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DRETS DELS ALUMNES 
 
TINC DRET a una educació que m’ajudi a formar-me com a persona, és a dir: 

 
a) aprendre a respectar el drets bàsics de l’individu; 
 
b) aprendre a valorar i a exercitar els principis de llibertat, tolerància i respecte pels que no 

són com jo; 
 
c) aprendre a conèixer el món que m’envolta i, en especial, la realitat cultural i social del 

meu entorn; 
 
d) preparar-me intel·lectualment i professional d’acord amb les meves capacitats; adquirir 

habilitats intel·lectuals, tècniques de treball i hàbits socials, així com coneixements 
científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics; 

 
e) desenvolupar capacitats per a la utilització de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació; 
 
f) ser conscient que és necessari respectar i millorar el nostre entorn natural i el patrimoni 

cultural; 
 
g) formar-me en coeducació, en la defensa de la pau, la cooperació i la solidaritat entre els 

pobles; 
 
h) aprendre a tenir cura i valorar la meva salut; 
 
i) desenvolupar les meves capacitats físiques;    
 
j) rebre una educació religiosa i moral d’acord amb les meves conviccions; 
 
k) aprendre a desenvolupar una educació emocional que em capaciti per relacionar-me 

harmònicament amb mi mateix i amb els altres; 
 
l) conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. 
 

TINC DRET  a una valoració objectiva del meu progrés personal i rendiment escolar, per la qual 
cosa se m’ha d’informar, al començament de cada curs, dels criteris i procediments d’avaluació, 
d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament i tots els aspectes que seran rellevants 
a l’hora d’avaluar-me.  

 
TINC DRET a saber què he de fer per superar un cicle o una etapa. És una informació que em 
pot donar el TUTOR o la TUTORA i que també han de conèixer els meus pares. Per això és 
important que assisteixin a les reunions que es fan al centre per informar-los. 

 
TINC DRET a demanar aclariments sobre una nota si no la veig justificada. Si després de 
parlar-ne amb el PROFESSOR o la PROFESSORA encara no ho veig clar, puc adreçar-me al 
CAP o a la CAP  DE DEPARTAMENT de l’àrea corresponent o bé, després, al o a la CAP 
D’ESTUDIS. 
 
Si són els meus pares els qui volen venir a demanar  qualsevol aclariment, han d’adreçar-se en 
primer lloc al meu TUTOR o TUTORA, que  els informarà i els orientarà sobre quina és la millor 
solució. 
 
TINC DRET a ser respectat en allò que crec i penso. Tampoc ningú no em pot forçar a haver-
ho de dir en veu alta. 
 
Si algú del centre em volgués forçar a pensar com ell, TINC DRET a explicar-ho al meu TUTOR 
o TUTORA perquè, si ho creu necessari, pugui comunicar-ho a la DIRECCIÓ del centre. Si això 
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els passa a més d’un company/a, els seus DELEGATS  o DELEGADES de classe els poden fer 
de portaveu. En qualsevol cas, la persona o persones que fan la queixa, poden demanar que 
es respecti el seu anonimat. 

  
TINC DRET a donar al meu TUTOR o a la meva TUTORA informació confidencial sobre mi 
mateix. El/la TUTOR/A, si  creu que això pot ajudar-me, la farà arribar a l’EQUIP DOCENT o a 
la mateixa DIRECCIÓ del centre.     

 
TINC DRET a saber quines possibilitats tinc de rebre a l’institut una formació religiosa d’acord 
amb les meves creences. Si n’hi hagués, l’institut farà les gestions que calgui per fer-la 
possible.  

 
TINC DRET a ser respectat verbalment i físicament: cap tipus d’agressió física i cap tipus de 
vexació oral i/o escrita estan justificades.   

 
TINC DRET a anar a un institut que tingui unes condicions d’higiene adequades.  
 
Si no fos així en qualsevol situació, puc dir-ho al meu TUTOR o TUTORA o a la DIRECCIÓ del 
centre per poder trobar-hi una solució tan aviat com sigui possible. 
 
TINC DRET a saber com funciona i quin és el projecte educatiu d’aquest institut. És per això 
que el centre lliurarà a l’alumnat  que vingui nou, a ells directament o a les seves famílies, un 
exemplar del Projecte Educatiu del Centre. 
 
