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Títol 6. La convivència en el centre 

CAPÍTOL 1. QÜESTIONS GENERALS 

ARTICLE 52. Qüestions generals 

1. Els principals referents normatius en l’àmbit de la regulació de la convivència són: 
a. El capítol V La convivència [articles 30-38] de la Llei d’Educació de 

Catalunya (LEC) (12/2009, del 10 de juliol) regula els aspectes relacionats 
amb la convivència, la mediació escolar i les mesures correctores i 
sancionadores de les faltes contra les normes de convivència dels centres 
educatius. 

b. Els articles 23, 24 i 25 de DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de 
centres concreten aspectes de regulació de la convivència en els centres. 

2. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu 
3. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima 

escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els 
àmbits de l'activitat del centre. 

4. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, 
vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del 
centre. 

5. La resolució de conflictes, que s'ha de situar en el marc de l'acció educativa, té per 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

6. Els  procediments de  resolució dels  conflictes de  convivència s'han  d'ajustar als  
principis  i  criteris següents: 
a. Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d'assegurar el 

compliment dels deures dels afectats. 
b. Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 

pertorbació per a l'alumnat i el professorat. 
c. Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

7. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els 
fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

8. Les mesures correctores i sancionadores han d'incloure, sempre que sigui possible, 
activitats d'utilitat social per al centre educatiu. 

 

SECCIÓ 1.    Mesures  de promoció de la convivència 

ARTICLE 53. Comissió de convivència 

Per tal de garantir la correcta aplicació de la normativa respecte de la convivència al 
centre el consell escolar de l’institut nomenarà una comissió de convivència. 
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1. La composició de la comissió de convivència serà la següent: 
- President: Director/a de l’institut, Secretari/a, Cap d’estudis 
- Sector de professorat: 1 professor/a del Consell Escolar  
- Sector de pares i mares :1 pare/mare del Consell Escolar  
- Sector d’alumnat:1 alumne/a del Consell Escolar 

 
2. Les decisions i la convocatòria: 

- Les decisions de la comissió es prendran per consens dels seus membres 
- La pròpia comissió determinarà els procediments i les formes de la seva 

convocatòria  
3. Les funcions de la comissió: 

- Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 
alumnes. 

 

SECCIÓ 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció de la 
convivència 

ARTICLE 54. La  mediació escolar 

1. La mediació és un procés educatiu per a gestionar els conflictes de convivència que 
sorgeixen als centres en els quals hi són involucrats alumnes. 

2. La mediació és una eina eficaç de pacificació social, responsabilitzadora de les accions 
personals i que genera beneficis a tots els que hi participen: per a uns, perquè els fa 
conscients de les conseqüències dels seus actes i els ofereix una via reparadora, 
alternativa a la sanció; per als perjudicats, perquè els permet d’expressar-se i 
considerar el dany rebut i les disculpes i els compromisos dels altres; per a tota la 
comunitat educativa, perquè queda enfortida i més legitimada en la seva primordial 
funció socialitzadora. 

3. Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió 
de conflictes interpersonals, que  són  freqüents  en  els  centres  docents,  i  no  són  
necessàriament tipificats  com  a conductes contràries a la convivència en el centre. 

 

CAPÍTOL 2. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA I 
FUNCIONAMENT DE L’ALUMNAT 

ARTICLE 55. Entrades i sortides de l’institut 

L’entrada i la sortida de l’Institut es realitzarà sempre per la porta principal que dóna 
accés al vestíbul de l‘Institut.  
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L’horari serà l’indicat en el marc horari: 

ESO i Batxillerat i CF família Hostaleria:  

- 8:00h a 14:30h (ESO i Batxillerat) 
- 8:00h a 20:00h (Cicles Formatius) 

 
Quan un/a alumne/a arribi al centre amb retard (més tard de les 8:00 h. o de les 9:00 
hores) romandrà a fora 10 minuts, hora en què es tornarà a obrir la porta principal, i es 
dirigirà a l’aula de guàrdia, que estarà vigilada per un professor/a de guàrdia o per un 
membre de l’Equip Directiu. L’alumnat no es podrà incorporar a la classe fins a l’hora 
següent. 

Convé que els tutors/es avisin l’alumnat que, atesa la dificultat de tot el sistema 
d’entrades i sortides, es necessita la seva col·laboració per tal d’evitar conflictes, amb el 
professorat de guàrdia, amb els conserges o amb d’altres companys/es. Els tutors/es 
facilitaran a l’alumnat afectat un document on caldrà indicar l’horari “especial” que 
realitzen (crèdits convalidats, permís per transport,...), per tal que pugui entrar i/o sortir 
de l’Institut a una hora diferent de l’horari establert de Batxillerat o Cicles Formatius, 
sense dificultat. 

CF d’Hostaleria: 

® Quan l’alumnat assisteix a les classes pràctiques comptarà amb 10 minuts 
per uniformar-se. 

® Les entrades posteriors a les 8:00/14:30 h comportaran com a falta. 
  

