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NORMES DE CONVIVÈNCIA. 
 
Tots els membres de la comunitat educativa han de vetllar per mantenir un clima de treball i de 
respecte adequats per a un centre educatiu. 

 
El respecte, la cura del material, la neteja i l’ordre són essencials per a la convivència al centre. 
 
La direcció de centre signarà una carta de compromís amb les famílies i l’alumnat com a instrument 
per enfortir la necessària col·laboració entre el centre i cadascuna de les famílies en el procés 
educatiu de l’alumnat, i que s’orienta a concretar la cooperació en un entorn de convivència que 
afavoreixi l’èxit educatiu. 
 
Els acords signats al compromís es recullen a l’annex “Carta de compromís educatiu” del centre 

 
HÀBITS SOCIALS I DE CONVIVÈNCIA. 
 

- L’alumnat ha de venir al centre amb la vestimenta adequada i el material necessari. 
- El tutor/la tutora decidirà la distribució de l’alumnat a l’aula. 

o Aquesta distribució només podrà ser modificada per cada professor/a a la seva 
classe.  

o Per modificar aquesta distribució, l’alumnat ha d’obtenir el permís del professorat. 
- L’alumnat ha de demanar (i obtenir) la paraula abans d’intervenir a la classe. 
- Les motxilles i carteres han de penjar-se a la taula. Mai no s’han de deixar a terra. 
- Durant l’esbarjo, les aules han de quedar tancades amb clau. 

o L’alumnat haurà de sortir ràpid de l’aula perquè el professorat pugui tancar-la. 
- En acabar l’horari escolar, han de quedar les aules netes i les cadires damunt les taules.  
- No es permet fer crits, ni llençar objectes des de les finestres. I encara menys abocar-s’hi. 
- En cas de pluja l’alumnat pot ubicar-se a la zona de les taquilles, a més a més del vestíbul del 

menjador. 
- En acabar la setmana lectiva, l’alumnat buidarà l’aula del seu material, i l’haurà de dur a casa 

o deixar-lo a les taquilles. 
- No es pot fer servir cap mena d’aparell electrònic (com mòbils, i-phones, i-pods, MP3...) que 

alteren la concentració en l’estudi. L’ús del mòbil i de qualsevol reproductor musical està 
restringit a l’hora de l’esbarjo (11,15 h- 11,45 h) i només al pati del centre. Durant les classes, 
entre elles i a les sortides acadèmiques, els mòbils hauran d’estar absolutament apagats i 
desats. 

o L’alumnat és l’únic responsable del seu material. 
- No es pot menjar ni beure en els llocs destinats a les classes, vestidors i biblioteca. 
- No es pot jugar a pilota en cap altre espai que no sigui la pista poliesportiva. 

o Durant l’esbarjo, la pràctica del futbol, si no s’indica el contrari, serà sempre amb 
pilota tova i s’organitza de la següent manera: 

 Els dilluns i dimecres hi tenen preferència els de primer i segon d’ESO. 
 Els dimarts i dijous, els de  tercer i quart. 
 Els divendres no hi ha preferències. 

- No és permès d’entrar als departaments, despatxos, sala de professorat i aules específiques 
sense la presència d’algun professor/a. 

- Cal respectar els passadissos com a espai de pas: 
o L’alumnat de la primera planta no pot sortir de l’aula entre classe i classe. 
o El desplaçament pels passadissos s’ha de fer caminant, mai corrent. 
o Durant els canvis de classe, l’alumnat haurà de mantenir la màxima correcció i evitar 

les aglomeracions als passadissos. 
o L’alumnat no es pot asseure al terra dels passadissos. 

 
Normes de convivència aplicables a les activitats complementàries, a les activitats 
extraescolars i a les sortides escolars 

 
- L’assistència de l’alumnat a les activitats complementàries o sortides s’ha de subjectar a les 

mateixes normes de convivència que regeixen en el centre, fins i tot amb un seguiment més 
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escrupolós, ja que un comportament fora de les elementals pautes de conducta, a més dels 
perills i problemes que pot implicar, repercuteix en la imatge de la totalitat del centre. 

 
- L’alumne/a que participa en qualsevol activitat o sortida no es podrà separar del grup que li 

correspon sense el permís del professorat, llevat de força major. 
 

- L´alumne/a que participa en una activitat o sortida comunicarà immediatament al professorat 
acompanyant qualsevol incident o accident esdevinguts. 