TINC DRET a participar en el funcionament i la vida del centre. Dins del meu grup, puc ser 
escollit DELEGAT o DELEGADA i formar part del CONSELL DE DELEGATS I DELEGADES. 
Com a alumne o alumna del centre, puc escollir i ser escollit membre del CONSELL ESCOLAR. 
 
És sobretot a través de la meva DELEGADA o del meu DELEGAT  i del meu TUTOR  o de la 
meva TUTORA que puc saber les  activitats que es van fent en el centre i com participar-hi. 
 
TINC DRET a tenir un cert temps lliure quan s’acaba l’horari escolar. Si això no fos així perquè 
la quantitat de deures per fer a casa fos excessiva, LA PERSONA delegada, en nom del grup 
classe, ha d’exposar-ho al TUTOR o a la TUTORA. L’EQUIP DOCENT estudiarà la situació i 
prendrà les mesures que calgui.  
 
TINC DRET a reunir-me en el centre amb altres companys i companyes. Abans, però, hem 
d’avisar el o la CAP D’ESTUDIS per explicar-li el motiu de la reunió i on i quan teníem previst 
de fer-la. 
 
Perquè pugui ser un èxit, TENIM DRET, igualment, a fer-ne la propaganda que ens calgui, tant 
del seu anunci com de les seves conclusions. 
 
TINC DRET a crear associacions amb altres companys i companyes del centre: associacions 
en defensa de l’estudiant o associacions de caire esportiu o cultural. Si sóc alumne de 3r 
d’ESO o de cursos superiors TINC DRET a fer vaga (VEURE Annex) prèvia autorització dels 
pares si sóc menor d’edat, sempre i quan hi hagi una convocatòria oficial que contempli 
mobilitzacions o manifestacions. (L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té reconegut el dret a vaga). 
 
TINC DRET  a una orientació escolar i professional d’acord amb les meves aptituds i la meva 
capacitat per triar. El TUTOR o la TUTORA és la persona que millor em coneix i, per tant, la 
que millor podrà orientar-me en aquests temes, juntament amb l’EQUIP D’ORIENTACIÓ del 
centre. El centre, a més, organitza al final de cada etapa (ESO, Batxillerat i Cicles) un pla 
d’orientació per tal d’informar-me i ajudar-me a triar entre les diferents opcions que se 
m’ofereixin. 

 
TINC DRET a rebre l’ajuda que calgui per no perdre el curs si pateixo algun accident o malaltia 
i no puc venir a l’institut durant una temporada llarga. Els meus professors o les meves 
professores, a través del TUTOR o de la TUTORA, faran arribar a la meva família el material i 
les orientacions necessàries. 
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En el moment de l’avaluació final tot el professorat haurà de tenir en compte aquestes 
circumstàncies per poder-me avaluar correctament. 
 
TINC DRET a rebre informació sobre l’oferta de beques adreçades a estudiants com jo. És una 
informació que m’ha d’arribar a través de la TUTORIA. 

 
TINC DRET a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus 
personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades 
que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 
 
Si em calgués alguna ajuda perquè la meva família es troba en una situació difícil, el TUTOR o 
la TUTORA o el coordinador o la coordinadora de l’EQUIP DOCENT es posarien en contacte 
amb la direcció del centre i/o els Serveis Socials de l’Ajuntament per tal de trobar-hi alguna 
solució. 
 
TINC DRET al fet que el centre educatiu guardi reserva sobre tota aquella informació de què 
disposi, relativa a les meves 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 de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles 
circumstàncies que puguin implicar maltractaments cap a mi o qualsevol altre incompliment 
dels deures establerts per les lleis de protecció del menor. 
 
TINC DRET a recórrer a la mediació escolar en cas de conflicte amb un  company  o companya 
o algun altre membre de la comunitat educativa. 
 
TINC DRET a utilitzar el pati (carpa, pati Maragall, espai de jocs i biblioteca -segons 
disponibilitat de professorat de guàrdia-) durant les hores d’esbarjo corresponents. Durant la 
resta de l’horari escolar el pati no es pot utilitzar, llevat de les hores d’educació física. 
 