Sortides excepcionals 

Podrà sortir, excepcionalment: 

a. L’alumnat que presenti l’autorització del pare, de la mare o del tutor/a legal. I per 
tal que es pugui autoritzar l’obertura de la porta principal, caldrà que l’alumne/a 
complimenti les dades al full de consergeria: nom i cognoms, curs, data, hora i 
motiu; el qual caldrà que estigui signat per algun/a membre de l’Equip Directiu.  

b. En cas que algun alumne/a, menor d’edat, sigui recollit per la família (per 
malaltia, indisposició,...), l’alumne/a haurà de complimentar les dades al full de 
consergeria: nom i cognoms, curs, data, hora i motiu; el qual caldrà que estigui 
signat per algun/a membre de l’Equip Directiu. El personal de consergeria vetllarà 
perquè l’alumne/a complimenti les dades. 

c. Els/les alumnes majors d’edat podran sortir del centre amb causa justificada i 
caldrà que presentin el permís i que complimentin les dades al full de consergeria: 
nom i cognoms, curs, data, hora i motiu; el qual caldrà que estigui signat per 
algun/a membre de l’Equip Directiu. El personal de consergeria vetllarà perquè 
l’alumne/a complimenti les dades. 
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La sortida no autoritzada del centre serà sancionada. 

ARTICLE 56. Passadissos i canvis d’aula 

1. En els canvis de classe: 

- NO es pot sortir al passadís. S’ha de romandre a l’aula.  
- NO es pot anar al lavabo entre classe i classe.  

 
2. S’ha de procurar anar al lavabo a les hores del pati. A l’hora de classe i únicament 

amb el permís del professorat, l’alumnat podrà anar al lavabo. El professorat de 
guàrdia s’encarregarà d’obrir i tancar la porta del lavabo. 

3. L’Institut compta amb lavabos separats de nois i noies a totes les plantes, de manera 
que no s’ha d’anar als lavabos d’una altra planta. 

4. Cal tenir especial cura en el manteniment i neteja dels lavabos. En cas que -
intencionadament- s’embussin, es trenquin, es guixin o pateixin qualsevol 
deteriorament, es prendran les mesures oportunes. 

5. Quan s’hagi de canviar d’aula o de lloc de treball habitual, el desplaçament es farà 
amb la màxima discreció: 

- NO es pot córrer pels passadissos. 
- NO es pot quedar als passadissos, sinó que s’ha de desplaçar amb diligència i 

celeritat cap a les dependències que tenen assignades. 
6. La responsabilitat del grup és del professorat que imparteix classe en aquest mòdul 

horari. 
7. S’ha de tenir cura de no causar cap desperfecte a les instal·lacions del centre ni al 

material que pertanyi a altres companys/es. 
8. Cal arribar puntualment al començament de totes les clases. La puntualitat de 

l’alumnat i professorat a l’hora d’entrar i sortir de classe és imprescindible per al bon 
funcionament de l’Institut. La falta reiterada de puntualitat constitueix una falta de 
respecte envers la resta de la comunitat escolar. 

9. Quan es realitzin proves o controls, l’alumnat NO POT SORTIR DE L’AULA encara que 
hagi acabat l’examen. 

ARTICLE 57. Esbarjos 

A l’hora del pati, està prohibit quedar-se a l’aula o als passadissos. Els/les professors/es 
que fan classe a l’hora anterior esperaran que tot l’alumnat sigui fora de l’aula i tancaran 
amb clau. Només en el cas de pluja, i prèvia indicació del professorat de guàrdia, 
s’habilitarà una zona d’aixopluc. 

L’alumnat d’ESO NO POT SORTIR FORA DEL CENTRE A L’HORA DEL PATI, només ho 
podrà fer, i sota les normes establertes amb l’autorització de la família, l'alumnat de 
BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS. 
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L’alumnat de 3r i 4t d’ESO haurà d’utilitzar els lavabos de la planta baixa durant els 
primers 10 minuts de l’esbarjo. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO utilitzarà els lavabos del pati.  

L’alumnat ha de mantenir netes les instal·lacions del pati, i el professorat de guàrdia 
vetllarà pel seu manteniment, tot incidint en la recollida de papers, si s’escau.  

En acabar l’esbarjo, l’entrada a classe sempre es farà amb ordre i amb la màxima 
celeritat possible. 

ARTICLE 58. Vestidors 

® Instal·lacions Educació Física 

Els vestidors són d’ús exclusiu del departament d’Educació Física. 

Tot alumnat que accedeixi als vestidors fora del seu horari d’educació física serà derivat 
al cap d’estudis i podrà ésser sancionat amb un full d’incidència. 

® Instal·lacions Hostaleria 

Els vestidors de l’alumnat de Cicles Formatius s’utilitzaran per canviar-se i guardar les 
pertinences personals. 
 
No es podran fer servir com a zona de descans. 
 
Els vestidors són d´ús exclusiu per canviar-se i només s’hi podrà accedir abans 
d’iniciar les classes o d’acabar-les.  
 

ARTICLE 59. Desenvolupament de les classes: ordre, higiene i 
conservació 

1. Per tal d’afavorir el rendiment acadèmic de l’alumnat, cal ser respectuós amb les 
següents normes. El seu incompliment serà considerat com a FALTA i podrà ser 
sancionat. El començament de les classes ha d’ésser diligent i immediat un cop el/la 
professor/a hagi arribat a l’aula. L’alumnat esperarà el professorat amb el material 
corresponent ja preparat. A més del treball de classe, es potenciarà l’estudi personal 
(repàs, ampliació de coneixements, treballs de recerca i investigació...) i s’hauran de 
dur els deures convenientment complimentats. La NO PRESENTACIÓ DE DEURES es 
farà constar a l’agenda personal de l’alumne/a (en el cas d’ESO). El/la tutor/a 
s’encarregarà de comunicar-ho a la família, atès que qualsevol activitat dels alumnes 
és motiu d’avaluació. Cal que l’alumnat respecti els acords i les normes de 
presentació que han elaborat els equips docents dels diferents cursos.  
 