 
- El professorat acompanyant comunicarà a l’equip directiu qualsevol incident o accident 

esdevinguts. 
 
Quan surti del centre, l’alumne/a haurà de: 
 

- Respectar les persones (companys, professorat, altres professionals que intervenen en 
l’activitat, altres persones amb qui compartim espais en qualsevol moment). 

 
- Respectar els béns (mobiliari urbà, materials de la sortida, equipaments dels espais visitats..). 
 
- Tenir una actitud cívica en tot moment (no embrutar l’entorn, no destorbar les persones amb 

les quals compartim l’espai, fer un ús responsable de l’espai públic, evitar accions que puguin 
posar en risc la pròpia seguretat o la d’altres…). 

 
- Obeir escrupolosament les indicacions del professorat i, si escau, d’altres professionals que 

intervinguin a l’activitat que es du a terme.  
 
- Tenir una bona disposició cap a l’aprenentatge en les sortides didàctiques. 

 
A l’alumne que no faci cas d’aquestes elementals normes de comportament se li podrà vetar el 
permís  per participar en altres sortides al llarg del curs. 
 
 
3. NORMATIVA DEL PROFESSORAT. 
 
El professorat està subjecte a la Llei 1/1997, de 31 d’octubre  que regula la Funció Pública. El 
professorat ha de tenir cura en el compliment de les normes bàsiques d’assistència, puntualitat, 
control, seguiment i relació amb l’alumnat i les tasques pròpies de l’activitat docent.. 

4. DRETS I DEURES GENERALS DE L’ALUMNAT 
 
Els drets i deures de l’alumnat estan regulats per la normativa del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya 
 
4.1. ASSISTÈNCIA. 
 
L’assistència és obligatòria tant per a l’alumnat d’ESO com per al del Batxillerat. És important reduir al 
màxim les faltes d’assistència, encara que siguin justificades. 
 

- L’alumnat ha de romandre al centre durant tot l’horari lectiu. En el cas de l’alumnat de l’ESO, 
també durant l’esbarjo. 

 
- Els pares/mares han de posar-se en contacte amb el centre quan un/a alumne/a no pot 

assistir-hi per causa justificada (malaltia, visita mèdica, força major, ...). 
 

- Les justificacions escrites de falta d’assistència es dipositaran a la bústia de secretaria en el 
moment de retorn de l’alumnat. Passats dos dies del retorn, les justificacions ja no seran 
admeses. 
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- En aquells casos en què un/a alumne/a hagi d’abandonar el centre durant l’horari lectiu (visita 
al metge, força major, ...) caldrà que presenti una sol·licitud signada pel pare o la mare.  

 
- També s’admetrà un fax o un correu electrònic. Però en cap cas no n’hi haurà prou amb una 

autorització telefònica. 
 

- Sense la sol·licitud signada, en qualsevol circumstància, el pare o la mare hauran de recollir 
personalment el  fill/la filla. 

 
- La no realització d’una activitat d’avaluació (examen) per força major s’haurà de justificar per 

escrit. 
o El professorat indicarà: 

 Les condicions en què s’hauran de realitzar les activitats pendents. 

 Les alternatives possibles d’avaluació quan no hi hagi temps material 
per fer un examen. En aquests casos no es penalitzarà la qualificació 
trimestral o final de l’alumnat.  

o Si es detecta que no hi ha causa justificada per absentar-se d’un examen, el 
professorat podrà decidir que queda definitivament no realitzat amb les 
conseqüències negatives que això pugui tenir a l’avaluació. 

 

- Si es produeix l’absència imprevista d’un professor/a el dia d‘un examen,  
s’ajornarà si no s’ha pogut trobar una solució alternativa. 

 
4.2.  PUNTUALITAT. 
 

- Si un alumne arriba tard, el professorat apuntarà retard  a l’expedient de l’estudiant per a 
aquell dia i hora i decidirà si el deixa entrar o no a l’aula. 

 
- Si l’alumne no pot entrar a l’aula, haurà d’anar a la sala de guàrdies, on treballarà en silenci 

fins al final de la classe i es comptabilitzarà com a absència.. 
 

- L’acumulació de retards serà sancionada.  
 