Qualsevol alumne/a, a través dels seus representants, pot denunciar davant  del Consell 
Escolar la transgressió de qualsevol d’aquests DRETS.  
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DEURES DELS ALUMNES 
 

Els alumnes tenen tres DEURES  bàsics:   
 

A. ESTUDIAR  (assistir a classe, respectar els horaris establerts, realitzar les tasques 
encomanades pels professors, portar el  material necessari...). 

 
B. RESPECTAR els DRETS  dels altres alumnes i de tothom qui treballa a l’in stitut . 

 
C. RESPECTAR les NORMES DE CONVIVÈNCIA de l’institu t. 

 
1. ASSISTÈNCIA : He d’assistir a classe puntualment  i de forma regular, i he de justificar per 
escrit al meu TUTOR o a la meva TUTORA les meves faltes d’assistència. 

 
2. SORTIR DE L’INSTITUT:  He d’entrar i sortir de l’institut només en l’horari permès. L’alumnat 
d’ESO no podrà sortir al carrer durant l’hora de l’esbarjo (només podran sortir aquells alumnes 
que facin 4t d’ESO i ja tinguin 16 anys i els pares dels quals hagin signat una autorització. Se’ls 
lliurarà un Carnet que hauran de mostrar per poder sortir.).  
Si em cal sortir del centre en horari lectiu, he de presentar prèviament una autorització escrita 
dels  pares i hauré de portar el permís del tutor o del professor que tingui en aquell moment 
perquè el professor/a de Guàrdia em permeti sortir del centre. De tota manera, si sóc alumne 
de 1r o 2n d’ESO m’han de venir a buscar personalment a l’institut. 
 

 

SI NO FOS AIXÍ,  perquè faig moltes faltes de puntualitat, el professorat em podrà convocar a 
l’equip docent i en cas de no justificar les meves faltes: 

� El TUTOR o la TUTORA o un altre professor o professora de l’EQUIP DOCENT 
trucarà a casa meva per saber què ha passat. 

� Si les faltes són moltes es posaran en contacte amb la meva família per carta. 
� En casos greus, l’institut ho comunicarà als SERVEIS SOCIALS de l’Ajuntament. 

 
Si arribo a l’institut més tard de les vuit hores i cinc minuts em quedaré a l’Àgora amb un 
professor/a de guàrdia treballant i no podré rebre classe per no molestar els companys que 
han començat a l’hora. 
 
L’alumnat de BATXILLERAT, CICLES i CAS que no assisteixi a classe repetidament i de 
forma injustificada, podrà perdre el seu dret a ser avaluat, si així  ho creu convenient el 
professor o la professora  de la matèria. 
 
Si arribo tard a classe i el/la professor/a em dóna permís per entrar, m’incorporaré amb la 
màxima diligència a l’activitat que s’està realitzant, sense interrompre i el/la professor/a ho ha 
de comptabilitzar com a retard. 
 
Cada tres retards comportarà un ESTUDI ASSISTIT amb avís previ a les famílies. En cas de 
no rectificar la meva conducta, el tutor/a, d’acord amb l’equip docent, estudiarà mesures 
addicionals entre les quals podrà haver-hi la privació de pati sota vigilància d’un professor/a 
en l’espai que el centre preveu a aquests efectes. 
 
Si en horari lectiu em salto una classe i estic en qualsevol altra zona del centre sense 
autorització serà considerat una falta molt greu i comportarà un dia d’expulsió amb feina de 
l’equip docent. 

SI NO FOS AIXÍ, i em troben fora de l’institut sense permís, en horari lectiu i/o a l’hora de 
l’esbarjo, perquè he sortit aprofitant la sortida de l’alumnat de batxillerat, serà considerat una 
falta molt greu i comportarà dos dies d’expulsió amb feina de l’equip docent. 
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3. DEURES I MATERIAL:  He de realitzar les tasques encomanades pel professorat, tant les 
que he de fer a l’aula com les que he de fer a casa. He de portar el material necessari de cada 
matèria que em permeti realitzar les tasques que el professorat té programades. 