2. A l’ESO, el/la tutor/a del grup determinarà el lloc on cada alumne/a ha de seure. Tret 
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que el/la professor/a ho demani, l’alumne/a NO ES POT MOURE DEL LLOC. S’ha de 
mantenir un clima de silenci. No es pot molestar els/les companys/es ni impedir el 
seu ritme de treball. Cal que es porti tot el material necessari per a cadascuna de les 
matèries. Quan l’alumnat canviï de classe, ha de ser conscient que li cal dur el 
material necessari. Això forma part de la seva responsabilitat. No es destorbarà la 
marxa d’una classe per anar a buscar el material que algú s’ha deixat. 

 
3. És absolutament prohibit la utilització en tot el recinte de l’Institut dels indicadors 

làser, per la seva potencial perillositat. L’ús de qualsevol tipus d’aparells sonor, 
reproductor de música, que impliqui la connexió d’uns auriculars a les orelles, tan sols 
serà possible a l’hora de l’esbarjo, al pati, però mai als passadissos ni a les aules. 
 

4. Quant als telèfons mòbils, se’n prohibeix l´ús a classe, per tal d’evitar que se´n faci 
un ús inapropiat en condicions inapropiades i que suposen manca de respecte pels qui 
estan al seu voltant. En aquest sentit, es prohibeix fer fotografies, filmar imatges, 
connectar-se a internet, etc. L’ús del mòbil per a finalitats pedagògiques serà dirigit 
sempre pel professorat.  
 

5. Davant l’incompliment d’aquesta directriu, el professorat podrá retenir l’objecte en 
qüestió i el farà arribar a cap d’estudis que el retindrà durant una setmana, amb cap 
de setmana inclòs; passat aquest termini, es retornarà a l’alumnat en qüestió.  

 
6. El professorat podrà requerir que l’alumnat dipositi en un espai determinat els mòbils 

i/o qualsevol altre aparells electrònics durant el desenvolupament de les classes, 
exàmens i totes aquelles altres activitats que es creguin convenient. L’alumnat serà 
responsable dels seus objectes personals. 

 
7. Cal mantenir l’Institut en bon estat, així com tenir un tracte acurat del material que hi 

ha a les dependències: aulari,  gimnàs i pista poliesportiva; biblioteca, laboratoris, 
aules d’informàtica, d’audiovisuals, de dibuix, de música i d’altres aules específiques. 
És obligació de tothom de mantenir l’institut net. Cal fer ús dels diferents contenidors 
i de les papereres per llençar totes les deixalles. Cal vetllar pel reciclatge del paper. I 
cal promoure mesures d’estalvi de llum, d’aigua... 

 
8. Cal mantenir l’ordre a les classes, tant de taules, cadires, armaris, penjadors, etc. Es 

controlarà que les taules i les cadires estiguin sempre arrenglerades, netes i en bon 
estat, sense guixades i sense xiclets enganxats a sota. 

 
9. Ningú no es podrà abocar per les finestres i no es llençaran ni papers, ni menjar, ni 

envasos, ni s’embrutarà el terra. A les classes, i en les activitats de l’Institut en 
general, no es podrà beure ni menjar cap tipus d’aliment (entrepans, pastes, etc), ni 
xiclets, ni pipes. Tampoc als passadissos. Els dies de pluja es podrà fer en els llocs 
indicats que puguin substituir el pati. 
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10. Després de l’última hora de classe, les aules restaran tan netes i ordenades com es 
pugui. En cas de modificar la distribució de les taules, cal que es retorni a l’ordre 
establert en començar la classe. 
 
CF d’hostaleria: 
 

11. A les classes pràctiques cal tenir cura amb el manteniment dels estris, gèneres i 
maquinàries utilitzades tant pel que fa a la neteja com al seu ús.  

12. El professorat farà el seguiment diari de l’acompliment de la neteja i APPCC (anàlisi 
de perills i punts crítics de control). 

 

ARTICLE 60. Normes d’ús  dels  ordinadors 

1. Hi ha dos principis fonamentals que cal que sempre es tinguin presents: 
- El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i anuncia i 

ordena el que cal fer en cada moment. 
- L'ordinador, a l’institut, és una eina de treball, d’ensenyament-aprenentatge, i ha 

de ser utilitzat únicament i exclusiva per a activitats educatives. 
2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Cal portar l’ordinador 

amb les bateries carregades de casa. 
3. Cadascú és responsable del seu ordinador. Dins les aules i fora. 
4. És molt recomanable  l’ús d’un ratolí i d’un llapis de memòria de 2Gb, així com d’una 

funda per protegir el portàtil de cops. S’han d’evitar al màxim els riscos de caigudes i 
trencaments. 

5. Tot el material ha d’estar etiquetat amb el nom i cognoms de l’alumnat: ordinador, 
endoll, carregador, funda. L’aspecte de l’ordinador (salvapantalles, adhesius externs, 
etc) serà d’acord als criteris establerts per d’altres materials escolars: l’alumnat podrà 
personalitzar-los respectant la normativa de convivència. Els adhesius externs no 
poden tapar les etiquetes identificatives ni les tècniques. 

6. Per poder fer útil l’ordinador cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que 
dóna el professorat en cada moment (arrencar l’ordinador, obrir i tancar tapes...). Cal 
tenir sempre paper i llapis a mà per si falla l’ordinador i no quedar-se sense treballar. 

7. Mentre el professorat explica, o l’alumnat intervé a classe, els ordinadors han d’estar 
amb la tapa abaixada i en mode d'hivernació. 

 

Ús responsable de la xarxa: 

1. En horari escolar, els ordinadors són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant: 
- No és permès connectar-se a d’altres webs diferents a les que el professorat 

indiqui. 
- No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats 

amb el seu ús acadèmic. 
2. L’alumnat no pot connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra xarxa social. 
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3. No es permet descarregar ni instal·lar cap programa sense l’autorització del 
professorat. 