DRET A VAGA DE L’ALUMNAT 
 
En el segon cicle de l’ESO i el Batxillerat, el consell escolar podrà determinar si la no assistència a 
classe dels alumnes, per raons generals i comunicades prèviament pel consell de delegats, no ha de 
ser objecte de correcció. 
 
Per tal que la inassistència a classe no sigui objecte de sanció, el Consell de delegats de l’alumnat  
haurà de seguir el següent procediment:  
Caldrà: 

1. Informar a direcció sobre la no assistència i els motius amb un mínim de 48 hores d’antelació. 
2. Notificar el procediment pel qual s’ha informat a tot l’alumnat. 
3. Notificar el nombre d’alumnes que no assistiran a classe. 
4. Informar dels resultats de les votacions realitzades a cada grup. 
5. Lliurar, 24 hores abans, un full de sol·licitud de permís per sortir del centre, facilitat per l’equip 

directiu i  signat pels pares de cada alumne. 
 
6.  TABAC, ALCOHOL I ALTRES SUBSTÀNCIES PROHIBIDES 
 

- La Normativa actual prohibeix fumar a totes les dependències del centre, així com a les 
voravies que l’envolten. 

 
- Tampoc no és permès el consum de begudes alcohòliques ni de substàncies prohibides. Per 

tant, no es permetrà entrar aquest productes al recinte escolar. 
 

- Aquesta normativa afecta el professorat, l’alumnat, el personal d’administració i serveis, i a 
qualsevol persona que es trobi dins el recinte escolar. Qui la incompleixi serà degudament 
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advertit i, si escau, sancionat d’acord amb normativa. 
 

- El consum, transport, tinença o venda de drogues o substàncies prohibides comportarà 
l’obertura d’un expedient disciplinari amb l’aplicació de la màxima sanció possible. 

SITUACIONS DE CONFLICTES. 
 

- En les incidències o conflictes entre docents i discents, el professor/la professora ha de 
procurar resoldre el problema directament amb l’alumne/a. 

 
- Si la situació no es resol els passos consecutius a seguir són: 

o Comunicació del problema al tutor/a. 
o Comunicació al cap d’estudis per part del tutor/a 

 
- Finalment, si el problema és prou greu o no s’hi ha trobat solució, el director resoldrà la 

situació amb les mesures disciplinàries que estableix el Reglament de Règim intern del 
centre. 

 
- És important seguir aquest canal d’actuació per assegurar un bon funcionament i un bon 

traspàs de la informació  
 
 
ACTUACIONS DISCIPLINÀRIES A L’AULA 

 
- Les actuacions pel que a possibles incidències són: 

o Advertiment oral a l’alumne/a o grup. 
o Informació a l’agenda de l’alumne/a 
o Full d’incidències. 
o Expulsió de l’aula (reservada per a casos greus i amb notificació escrita dels fets. Es 

comunica al tutor/a i al cap d’estudis) mitjançant el full d’incidències. 
o Altres estratègies. 

 
- Si un alumne és expulsat de l’aula, ha d’anar a la sala de guàrdies on es farà constar 

l’expulsió. 
 
- L’acumulació d’incidències comportarà l’aplicació de sancions disciplinàries. 
- Altres possibles sancions:  

o Càstigs de tarda: 
 L’alumnat pot restar castigat un cop acabades les classes per acumulació 

d’incidències 
o Pèrdua del dret d’assistència a una matèria en concret 

 En casos greus, el cap d’estudis, escoltat el professorat afectat i el tutor/a, 
podrà decidir excloure de les classes d’una assignatura un alumne/ una 
alumna  per un període no superior als cinc dies. 

o Pèrdua del dret d’assistència a les activitats extraescolars. 
o Expulsió a casa 

 Aquesta sanció és competència del cap d’estudis o el director, després de 
valorar la situació amb el tutor/a  

 
MEDIACIÓ EN CONFLICTES ENTRE ALUMNES 
 
- Per a problemes entre alumnat es valorarà la necessitat d’iniciar un procés de mediació. Caldrà 

dirigir-se al Cap d’estudis, que passarà el cas al professor responsable en mediació. 
 

COMUNICATS D’INCIDÈNCIES. 
 
- Quan s’ha generat una situació de conflicte, tant a l’aula com dins les instal·lacions del centre, 

l’alumne/a rebrà un “Full d’Incidències” on constarà la relació del fets. 
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- Aquest full ha de ser retornat al professor/a degudament signat per la família en un termini màxim 
de dos dies. 