 
 
 
 
 
4. CONFLICTES, RESPECTE I CONVIVÈNCIA:  He d’evitar les baralles i les burles o els insults 
que puguin ofendre els altres i també les actituds violentes, en grup o individualment.  
He de respectar i tractar amb correcció a tothom qui treballa i estudia en aquest institut, sense 
discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, origen, sexe o per 
qualsevol altra circumstància personal o social.  
De la mateixa manera, he d’ajudar que qualsevol activitat del centre es pugui fer sense 
alteracions i respectant a tothom... 
Per exemple:  

� No destorbar la feina dels meus companys i companyes. 
� Fer cas d’allò que em digui un professor o una professora o un o una conserge o 

qualsevol membre adult de la comunitat educativa o treballador del centre. 
� No entrar en una aula o en qualsevol sala sense permís. 
� Entrar amb correcció en una aula. 
� No menjar ni mastegar res a classe. 
� Participar de les activitats previstes... 

 

SI NO FOS AIXÍ, el professorat testimoni de la falta omplirà el full d’incidències que passarà 
al tutor o la tutora. Els fets que impliquin la discriminació d’alguna persona per raons 
d’origen/ètnia, sexe o ideologia són qualificats de molt greus. 
 
Si en algun cas hi hagués amenaces o agressions físiques, el cas també serà qualificat de 
molt greu. Si aquesta actitud es repeteix, es recomanarà a l’alumne o alumna que es 
matriculi en un altre centre. 
 
Si suposessin un delicte o una falta penal, la DIRECCIÓ del centre hauria de comunicar el 
que ha passat a les autoritats corresponents. 
 

 
5. MEDIACIÓ:  En cas de conflicte amb algun membre de la comunitat educativa, puc recórrer a 
la mediació escolar 

 
6. INSTAL·LACIONS I MATERIALS:  He de fer un bon ús de les instal·lacions i el material del 
centre, i respectar allò que és dels altres.  
Per exemple:  

• Respectar la pintura de les parets. 
• No pintar les taules i les cadires. 
• No quedar-se amb alguna cosa que és d’un altre. 
• No llançar papers ni embolcalls a terra. 
• No enganxar xiclets a cap lloc. 
• No donar puntades de peu ni a les instal·lacions ni al mobiliari ni als 

objectes dels espais escolars. 
• ... 

 

SI NO FOS AIXÍ, es proposaran tasques i serveis a la comunitat en funció del mal ús de les 
instal·lacions. En el cas que les meves actuacions suposin desperfectes, el centre reclamarà  
la reparació dels danys causats.  
 
Igualment, si algú es queda amb alguna cosa que no és seva i no pot tornar-la, haurà de 
pagar el seu cost al seu propietari.  

SI NO FOS AIXÍ,  i sovint m’oblido el material i no faig els deures, el professor o la professora  
em podrà enviar a ESTUDI ASSISTIT amb avís previ a les famílies. En aquest cas, comunicarà 
els fets i la sanció. Aquest fet, a més, tindrà una incidència negativa en l’avaluació de la matèria.  



NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’INS MARINA 

 6 

7. USURPACIÓ D’IDENTITAT:  He d’evitar qualsevol fet que suposi una falsificació o sostracció 
de materials acadèmics.  
Per exemple: 

• Falsificar la signatura dels pares o de les mares 
• Copiar treballs d’un altre company o companya. 
• Presentar com a propis carnets d’un altre company o companya. 

 
8. DRET A LA IMATGE:  No  es poden prendre imatges personals sense prèvia autorització de 
les persones implicades. 
 
 
 
 
 
9. HIGIENE I SALUT:  He de vetllar per la netedat i l’ordre dels llocs de treball, dels estris, de la 
roba i del propi cos. Per tant, he d’assistir al centre net i neta per la correcta higiene del cos i 
per evitar problemes de salut als meus companys i a les meves companyes. 
 
He d’evitar qualsevol actitud que perjudiqui la salut o posi en perill els altres. Això implica que 
no puc fumar ni consumir begudes alcohòliques ni substàncies prohibides ni induir a d’altres 
perquè ho facin, tant dintre del centre educatiu com a la porta d’entrada. Per tant, no puc entrar 
aquests productes al recinte escolar. 
 