4. Només es permet l’accés a algun tipus de xarxa social (facebook, twenti, hi5, 
Windows Live, xats, etc.), amb l’autorització del professorat, i sempre que sigui 
utilitzat com a recurs educatiu. 

5. No està permès d’efectuar cap alteració de maquinari i de programari o dels arxius 
que hi hagi instal·lats als ordinadors, ni la modificació del procés normal de posada en 
marxa de l'ordinador . 

6. Tothom té dret a preservar la seva imatge. Per aquest motiu la webcam només s’ha 
d’utilitzar quan ho demani el professorat. 

7. Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat al llapis de memòria, que seria 
convenient de no compartir-lo. 

8. L’alumnat ha de passar l’anàlisi complet de l’antivirus cada setmana. 
 

Es revisarà periòdicament l’acompliment d’aquestes normes.  
 

ARTICLE 61. Desperfectes i/o brutícia intencionada 

1. Aquest apartat fa referència a tot el recinte escolar i també, per tant, a l’aula grup i a 
qualsevol altra aula específica, usada per l’alumnat (aula d’informàtica, 
d’audiovisuals, gimnàs, aula de música...). 

2. Cal mantenir el centre net, respectar-lo i evitar l'ús indegut i/o perillós de qualsevol 
instal·lació. S’entén que aquestes mesures són extensives a qualsevol àrea coberta o 
no coberta, delimitada per les tanques de l’Institut; la qual cosa inclou també la 
façana. L’alumne/a que, intencionadament o per actituds contràries a la convivència, 
causi algun deteriorament haurà de fer-se càrrec de les despeses que es generin pel 
mal ús o, en el cas que sigui possible, haurà de col·laborar personalment en la 
reparació del desperfecte; en cas que no surti/n el/la responsable o responsables, 
se’n farà càrrec el grup. Aquesta norma s’entén que s’aplicarà en les mateixes 
condicions, quan l'alumne/a sigui fora del centre en activitats lectives. 

3. Tothom és responsable del material i de les instal·lacions de l'edifici. Ningú no ha de 
tolerar cap mena de destrossa, mal ús o deteriorament del material i de les 
instal·lacions que tots utilitzem i que molts d’altres hauran d'utilitzar. 

4. Cada grup és directament responsable de tot allò que hi ha a la seva aula i el/la  
delegat/da del curs haurà de mantenir informat el/la tutor/a dels desperfectes que 
s’hi ocasionin. Quan els desperfectes ocasionats a l’aula o als passadissos responguin 
a un comportament individual o col·lectiu inadequat o negligent, la persona o 
persones responsables haurà/an de respondre dels danys abonant-ne l’import, 
independentment de les altres mesures disciplinàries que calgui prendre. Si es dóna 
el cas que una aula ha estat ocupada per grups diversos, els costos es repartiran 
entre tots. 
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5. En les aules d’informàtica no s’hi podran instal·lar programes ni accedir a internet 
sense permís. Només ho podrà fer el/la responsable de la coordinació d’informàtica. 

6. El maltractament i/o destrossa voluntària serà considerat com a FALTA MOLT GREU. 

CF d’hostaleria: 

- Cal conservar sempre l’ordre, la neteja i la conservació dels espais, dels serveis i 
del material utilitzat, atès que és responsabilitat de l’alumnat i el professorat el 
manteniment idoni per garantir-ne l’ús. 

- L’alumnat és responsable de la neteja, de l’ordenació i del perfecte muntatge del 
material i de la maquinària utilitzada. 

- Cada grup d’alumnes i el/la seu/seva professor/a són responsables de la neteja i 
de l’ordre de l’àrea de pràctiques utilitzada en cada sessió. 

- El professorat portarà un registre del material d’ús comú que, involuntàriament, 
sigui malmès per tal de poder-ne fer la reposició. 

- L’ús indegut i voluntari de qualsevol tipus de maquinària, utillatge o gènere serà 
considerat com a FALTA MOLT GREU, abonant-ne l’import de la reparació o 
reposició. 

 

ARTICLE 62. Civisme, indumentària, tracte i llenguatge 
respectuós 

TRACTE I LLENGUATGE RESPECTUÓS 

1. Cal mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins l’Institut, 
tant amb els/les companys/es, com amb el professorat i el personal no docent. El 
tracte entre companys/es i amb el professorat i el personal d’administració i serveis 
ha d’ésser sempre respectuós.  

2. A l’Institut hi conviuen persones de diferents edats, races, cultures, maneres de fer i 
de pensar. Per a això, cal comportar-se cívicament, sense ofendre a ningú. 

3. Cal procurar que les expressions i les paraules emprades siguin sempre un instrument 
de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions... de cap tipus. 
En cap cas es tolerarà anomenar amb un sobrenom que no sigui el propi. 

4. Cal insistir cada dia més en el respecte que tothom ens ha de merèixer i en la bona 
educació, exigint la salutació del “bon dia, bona tarda, adéu, si us plau, gràcies...”. 
Cal recordar la necessitat de saludar i de mostrar-se educats i respectuosos amb 
tothom, no únicament amb el professorat sinó també amb tot el personal de l’Institut 
i amb els companys/es. 

