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Disciplina 

  Quan es produeixi una situació conflictiva a l'aula, el/la professor/a pot 
expulsar de classe aquells/es alumnes que pertorbin el normal 
desenvolupament de l'activitat.  

  Aquests/es alumnes hauran d'anar a cercar el/la professor/a de guàrdia 
per tal que se'n faci càrrec. 

  L'alumne/a expulsat/da ha de seguir el següent procés: anar 
directament a la sala de guàrdia amb el full d’expulsió complimentat i 
feina per fer durant aquella hora.   

  L’alumne/a lliurarà al professor/a en el dia següent el full signat per la 
família. El retard en la seva presentació podrà ser motiu de sanció. 
Quan es cregui convenient es contactarà telefònicament amb les 
famílies. 

 

Mesures disciplinàries 

Segons el decret 102/2010, sobre Normes d'Organització i Funcionament 
dels Centres, hem de distingir entre conductes contràries a les normes de 
convivència i conductes greument perjudicials per a la convivència. 

Poden ser motiu d'expulsió de l'aula i/o de comunicació a la família de falta 
de disciplina les conductes contràries a les normes de convivència. 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 

 Sortir de l'aula sense permís d'un/a professor/a. Especialment entre 
classe i classe, l'alumnat no pot sortir-ne excepte en el cas que la 
classe següent sigui en una aula diferent. En aquest cas, l'alumnat 
haurà de dirigir-se al nou espai sense cap endarreriment. Tampoc està 
permès anar a les taquilles entre classes. Així mateix, només es podrà 
anar al lavabo amb permís escrit del professor/a responsable del grup 
classe en aquell moment. 

 Romandre a l'aula sense la presència d'un membre del professorat, 
excepte en el període entre classe i classe. 

 La negligència per part de qualsevol alumne/a a l'hora de fer arribar a la 
família les comunicacions de l'institut. 

 Desobeir de manera deliberada les instruccions del professorat en 
l'exercici de les seves funcions. 

 L'incompliment de la normativa pròpia del menjador. 
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 Causar el deteriorament del material escolar, del centre i de les seves 
instal·lacions. 

 Menjar pipes en el recinte de l'institut. Tampoc es poden menjar xiclets 
o llaminadures dins de l'edifici. 

 No mantenir l'agenda al dia. No tenir cura del seu bon estat. 

 No fer els deures sense un motiu degudament justificat per la família, 
especialment quan es tracti d'una conducta repetida. 

 No portar el material necessari per al normal desenvolupament de les 
tasques  acadèmiques. 

 Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

 Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat educativa. 

 L'ús d'aparells electrònics dins de l'edifici del centre. Portar els 
auriculars posats, encara que l'aparell reproductor de so no estigui en 
funcionament.   

 Prendre imatges dins de l'institut excepte aquelles que tinguin relació 
amb les activitats lectives i comptin amb l'autorització prèvia de les 
famílies. 

 L'incompliment de les normes sobre l'ús del material informàtic al 
centre. 

 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 
l’activitat escolar, que no constitueixi falta. 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència poden ser motiu 
de l'obertura d'un expedient. 

Correspon a la direcció del centre imposar una sanció en resolució de 
l'expedient incoat en cas de conductes greument perjudicials per a la 
convivència. (art. 25.1. del decret 102/2010 d'autonomia de centres). 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència: 

 Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la 
comunitat educativa. 

 L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat 
educativa. 

 Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 
escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, 
sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable 
per les seves característiques personals, socials o educatives. 
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 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació 
o sostracció de documents i material acadèmic. 

 El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències 
del centre, del material d’aquestes o dels objectes i les pertinences dels 
altres membres de la comunitat educativa. 

 Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal 
de les activitats del centre. 

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i 
la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del 
centre. 

 La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les 
normes de convivència en el centre. 

 Les actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del 
recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la 
vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres 
membres de la comunitat educativa.  

 