 
 
 
 
10. APARELLS ELECTRÒNICS:  He d’evitar utilitzar aparells electrònics que alterin la dinàmica 
d’estudi: telèfons mòbils, càmeres, consoles, MP3 o qualsevol altre aparell que el centre 
determini. El seu ús està restringit a l’hora de l’esbarjo i només al pati del centre. Durant les 
classes (guàrdies incloses), entre elles i a les sortides culturals, tots aquells aparells hauran de 
romandre apagats o en silenci i desats si no hi ha una ordre expressa del professorat per 
utilitzar-los. No es poden fer enregistraments audiovisuals sense prèvia autorització de les 
persones implicades. L’ordinador és una eina d’estudi i no es pot fer servir a l’hora de l’esbarjo; 
si cal estudiar es pot anar a la biblioteca. 

                 
 
 
 

 
FULL D’INCIDÈNCIES:  En qualsevol cas, el professor/a té dret a expulsar-me de classe quan 
consideri que el meu comportament és inadequat i dificulta el normal desenvolupament de la 
classe. En aquest cas, baixaré a la sala de guàrdies i si pot ser amb un full d’incidències que el 
professor/a haurà redactat. Allà, el professor/a de guàrdia ho anotarà al full corresponent i ho 
comunicarà a la família. Fet tot això, em reincorporaré a l’aula immediatament.  
 

a. GESTIÓ DELS FULLS D’INCIDÈNCIES:  Un FULL D’INCIDÈNCIES consta de tres 
còpies : la còpia blanca  és per als pares i cal que l’alumne/a retorni la part inferior signada al 

SI NO FOS AIXÍ, perquè he presentat el treball d’un altre com a propi, em poden suspendre el 
treball. 
 
SI NO FOS AIXÍ, perquè he falsificat alguna signatura, el TUTOR o la TUTORA ho comunicarà 
als meus pares o tutors per tal de decidir quines mesures prenen. 
 
SI NO FOS AIXÍ, perquè he agafat o falsificat algun document important del centre, el tema es 
portarà a l’EQUIP DOCENT o a COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA, segons la gravetat del cas. 

SI NO FOS AIXÍ, el professorat se’l quedarà i l’entregarà al o la CAP D’ESTUDIS fins que 
vinguin a buscar-lo els pares al cap de vint-i-quatre hores. 

SI NO FOS AIXÍ, i em troben al centre amb aquestes substàncies o consumint-les, avisaran 
els meus pares i serà considerat una falta molt greu que pot comportar l’expulsió del centre. 

SI NO FOS AIXÍ, el fet es posarà en comunicació a la Direcció qui prendrà les mesures que es 
creguin convenients quant a la protecció de la imatge. 
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professor que li ha posat la incidència; la còpia rosa  és per al tutor/a i la còpia groga  és per al 
cap d’estudis. 
 

b. TIPIFICACIÓ DE LES FALTES I SANCIONS (segons la LEC -LLEI 12/2009, de 10 
de juliol- i segons el DECRET D’AUTONOMIA 102/2010, de 3 d’agost): Tot professor/a que posa 
un full d’incidències ha de fer constar la tipificació de la falta.  

-Si la falta és lleu  serà gestionada i sancionada pel mateix professor que posa la 
incidència i castigada amb un estudi assistit, privació del temps d’esbarjo, deures diversos, 
tasques a la comunitat...  

-Si la falta és greu , el professor/a, a part de la trucada que farà el professor/a de 
guàrdia, també ha de trucar a casa de l’alumne/a explicant la falta i la sanció la posarà l’equip 
docent. Si la gravetat dels fets exigeix immediatesa i no es pot esperar la reunió de dimecres, 
la sanció es posarà entre el tutor/a i/o el coordinador/a i el/la cap d’estudis. Les sancions 
implicaran un augment significatiu dels estudis assistits, l’assistència a les reunions de l’Equip 
docent i altres mesures que l’Equip docent consideri oportunes.  

-Si la falta és molt greu , hi haurà l’actuació immediata de Direcció i fins que no es 
resolgui la sanció, l’alumne/a no tornarà a la classe del professor/a que l’ha expulsat. 
 