 

HIGIENE I ASPECTE EXTERN 

5. Les persones i els llocs mereixen un gran respecte, per això el nostre aspecte extern 
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ha de ser correcte i el vestit adient. L’alumnat haurà d’assistir a classe degudament 
net i arreglat, i vestit adequadament.No s’accepatarà l´ús de gorres o altres elements 
anàlegs. No es podrà portar cap tipus de vestimenta que impedeixi la realització 
d'activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, o que 
atempti contra la salut o seguretat personal de la resta de la comunitat educativa, o 
que siguin representatius de grups socials. El professorat podrà confiscar-ho i 
retornar-ho acomplida la mesura correctora establerta.  

CF d’hostaleria: 

Es tindrà en compte la normativa higiènico-sanitària vigent en la professió d’hostaleria. El 
professorat és el responsable del compliment i seguiment de les normes que 
s’especifiquen a continuació: 

6. És obligatori que l’alumnat: 

a. segueixi unes normes rigoroses d’higiene i  de cura personal en totes les activitats 
acadèmiques, per la qual cosa s’exigeix neteja i higiene personal tant en l’aspecte 
exterior (cabell, barba, mans, roba...) com interior (dutxa, desodorant...) 

b. fora de les classes de pràctiques, dugui un vestuari sempre adequat i correcte.   
c. en les sortides pedagògiques, la vestimenta sigui: camisa, pantalons de vestir o 

faldilla i sabates, sempre adequant-se al tipus de sortida que es realitzi. 
d. porti el cabell llarg convenientment recollit, i mai davant de la cara; en cas de 

barba, sempre degudament afeitada i arreglada. 
e. en cas que es dugui maquillatge: a sala, ha de ser discret; a cuina, no se’n pot 

portar.  
f. en les classes de pràctiques, hagi de dur obligatòriament l’uniforme exigit pel 

centre, mantenint-lo sempre en les condicions més òptimes d’higiene.  
g. dugui l’uniforme complet, net i planxat. En cas de portar roba sota de l’uniforme, 

només podrà ser blanca i sense cap estampació, a cuina i a pastisseria, i negra, a 
sala. 

h. utilitzi un calçat exclusiu, adequat i net. 
i. utilitzi l’uniforme només en les classes de pràctiques. En cap cas, es podrà sortir 

del recinte escolar vestit amb part o tot l’uniforme de pràctiques, sense el permís 
del professorat responsable de la classe. 

j. a les classes de pràctiques, s’exigeixen les condicions higièniques que s’estipulen 
en el reglament de manipuladors d’aliments, s’han de respectar les normes 
generals de seguretat, el codi alimentari, la reglamentació tècnico-sanitària dels 
menjadors col·lectius i la normativa de centre. 

k. es renti les mans amb aigua, sabó o detergent i es netegi les ungles abans 
d’incorporar-se a l’aula de pràctiques, després d’anar al servei o de manipular 
gèneres o matèries que puguin ocasionar la transmissió de gèrmens patògens. Les 
ungles s’han de dur sempre curtes, ben arrodonides, sense pintar i ben netes. 
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l. en el cas de tenir ferides a les mans, caldrà que es protegeixi amb un dit de 
goma, guant o embenatge impermeable. 

m. assisteixi a classe.  
n. es quedin a dinar a l’institut els dies que l’equip docent hagi previst per a cada 

curs. 
 
 

7. Està prohibit: 

a. portar piercings i arracades. 
b. portar cap mena de joia ni adornament personal a les classes de pràctiques, a 

cuina. En cas que se’n dugui a sala, ha de ser discret. 
c. menjar durant les pràctiques, mastegar goma o qualsevol altra cosa. Està 

prohibida qualsevol altra pràctica no higiènica en les dependències d’elaboració i 
de la manipulació d’aliments. 

d. L’ús de cosmètics i altres productes d’higiene personal que puguin impregnar els 
productes alimentaris. 

 

ARTICLE 63. El fumar i el beure 

Segons la normativa oficial sobre el consum de tabac i altres matèries tòxiques i 
òbviament per raons d’higiene i de salut, està PROHIBLT FUMAR EN TOT EL RECINTE 
ESCOLAR. Igualment està prohibit el consum de begudes alcohòliques i d’altres 
substàncies tòxiques 

En les sortides i viatges no es permetrà el consum o tinença de substàncies que 
provoquen dependència: drogues, begudes alcohòliques, i altres productes  

La infracció d’aquesta norma serà considerada FALTA GREU o MOLT GREU i serà 
sancionada. 

 

CAPÍTOL 3.     ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 

ARTICLE 64. Assistència de l’alumnat 

1. Les faltes d’assistència tenen una incidència negativa i directa en el procés 
d’aprenentatge, tant si són justificades com si no ho són. Per tant, el/la tutor/a del 
grup ha d’estar assabentat de l’assistència al centre de cadascun dels/de les  
seus/seves alumnes; en farà el seguiment i n’informarà a les famílies. Es lliurarà un 
seguiment mensual a coordinació pedagògica, on s’hi indicaran les faltes justificades i 
injustificades. En les reunions setmanals de tutoria es farà el seguiment de les 
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absències per aplicar el protocol d’absentisme de la localitat, si s’escau. 
2. Els tutors/es comunicaran al/la coordinador/a pedagògic/a qualsevol incidència o 

problemàtica que es puguin detectar, causa o no d’absentisme. 
3. Si un/a alumne/a ha de faltar per malaltia o qualsevol altra causa justificada, el pare, 

la mare o tutor/a legal n’informarà telefònicament a l’Institut, abans de l’inici de 
classes. 

4. Les faltes d’assistència es justificaran mitjançant un imprès, que es demanarà al/la 
tutor/a o mitjançant la plataforma o l’agenda.   

