
INCI DÈ NCI ES

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ 

NORMES I SANCIONS



COMUNICACIONS A LES FAMÍLIES

A) Setembre/octubre: El rebreu totes les famílies els usuaris i claus d'accés a l'aplicatiu 

B) Informes MENSUALS: El rebreu en paper totes aquelles famílies d’alumnes 
que tinguin incidències que ho RECLAMIN EXPRESSAMENT. 

GESTIÓ DIÀRIA D’ABSÈNCIES

A) La primera absència que registri el vostre fill/a a qualsevol hora de matí o tarda, 
passats 30 minuts del registre, generarà automàticament un correu electrònic a la família 
informant de l'absència.

B) Recordem que el termini de justificació d'absències és dels 5 dies lectius posteriors al 
darrer dia d'absència. La justificació cal fer-la mitjançant el model de justificació de faltes, 
adjuntar-hi el document acreditatiu (si existeix) i lliurar-lo al tutor personal.

 

C) Recordem que cap alumne/a pot marxar del centre si no el recull personalment algun 
familiar que se'n faci càrrec o una altra persona que en sigui responsable. En aquest cas 
cal signar el llibre de registre que es troba a consergeria.

D) Finalment voldríem remarcar que l'assistència al centre, en horari i calendari lectius, és 
OBLIGATÒRIA, per tant, si el centre organitza qualsevol activitat a la qual el vostre fill/a 
no vol o no pot participar (sortida, activitat lúdica, taller, xerrada ...), això no el fa exempt 
d'assistir a l'institut. En qualsevol cas, la direcció del centre organitzarà els agrupaments 
per tal d'atendre a tots els alumnes amb els mitjans de què disposi. Per tant, si aquest dia 
el vostre fill/a no pot assistir al centre, cal que ho justifiqui degudament.

A) MEDIACIÓ: Cal recordar que el centre disposa d’un servei de mediació per a la 
resolució de conflictes. Si l’ús d’aquest servei o qualsevol altra situació fan que es reparin 
els fets que han ocasionat el greuge, amb acord de totes les parts i el vist i plau del tutor 
individual es podrà procedir a retirar el registre.

GESTIÓ DIÀRIA D’INCIDÈNCIES

B) BONUS: Es registrarà un bonus quan el professorat cregui que un alumne/a és mereixedor 
d'un reconeixement positiu per una actitud o comportament que afavoreixi la convivència del 
centre. 



ACUMULACIÓ D’INCIDÈNCIES

A) Les incidències que es registrin tindran la següent valoració en referència a les 
possibles mesures correctores o sancions:

EXPULSIÓ  1 punt

INCIDÈNCIA  0,5 punts

FALTA SENSE JUSTIFICAR  0,1 punts

RETARD SENSE JUSTIFICAR  0,1 punts

FALTA DE MATERIAL  0,2 punts

FALTA DE DEURES  0,1 punts

B) L’acumulació d’incidències és ANUAL.

C) Normes i Sancions:

 Cada INCIDÈNCIA es registrarà al sistema exposant els fets ocorreguts i si és 
necessari, s'indicarà la sanció que el professor imposi a l’alumne/a. 

 Cada EXPULSIÓ es registrarà al sistema exposant clarament els fets ocorreguts.  A 
més a més, es registrarà la sanció que el professor imposi a l’alumne/a. 

 Acumulació d’entre 1,5 i 2 punts: El tutor /a individual de l’alumne/a es posarà en 
contacte amb la família i l’alumne/a per tal d’informar de la situació i corregir-ne la 
progressió si és possible. 

 Acumulació de 3 punts: El tutor/a individual de l’alumne informa a direcció de la 
situació. Direcció sancionarà a l’alumne/a de forma proporcionada a la tipologia dels 
punts acumulats i als fets exposats en les observacions, de forma coordinada amb la 
proposta del tutor/a individual.

 Acumulació d’entre 4,5 i 5 punts: El tutor/a individual de l’alumne/a es posarà en 
contacte amb la família i l’alumne/a per tal d’informar de la situació i corregir-ne la 
progressió si és possible. 

 Acumulació de 6 punts: El tutor/a individual de l’alumne/a informa a direcció de la 
situació. Direcció sancionarà a l’alumne de forma proporcionada a la tipologia dels 
punts acumulats i als fets exposats en les observacions, de forma coordinada amb la 
proposta del tutor/a individual. AMB L’AGREUJANT QUE ÉS LA SEGONA SANCIÓ. 

 Acumulació d’entre 7,5 i 8 punts: El tutor/a individual de l’alumne/a es posarà en 
contacte amb la família i l’alumne/a per tal d’informar de la situació i corregir-ne la 
progressió si és possible. 

 Acumulació de 9 punts: El tutor/a individual de l’alumne/a informa a direcció de la 
situació. La directora procedirà a l’obertura d’expedient disciplinari. 

 Falta greu: NO es registra al sistema. Es comunica a direcció mitjançant model de 
comunicació de falta greument perjudicial per a la convivència al centre, i la 
directora procedirà a l’obertura del corresponent expedient disciplinari. 

BONUS  -0,5 punts
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