produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, 

complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la 

directora del centre i l’instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de 

tancament de l’expedient disciplinari. 

 

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de reparació per causes 

imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares o tutors, la persona mediadora ho ha de comunicar al 

director o directora del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el procediment 

sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador el director o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador 

corresponent. Des d’aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis i es poden adoptar mesures 

provisionals. 
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Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, 

les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació ofert per aquest, o quan el compromís 

de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, 

aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva 

actuació. 

 

El procés de mediació s’ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies des de la designació de la 

persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del 

termini. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXOS 
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Annex 1 
 

JUSTIFICANT D’ABSÈNCIA AL CENTRE  
 
Jo..........................................................................................................pare/mare/tutor/a 

justifico que  l’alumne/a ................................................................. ha  faltat a l’IE Pi del 

Burgar  el dia ........................  de/d’ .............................. de 201.....  

 

 pel següent motiu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DNI:           Signatura: 
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Annex2 
 
FULL D’INCIDÈNCIES     CURS 2016-17    Grup   
 
Alumne/a:   ______________________________________Número incidència: _______ 
 
Data: _____________   Hora:__________   Lloc: _________________________________ 
 
Professor/a:  _____________________________________________  
 
Tipus d’incidència : lleu, greu o molt greu         

 
Descripció de la incidència:  
 

 

Ha estat expulsat/da de l’aula (sí/no): _____ 

 
------------------El professor/a de guàrdia: _________________________ s’ha fet càrrec de 
l’alumne/a esmentat/da entre _______________________ hores. 
 
Observacions:  
 
 
 
 
Signat 
 
 
 
 
Professor/a 
 
 
................................. retallar  ............................................................................................. 

 

Nom i cognoms de pare / mare/ tutor ...........................................................................de 

l’alumne/a........................................................................................del curs ..........., signo la 

present confirmant que he rebut la notificació de ‘incidència número ......, en data  ..................... 
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Signatura 

 ( Retorneu aquesta notificació , un cop signada, a  la cap d’estudis)  

 
 
 
 
 
FULL D’AMONESTACIÓ  
 
ALUMNE/A...............................................................................................  CURS...................... 

DATA......................................... PARES/TUTORS............................................................. 

 
Els comuniquem que el seu fill/a ha mostrat una conducta contrària a les normes de 
convivència el centre . 
En compliment de la normativa interna de funcionament d’aquest centre, l’esmentat alumne/a 
ha estat AMONESTAT/DA  pels següents motius : 
Descripció de la incidència  
 
◻ Acumulació de ............fulls d’incidència. 

◻ Ha estat expulsat ...............vegades de classe 

◻ ...........faltes d’assistència injustificades 

◻ ...........retards injustificats  

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................... 

Descripció de la mesura correctora  
 
◻ Privació dels temps d’esbarjo  .............................................................................. 

◻ Realització de tasques educadores  .................................................................. 

◻ Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars  

◻ Suspensió del dret d’assistència a determinades classes, restant a l’aula de guàrdia   

.................................................................................... 

◻ Canvi de grup  ................................................................................................... 

 

Atentament, 

El director                                                                  La cap d’estudis 

✂....................................................................................................................................... 
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Nom i cognoms de pare / mare/ tutor ............................................................de 

l’alumne/a........................................................................................de ........  curs........... 

Signatura 

( Retornar aquesta notificació , un cop signada, a la cap d’estudis)  

 
FULL D’ADVERTIMENT  
 
ALUMNE/A..........................................................................  CURS...................... 

DATA................................................................. 

PARES/TUTORS................................................................................. 

 
Mesura correctora per conductes greument perjudicia ls per a la convivència al 
centre.  
 
Advertiment: 
 
Segons el règim disciplinari del centre i d’acord amb el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre 
drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya, es valora el comportament del  seu fill/a al centre com a 
CONDUCTA CONTRÀRIA A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA pel motiu: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
Per la qual cosa: 
◻   Se li imposa la següent mesura correctora: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
� S’adverteix a l’alumne que si el seu comportament no millora, el pas següent és 

convocar la comissió de convivència i iniciar la instrucció d’un expedient disciplinari. La 
imposició de sancions en aquest cas és competència del director. 

 
Reus,...............de/d’..............................de 200..... 
 
El director                                                                  La cap d’estudis 
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✂.......................................................................................................................................El 

pare/mare/ tutor/a legal d’alumne/a...............................................................del 

curs....................ha rebut la notificació  

Signatura 
DNI núm................................................................... 

( Retornar aquesta notificació , un cop signada, a la cap d’estudis)  