5. El professorat obligatòriament passarà llista cada hora. El professorat controlarà cada 
hora la inassistència de l’alumnat a classe i introduirà a la plataforma l’absència. Si un 
alumne o alumna té absències, el pare, mare o tutors legals podran anotar les 
observacions que creguin pertinents en la mateixa plataforma o a través de l’agenda 
de l’alumne/a. 

6. En cas que l’alumne/a falti de manera injustificada o molt reiteradament de manera  
justificada (sense prescripció mèdica), s’aplicarà el protocol d’assistència establert a 
la població per les entitats responsables. 

7. LA MANCA DE PUNTUALITAT COMPORTARÀ COMPLIR LES MESURES CORRECTORES 
QUE S’ESTABLEIXIN.  

8. L’acumulació d’absències a Batxillerat i a Cicles Formatius pot provocar la 
impossibilitat de l’aplicació correcta dels criteris generals d’avaluació i la pròpia 
avaluació contínua. Cada matèria/crèdit/mòdul/ unitat formativa avaluarà, si s’escau, 
l’assistència de la forma que especifiqui en la programació de l’assignatura, 
comunicant-ho a l’alumnat a principis de curs. Per tots aquests motius, l’Institut farà 
un seguiment global i anual de l’assistència de l’alumnat, adoptant les següents 
mesures: 

a. L’acumulació del, com a màxim 20% d’hores d’absència a classe comportarà la 
pèrdua del dret d’avaluació contínua en aquesta matèria, crèdit mòdul/ Unitat 
formativa i una sanció disciplinària, si s’escau. Aquest fet es comunicarà als 
pares i al Cap d’estudis. 

b. Els Departaments consignaran en les seves Programacions didàctiques el 
nombre màxim de faltes d’assistència per a poder tenir dret a l’avaluació 
contínua. 

A Batxillerat: 

9. Les assignatures s’avaluen segons el percentatge següent: un 50% de la nota de 
cada crèdit és l’examen trimestral i l’altre 50% és l’avaluació contínua.  

a. El fet que un/a alumne/a falti, injustificadament, més de 7 hores a una 
assignatura durant un trimestre, pot arribar a comportar la pèrdua de la nota 
d’avaluació contínua i, conseqüentment, es dóna per suposat que l’alumne hi 
renuncia. Si un/a alumne/a falta a l’examen trimestral, injustificadament, la 
qualificació de l’examen trimestral serà un zero. 

b. L’alumnat que no faci els exàmens establerts, únicament tindrà dret a fer-los si 
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porta un justificant mèdic. Els justificants per escrit, per telèfon,... de la família o 
qualsevol excusa presentada per l’alumnat no tindran cap valor i, en 
conseqüència, la nota serà un zero en l’apartat corresponent. 

 

A Cicles Formatius d’hostaleria: 

10. En les matèries pràctiques i teòriques, l’avaluació és continuada. 

a. El fet que un alumne/a falti, injustificadament, un 10% de les hores a una 
assignatura pràctica  durant un trimestre, pot arribar a comportar la pèrdua de la 
nota d’avaluació contínua i, conseqüentment, es dóna per suposat que l’alumne hi 
renuncia.  Altrament, en les classes teòriques el percentatge serà d’un 20%. 

b. FALTES NO JUSTIFICADES COMPORTEN UN FULL D’INCIDÈNCIA. L’acumulació de 
fulls d’incidència serà  considerada una falta, i això pot comportar l’obertura 
d’expedient disciplinari amb la  pèrdua del dret d’assistència al centre. 

c. Quan un alumne no s’incorpora al centre, o deixa d’assistir-hi durant el termini de 
dos mesos, sense una causa justificada i un cop exhaurides les vies de 
comunicació amb l’interessat o amb la família, se’l dóna de baixa d’ofici. 

 

ARTICLE 65. Falta d’assistència  a  classe   per  decisió   
col·lectiva de l’alumnat (vaga) 

1. En cas de convocatòria de manifestació o jornada d’inassistència a classe (vaga 
d’alumnes) en horari escolar, aquests hauran de seguir les següents pautes: 
a. El Consell de Delegats i Delegades es reunirà per estudiar i decidir, primer, si la 

convocatòria respon a alguna associació sindical d’estudiants legalment 
constituïda, si la convocatòria ha estat prèviament anunciada i la transparència de 
la qual estigui suficientment contrastada, segon, si la convocatòria a la 
inassistència a classe (vaga) o a la manifestació és unitària i, tercer, si segueix la 
convocatòria col·lectivament i creu viable proposar-la a les classes. En cas 
afirmatiu informarà de l'inici del procediment a l’equip directiu de l’Institut. 

b. L’alumnat de 1r i de 2n d'ESO queda exclòs de qualsevol convocatòria. L’Institut 
no acceptarà cap compromís col·lectiu de participació de l’alumnat de 1r i de 2n 
d’ESO en una jornada d’inassistència a classe (vaga), ja que la seva implicació 
individual és responsabilitat exclusiva dels pares, mares o representants legals. 

c. Cal fer una àmplia publicitat de la convocatòria, en la qual hi haurà de constar 
d’on prové la proposta i els motius de la convocatòria. Cada delegat i delegada és 
responsable de fer una explicació de la plataforma reivindicativa a la seva classe, 
fer-ne un debat en profunditat i, si s’escau, proposar-ne una votació. 

d. Les votacions seran secretes i per grup. Al document de votació hi ha de constar 
la durada de la inassistència a classe (vaga. Passat aquest termini serà necessària 
una nova votació que ratifiqui la inassistència en les mateixes condicions. La 
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realització i l’escrutini d’aquestes votacions ha de respectar totes les normes 
democràtiques. 

e. El resultat de les votacions haurà de quedar reflectit en actes de votació en les 
quals hauran de constar els vots a favor de la proposta, els vots en contra, les 
abstencions i els vots nuls, així com el recompte de tot l’alumnat que ha votat. 
Perquè una votació sigui vàlida sempre hi ha d’haver un quòrum del 90% de 
l’alumnat matriculat en un grup. Els resultats totals de les votacions els recollirà 
un o una dels/les representants de l’alumnat en el Consell escolar i els farà saber 
a l’equip directiu. A l’ESO i al Batxillerat, aquest avís ha d’arribar al Director/a 
com a mínim dos dies abans de l’inici de la jornada d’inassistència a classe (vaga) 
o manifestació. A Cicles Formatius, com a mínim quatre dies abans. 
 