LEC (LLEI 12/2009, de 10 de juliol, article 37.1) 
Faltes i sancions relacionades amb la convivència 
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 
següents: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument 
contra llur intimitat o llur integritat personal. 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de 
documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la 
incitació a aquests actes. 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar 
especialment greus. 
3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són 
la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 
d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o 
pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la 
inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
4. Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i 
funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no siguin de 
caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
 
 
DECRET D’AUTONOMIA 102/2010, de 3 d’agost (article 25) 
Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la Llei 
d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, 
del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 
2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una docent amb 
designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de 
l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, 
en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 
afectats per l’actuació que se sanciona. 
3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de menors 
de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d’instrucció que 
es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l’instructor o instructora 
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de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar 
vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la 
seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El 
termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància 
escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 
4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del 
centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió 
provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 
dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot 
comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà 
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a 
classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de 
la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de 
l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En 
qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 
s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 
mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir 
temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o 
tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà 
motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el 
centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El 
Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 
directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 
l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels 
fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de 
quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de 
l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
 
 
De qualsevol incompliment d’aquests deures, el TUTOR o la TUTORA o qualsevol 
PROFESSOR o PROFESSORA han de deixar constància escrita del que ha passat, arxivant-
t’ho a final de curs a l’expedient pedagògic de l’alumne. 
 
Aquest conjunt de drets i deures és aplicable durant les sortides escolars complementàries  i 
extraescolars . També afecten  les actuacions de l’alumnat fora del recinte escolar però que 
estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys i 
companyes o altres membres de la comunitat educativa. 
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DRETS DELS PARES 
 
a) Participar en la vida i organització del centre a través de la seva representació en el sector 

corresponent del Consell Escolar o de l’AMPA 
 
b) Els pares i les mares que siguin membres del Consell Escolar tenen dret a participar en 

l’elaboració i revisió del Projecte Educatiu del Centre i de la Normativa d’Organització i  
Funcionament del Centre Docent. 

 
c) Les famílies tenen dret a rebre permanentment informació sobre el rendiment acadèmic i 

l’assistència i el comportament dels seus fills i filles a l’institut, així com l’orientació 
professional i acadèmica que en cada moment els sigui necessària. Aquesta informació els 
ha d’arribar a través de la TUTORIA i els EQUIPS DOCENTS. 

 
d) Els pares i mares tenen dret a ser convocats pel centre a reunions informatives per tractar 

temes referents a l’organització i el funcionament general del centre, o bé a les activitats 
complementàries que s’hi organitzin. 

 
e) Els pares i mares tenen dret a expressar suggeriments o reclamacions, a través del tutor o 

de la tutora o de l’equip directiu, sobre aspectes individuals o generals del centre, a través 
dels seus representants al Consell Escolar o a través de l’AMPA. 

 
f) Els pares i mares tenen dret a ser membres de l’AMPA i a utilitzar les instal·lacions del 

centre, prèvia comunicació a la direcció. 
 
g) Els pares i les mares tenen dret a rebre informació sobre beques i ajuts a través de les 

tutories. 
 

DEURES DELS PARES 
 

a) Els pares i mares tenen el deure d’acceptar els principis i objectius del Projecte Educatiu del 
Centre i de la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre Docent. 

 
b) Els pares i mares tenen el deure de promoure en els fills i filles actituds favorables cap als 

altres membres de la comunitat educativa. 
 

c) Els pares i mares tenen el deure de col·laborar en els acords presos pel  tutor o per la tutora 
o per l’equip docent, per tal de millorar el rendiment o l’actitud dels seus fills i filles. 

 
d) Els pares i mares tenen el deure d’assistir a les reunions individuals i col·lectives a les quals 

siguin convocats per tractar aspectes personals o acadèmics dels seus fills i filles. 
 

e) Els pares i mares tenen el deure de fer un seguiment de l’evolució i l’aprofitament del curs 
per part dels seus fills i filles: 

 
• vetllar perquè portin el material de treball necessari; 
• vetllar perquè facin les tasques que se’ls encomanin; 
• preocupar-se perquè el seu comportament envers el  professorat i companys  i 

companyes sigui el correcte, i 
• procurar que l’alumne o l’alumna compleixi puntualment el seu horari lectiu. 

 
f) Els pares i mares tenen el deure de justificar les faltes d’assistència i els retards (a ser 

possible amb antelació) i omplir les autoritzacions pertinents de sortides i altres permisos. 
 