 
- En cas d’acumulació d’incidències, el Cap d’estudis, conjuntament amb el tutor/a, decidiran les 

actuacions pertinents. 
 
 
7. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. 

La bona convivència entre tots els membres de la comunitat educativa és essencial per al bon 
funcionament del centre .  
 
Per als problemes usuals de relació entre membres de la comunitat educativa, cal trobar la solució 
més ràpida i eficaç possible, directament entre els entre els afectats abans de passar a un estament 
superior (tutor, cap d’estudis, director/a, inspecció). 
 
En cas de conflicte no resolt entre dos o més alumnes, es plantejarà un procés de mediació entre els 
implicats. 
 
Quan es produeixi una situació de conflicte entre un professor i un alumne: 
 

- L’alumnat haurà de plantejar les queixes d’un/a professor/a davant aquest/a mateix/a 
professor/a i, en segona instància, davant el/la tutor/a, que l’adreçarà, si així ho creu 
convenient, al/la Cap d’Estudis. 

 
- El professorat haurà de plantejar les seves queixes respecte d’un/a alumne/a concret 

directament a l’interessat/da en particular; en segona  instància davant del/la tutor/a, i en últim 
cas davant del/la Cap d’Estudis. 

 
- Si la queixa afecta la classe hauran de plantejar-la davant la mateixa classe, davant del/la 

tutor/a i en última instància davant del/la Cap d’Estudis. 
 

- En cas de qualsevol dubte o problema, cal que els pares/mares d’alumnes es posin en 
contacte amb el tutor/a mitjançant l’agenda de l’alumne, per correu electrònic o bé sol·licitant 
una entrevista personal. 

 
- Cas que el problema no se solucioni, poden demanar una entrevista amb el/la cap d’estudis si 

es tracta de qüestions acadèmiques o amb el/la director/a si es tracta d’un altre tipus de 
problemàtica. 

 
5   SANCIONS. 
 
En ser un centre educatiu, s’intentarà  encoratjar al diàleg i les actituds constructives. Malgrat tot, en 
les situacions conflictives que es puguin crear s’actuarà amb la deguda fermesa, intentant d’evitar 
sempre les sancions fins on sigui possible. Cal distingir entre conductes contràries a les normes de 
convivència del centre i conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, 
qualificades com a falta. Segons la normativa vigent, per al primer cas es preveuen mesures 
correctores i per al segon, sancions. 
 
 
Cal recordar, així mateix, que el deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 
centre, del material  o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, a 
més de ser una falta, compromet la convivència del Centre. Per tant, cal que l’alumnat tracti tant el 
material com les dependències del centre amb la màxima cura i respecte possibles. 
 
 
5.1.    SANCIONS PER FALTES D’ASSISTÈNCIA. 
 
Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe són conductes contràries a les normes 
de convivència del centre. 
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Es considera una falta la no assistència a qualsevol classe. 
 
El tutor/la tutora, conjuntament amb el cap d’estudis, podrà decidir l’acceptació o no d’una justificació 
de faltes. 
 
La justificació de les faltes d’assistència no eximeix de la realització de les tasques pertinents a la 
matèria. 
 
L’acumulació de faltes d’assistència injustificades se sancionaran de la següent manera: 

- A les 10 faltes d’assistència i/o puntualitat, el tutor tècnic farà una amonestació escrita a 
l’alumne absentista, que serà comunicada als pares o tutors legals. 

 
- A les 20 faltes se li aplicarà com a mesura correctora l’obligació d’assistir al centre dues 

tardes fora de l’horari lectiu (dimarts o dijous, de 17’30 hores a 19,00), realitzant la feina 
acadèmica que li sigui encomanada. 

 
- A les 30 faltes es determinarà conjuntament amb el tutor/a l’obertura d’un expedient 

disciplinari amb les sancions previstes en el Decret de Drets i Deures de l’alumnat. En aquest 
cas es convocarà a la família a reunir-se amb la direcció del centre. 

 
- L’acumulació de retards injustificats seran objecte de sanció. A partir del tercer retard,  tindran 

la consideració de falta d’assistència injustificada. 
 
Al Batxillerat, les faltes d’assistència injustificades es tindran en compte com a part de l’avaluació. 
 
L’acumulació de cinc o més faltes d’assistència injustificades en una mateixa matèria durant una 
avaluació comportarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua. L’alumnat haurà de presentar-se a la 
prova extraordinària. 
 