2. Si l’equip directiu considera que el procediment ha estat correctament portat a terme 
i la convocatòria té sentit dins de l’àmbit escolar, es seguirà el següent procediment: 
 

a. L’equip directiu farà arribar una carta als pares, mares o representants legals 
de l’alumnat en què comunicarà la intenció de l’alumnat d’adherir-se a la 
convocatòria de manifestació o de jornada d’inassistència a classe (vaga) i el 
nombre i horari de les classes afectades. 

b. En el cas de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, i també els de BTX i de CF, els pares, 
mares o representants legals hauran de signar la conformitat i autoritzar la 
sortida de l’Institut, en el cas de manifestacions, o bé la justificació de 
l’absència del seu fill o filla en una jornada d’inassistència a classe (vaga). En 
ambdós casos, es faran responsables de l’absència de l’alumne o alumna i del 
que facin els seus fills i filles en l’exercici del dret d’inassistència a classe 
(vaga) o del dret a manifestar-se. L’autorització s’adreçarà al professorat tutor 
de grup, que se’n farà responsable. 

c. Si la manifestació o jornada d’inassistència a classe (vaga) implica abandonar 
l’Institut enmig de l’horari lectiu, la sortida s’intentarà que es realitzi en acabar 
l’hora de classe. 
 

3. Es posarà falta d’assistència. 
 

4. En cap cas, una jornada d’inassistència a classe (vaga) convocada per l’alumnat és 
vinculant per al professorat. Per tant, s’entén que el professorat haurà de seguir 
exercint les seves funcions, estarà obligat a complir el seu horari habitual, a atendre 
l’alumnat que resta a l’Institut i que no secunda la jornada d’inassistència a classe 
(vaga), i no estarà obligat a ajornar les proves o exàmens programats prèviament. En 
cas de seguir l’activitat lectiva normal, l’alumnat que ha secundat la jornada 
d’inassistència a classe (vaga) o manifestació assumirà no haver rebut els 
ensenyaments que s’hagin pogut impartir durant la seva inassistència i el professorat 
podrà considerar que la matèria prevista durant la jornada de d’inassistència a classe 
(vaga) haurà estat explicada i, per tant, serà exigible en proves futures. 
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CAPÍTOL 4   RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT 

SECCIÓ 1. Faltes  relacionades amb la convivència en el centre 

ARTICLE 66. Principis generals 

Totes les faltes relacionades amb la convivència de l’alumnat són objecte de correcció pel 
centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats 
complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i 
transport o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l'adopció de les 
mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes de l’alumnat que, encara 
que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin 
directament relacionats i afectin altre alumnat o altres membres de la comunitat 
educativa. 

ARTICLE 67. Conductes contràries a la convivència en el 
centre (faltes lleus) 

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
mmebres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences 
i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

2. L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, 
eldeteriorament de les dependències o els equipaments del centre, de personalitat en 
actes de la vida escolar. 

3. Els actes o posssessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la 
salut, i la incitació a quests actes. 

4. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivencia del centre. 
5. Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
6. Són conductes contràries a la convivencia i sancionables com a faltes lleus, entre 

d’altres que incloguin els punts més amunt esmentats: 
- Aixecar-se sense permís 
- No fer cas de les indicacions del professorat 
- Interrompre sense motiu 
- Parlar amb els companys/es 
- Aixecar la veu 
- Retardar innecessàriament l’inici de la classe o d’una tasca 
- No dur el material 
- No portar els deures 
- Embrutar lleument les dependències del centre 
- Menjar i/o beure a classe 
- Romandre al pati en hores lectives 
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- Cridar als passadissos durant un canvi d’aula 
- Entrar en una altra aula sense turcar a la porta 
- Les faltes injustificades d’assistència a classe i la reiteració dels retards. 
- El deterorament lleu de les dependències del centre i/o de les pertinences dels 

altres membres de la comunitat educativa 
- Sortir de l’aula sense permís 
- Ús del mòbil 
- Portar auriculars sense el permís explícit del professorat 
- Estar connectat a pàgines web diferents de les notificades pel professorat 
- Desobeir reiteradament les indicacions del professorat 
- Perdre el respecte a qulasevol membre de la comuntiat educativa (professorat, 

personal no docent, alumnat): crirdar, no deixar parlar, ridiculitzar, embrutar 
significativament les dependències del centre… 

- Sortir al passadís en els canvis de classe 
- No seure al lloc atribuït pel tutor/a  o professorat 

 

ARTICLE  68.  Conductes greument  perjudicials   per   a  la   
convivència  en   el centre (faltes greus) 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 
(faltes greus): 

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat educativa, l’assetjament escolar (bullying), el 
deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument 
contra llur intimitat o llur integritat personal. 

2. 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. 