g) Assumir-ne les conseqüències que se’n deriven de l’incompliment de la Normativa 

d’Organització i Funcionament del Centre Docent per part del seu fill o filla i fer costat al 
centre per tal que les mesures correctores o sancions establertes seguin un acte educatiu 
per al seu fill o la seva filla. 
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ANNEX  
NORMATIVA QUE REGULA EL DRET DE VAGA DE L’ALUMNAT  

 
L’institut és, bàsicament, un lloc d’estudi i d’aprenentatge d’unes matèries curriculars que el 

professorat planifica durant el curs escolar, per tal d’assolir els objectius del curs i d’etapa que 
permetin l’alumnat progressar adequadament al llarg de l’ESO i del Batxillerat. Per tant, és 
evident que qualsevol reducció del calendari escolar previst inicialment suposa una alteració de la 
programació de les diferents àrees, circumstància que, en darrer terme, a qui perjudica més és al 
mateix alumnat. 

 
L’institut també ha de preparar l’alumnat perquè sàpiga desenvolupar-se de forma 

autònoma i conseqüent per a la vida. Per això, si la vaga és en la realitat quotidiana de qualsevol 
treballador/a un dret constitucional, també s’ha d’acceptar com a tal en la vida del centre. Ara bé, 
aquest dret, en el cas que ens ocupa, és molt complex ja que hi conflueixen diversos factors. 
D’una banda, es veu matisat pel fet inqüestionable que la immensa majoria d’alumnes són 
menors d’edat i que, per tant, estan sota la tutela dels pares, la qual cosa significa que aquests 
sempre tenen la responsabilitat final sobre la decisió que els fills/es facin o no facin la vaga i de 
les conseqüències que se’n poden derivar, ja que són els pares els que han de signar, si ho 
creuen adient, la preceptiva autorització. De l’altra, existeix i cal garantir el respecte als drets de 
l’alumnat que vol assistir a classe. I, finalment, tota vaga comporta una fase prèvia de preparació 
molt important (reunions de delegats/des, anàlisi i discussions dels punts reivindicatius a nivell de 
grups, informació als pares, recollida d’autoritzacions...) i una organització diferent de les 
activitats docents per part de l’equip directiu, en funció de la incidència prevista, amb la lògica 
conveniència de disposar d’uns terminis mínims de temps si es volen realitzar totes aquestes 
tasques d’una forma efectiva. 

 
Així, doncs, és evident que sense limitar ni privar a ningú de cap prerrogativa, cal conciliar 

tots els elements esmentats anteriorment, tan dispars, però presents en tota vaga que, en síntesi, 
són el dret d’exercir-la; el dret d’assistència a classe dels que no la volen secundar; la necessitat 
de disposar de l’autorització dels pares; l’obligació d’aprofitar els dies lectius previstos al calendari 
escolar per poder assolir els objectius programats de cada matèria i, finalment, l’actuació 
responsable de l’alumnat, el qual a partir de l’anàlisi de les raons d’un conflicte ha de ser capaç 
d’actuar coherentment, tot respectant democràticament els acords de la majoria, sense cap mena 
d’imposició ni coacció.  

 
En resum, cal tractar d’evitar que les vagues portades de forma irreflexiva es converteixin 

en dies addicionals de vacances camuflades. 
 
En el cas de convocatòria de vaga cal tenir present: 
1. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no són 

sempre dels pares. 
2. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat. 
3. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la 

vaga és un dret, que com tots, s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de 
les raons que l’originen. 

4. L’INS té una normativa aprovada per Consell Escolar que regula el dret de vaga de 
l’alumnat. 

 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ  

Tots els grups, prèvia reunió del Consell de delegats , que vulguin exercir el dret de vaga 
hauran de presentar a Direcció amb 48 hores d’antelació  el full prescriptiu  que informa dels 
motius  de la vaga, l’alumnat que la farà (nom, DNI i signatura ) i hauran d’adjuntar-hi la 
convocatòria oficial  de vaga del sindicat o entitat corresponent. 

 
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té reconegut el dret a vaga , segons el Decret de Drets i 

Deures de l’alumnat de Secundària. L’alumnat de 3r  i 4t d’ESO , o de cursos superiors menors 
d’edat, hauran de presentar autorització  dels seus tutors legals  per tal d’exercir el dret de vaga. 

 
CONSELL ESCOLAR DE L’INS MARINA, LA LLAGOSTA, 2 D’ABRIL DE 2014 