L’alumnat de Batxillerat que arriba tard perd el dret de sortir al carrer durant l’esbarjo. 
 
 
5.2.   SANCIONS PER INCIDÈNCIES. 
 
Les expulsions de classe estaran reflectides en un full d’incidències en el qual es descriuran les 
circumstàncies, dia i hora que es va produir. Aquest full l’haurà de signar el pare/mare o tutor legal i 
lliurar-lo al professor/a en un termini màxim de dos dies. 
 

Les sancions per acumulació d’expulsions d’aula o altres incidències són:  
 

- Acumulació de 5 expulsions de classe: 
o l’alumne romandrà al centre dues tardes un cop acabat l’horari lectiu (dimarts o 

dijous, de 17’30 hores a 19,00), realitzant la feina acadèmica que li sigui 
encomanada. 

o Es convocarà la família a reunir-se  amb el/la cap d’estudis. 
- L’alumne que hagi acumulat 10 expulsions de classe serà sancionat amb: 

o pèrdua del dret d’assistència al centre durant 2 dies lectius i/o pèrdua del dret de 
participació en les activitats escolars complementàries que es facin fora del centre 

o Es convocarà la família a reunir-se amb el director del centre. 
- En cas d’acumulació de 15 o més expulsions d’aula se li obrirà un expedient disciplinari se li 

aplicaran les sancions que  estableix la normativa. 
- L’alumnat de Batxillerat que generi una incidència perdrà el dret de sortir al carrer durant 

l’esbarjo. 
- L’alumnat de Batxillerat que acumuli tres o més incidències perdrà el dret a realitzar activitats 

extraescolars. 
 
Es consultarà el tutor/a abans de l’aplicació de qualsevol sanció. Cada cas s’estudiarà individualment. 
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PÈRDUA DEL DRET A PARTICIPAR EN ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I SORTIDES. 
 

L’alumnat podrà ser sancionat a no participar en activitats complementàries i sortides 
extraescolars pels següents motius: 
 

- Per incidència greu o acumulació d’incidències al llarg del trimestre. Això no obstant, el 
professorat que organitzi l’activitat amb coordinació amb el tutor podrà decidir que l’alumne 
pugui participar a la seva activitat per raons pedagògiques. 

 
- Per acumulació de vint  faltes injustificades registrades pel tutor. 
 
- Per pèrdua temporal del dret d’assistència al centre. Aquesta sanció es pot revocar en funció 

del comportament posterior de l’alumne. 
 
- El professor responsable de l’organització d´una activitat complementària o sortida 

extraescolar podrà sancionar un alumne/a que tingui més d´un 20% de faltes injustificades a 
la seva àrea amb la pèrdua del dret d’assistir a una activitat o sortida organitzada pel seu 
departament i ho comunicarà al cap de departament d’activitats extraescolars en el moment 
de presentar-li la sol·licitud per realitzar aquesta activitat o sortida. 

 
Sortides curriculars i extracurriculars. 
 
L’alumnat té la obligació de participar en les sortides organitzades pel centre, excepte si està 
sancionat. 
 
La no participació voluntària en aquestes sortides comportarà la pèrdua del dret a participar en les 
sortides extracurriculars. 
 
Per participar en les diferents activitats del centre s’han de complir escrupolosament els terminis 
establerts. 
 

Si per alguna raó, l’alumne/a perd el dret a fer  activitats extraescolars, no sempre es 
podran recuperar els diners pagats a la bestreta, tenint en compte els diferents tipus 
de sortides i de pagaments que comporten. 
 
Pèrdua del dret a participar en el Viatge fi de curs de 4t. d’ESO 
 

Durant el quart curs hi ha la possibilitat de realitzar un viatge de final dels estudis 
obligatoris. 
 
L’alumnat ha d’haver mostrat un bon comportament al centre i un interès pels estudis que justifiquin la 
participació en el viatge. 
 
A la reunió de l’avaluació final de tercer d’ESO es plantejarà l’alumnat que no pot participar en el 
viatge si no hi ha una millora objectiva del seu comportament i rendiment acadèmic durant el següent 
curs 
 
L’alumne repetidor de quart no pot participar en el viatge si ja l’ha realitzat. 

 
L’equip docent de quart decidirà a la reunió de la primera avaluació quins són els 
alumnes que no hi poden participar.  


