
 

Generalitat de Catalunya 
Institut Joan Guinjoan 

Baltasar de Toda i Tàpies, 16 
43330 Riudoms (Baix Camp) 

Telèfon: 977768432 
Fax: 977768394 

http://agora.xtec.cat/institutjoanguinjoan 

e3007658@xtec.cat 

 
 

 

MESURES CORRECTORES 

INTRODUCCIÓ 

L’exercici de la convivència implica l’acceptació d’unes normes bàsiques: respecte als altres, 

tolerància i solidaritat, acceptació de l’autoritat del professor, esperit de col·laboració, voluntat 

de treball.  Quan algun alumne incorre en conductes contràries a les normes de convivència, 

l’institut preveu un seguit de mesures correctores. 

L'aplicació d’aquestes mesures s'inscriu en el marc de l'acció educativa i té per finalitat 

contribuir a la millora del seu procés educatiu. Per a la graduació en l'aplicació de les sancions 

es tenen en compte els criteris següents:  

 Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat. 

 La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.  

 La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  

 L’especial gravetat que revesteixen actes o conductes que impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de 
terceres persones que resultin afectades per l'actuació a corregir. 

 L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta 
de compromís educatiu subscrita per la família.  

 La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.  

 

MESURES 

TIPUS D’INFRACCIÓ MESURES 

FALTES LLEUS 

 

 Amonestació oral/escrita. 

 Privació d’esbarjo. 

 Realització de tasques fora de l’horari lectiu. 

REITERACIÓ DE FALTES 

LLEUS /  FALTES GREUS 

 Expulsió de l’aula. 

 Realització de tasques fora de l’horari lectiu. 

 Privació de participació en activitats extraescolars. 

 Separació o canvi de grup classe. 

 Reparació econòmica dels danys causats. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre* o a 

determinades classes. 
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REITERACIÓ DE FALTES 

LLEUS / GREUS /  FALTES 

MOLT GREUS 

 Suspensió del dret d’assistència al centre*. 

 Obertura d’un expedient disciplinari. 

 Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 

 

 

MESURES ESPECÍFIQUES PER L’ÚS INDEGUT DE MÒBILS O ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS 

1r COP QUE UN ALUMNE 
INCORRE EN LA  FALTA. 
 

 Amonestació oral i escrita. FALTA GREU. 

2n COP QUE UN ALUMNE 
INCORRE EN LA  FALTA. 
 

 Amonestació oral i escrita. FALTA GREU. 

 Requisició de l’aparell. 

REITERACIÓ (=FALTA MOLT 
GREU) / NEGATIVA A 
ENTREGAR L’APARELL. 

 Amonestació oral i escrita. FALTA GREU. 

 Requisició de l’aparell. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre*. 

 Obertura d’un expedient disciplinari. 

 Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 

 

 

S’emprarà el  mecanisme de mediació sempre que sigui pertinent. 

* La suspensió del dret d’assistir al centre no comporta la pèrdua del dret a l’avaluació contínua 

i per tant suposa l’obligació que l’alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics  que li seran 

lliurats a través del seu tutor. 

 