3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a 
la salut, i la incitació a aquests actes. El fumar i el beure alcohol en qualsevol espai 
dins del recinte educatiu es considerarà una falta greu. 

4. La comissió reiterada i sistemàtica d'actes contraris a les normes de convivència del 
centre. 

5. Són conductes contràries a la convivencia i sancionables com a faltes greus, entre 
d’altres que incloguin els punts més amunt esmentats: 

- Ofendre la sensibilitat dels altres 
- Prendre objectes que no són propis 
- Utilitzar dispositius electrònics personals amb possibilitats de captació d’imatge 

i so per enregistrar fotos i filmacions en le recinte escolar, excepte en els 
casos d’autorització expressa del professorat. 

- Deteriorament greu de les dependències del centrei/o de les pertinences dels 



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Martí Dot

 

  

 

 

NOFC - 67 - 

Última revisió:  10 setembre 2015 

  

altres membres de la comunitat edicativa. 
- Ús de programes i visites a pàgines no autoritzades  
- Sortir del centre sense permís del professorat 
- Violació dels drets d’imatge de qualsevol membre de la comunitat educativai/o 

la seva posterior divulgació 
 

SECCIÓ 2. Mesures correctores  i   sancionadores 

ARTICLE 69. Criteris d’aplicació 

1. L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l'exercici 
del dret a l'educació ni, en l'educació obligatòria, del dret a l'escolarització.  

2. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra 
la integritat física o la dignitat personal dels alumnes. 

La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte una gradació 
que es concreta en: 

a. Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.  
b. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i 

de la resta de l’alumnat. 
d. 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, per administrar la sanció 
de manera compartida. 

e. La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.  
f. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 

ARTICLE 70. Mesures correctores i sancionadores per a 
conductes contràries a la convivència en el centre (DAC 
102/2010 art.19.1e) 

1. Mesures correctores i aplicació 

Els actes i incorreccions, considerades conductes contàries a les norms de convivencia, 
prescriuen en el transcurs del termini d’1 mes. Poden ser:  

a. Amonestació oral per part del profesor/a, tuotr/a o qualsevol membre de 
l’equip directiu. 

b. Compareixença inmediata davant del cap d’estudis o del director/a o d’algun 
membre de l’equip directiu del centre. 

c. Amonestació escrita per part del tutor/a, profesor/a o qualsevol membre de 
l’equip directiu. 

d. La reparació económica dels danys causats, del material del centre o material 
d’altres membres de la comunitat educativa. 
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e. Suspensió del dret a participar en activitats complementàries i/o sortides. 
f. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius. 
 

2. Aplicació de mesures correctores (LEC 12/2009 art.35 i 36) 

El professorat ha de complimentar el full d’incidències, que recull la falta i el farà arribar 
al tutor/a i aquest a cap d’estudis. L’aplicació de mesures correctores correspon a:  

a. Qualsevol professor/a del centre, escoltat l’alumne/a, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes en els apartats a), b) 

b. Tutor/a, qualsevol membre de l’equip directiu, escoltat l’alumne/a, en el supòsit 
de la mesura correctora prevista en l’apartat c). 

c. El/la director/a del centre, o els membres de cap d’estudis, escoltat l’alumne/a en 
el supòsit de les mesures correctores previstes en els apartats d), e) i  f)  

d. De qualsevol mesuraa que s’apliqui n’ha de quedar constància escrsita, amb 
l’excepció de les previstes en els apartats a), b), de l’apartat anterior, i amb 
explicació de quina és la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada. 

 
3. Aspectes a tenir present amb les «sancions» que comporten inassistència 

a classe 

Quan a un alumne o alumna se li ha aplicat una sanció, i ha de passar uns quants 
dies a casa seva, es segueixen les següents passes: 
a. El o la cap d’estudis es posa en contacte amb la família per tal de comunicar la 

sanció, i pactar el o els dies que l’alumne quedarà exclòs d’assistir a classe. 
b. El o la cap d’estudis elaborarà el document  relatiu a l’apercebiment i/o sanció. 
c. Es realitzaran dues còpies d’aquest document degudament complimentat i signat 

per ambdues parts. 
d. S’entregarà una còpia del document als pares, una altra al tutor o tutora, quedant 

el document original en l’arxiu de cap d’estudis. 
e. El/la cap d’estudis comunicarà a tot l’equip docent els dies de sanció de 

l’alumne/a per tal que tot el professorat li posi feina. 
f. El tutor es posarà en contacte amb els pares per tal d’establir estratègies per tal 

de millorar el l’actitud i/o comportament de l’alumne/a. 
g. El professorat farà el seguiment dels deures imposats a l’alumne o alumna. 

 
4. Informació a les famílies 

Tota la informació a les famílies es trametrà a través dels alumnes, previ avís a la familia 
des de Cap d’Estudis. De manera excepcional s’enviarà per correu certificat. 
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ARTICLE 76. Sancions a les conductes greument perjudicials 
per a la convivència en el centre (faltes  greus)    

Sancions a les  Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (faltes 
greus): 

1. Mesures correctores i aplicació 

a. Realització de tasques educadores per a l’alumne en horari no lectiu i per un 
período no superior a un mes. 

b. Reparació econòmica dels danys causats a les instal•lacions  material de l’Institut, 
així com a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries de 
l’institut, per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti per a la 
finalització del corresponent curs acadèmic. 

d. Canvi de grup o classe de l’alumne. 
e. Suspensió del dret d’assistènciaal centre o a determinades clases per un período 

no superior a vint dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a 
l’avaluació contínua (fora del grup classe), i sens perjudici de l’obligació de 
realitzar  determinats treballs. 

f. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període màxim de tres mesos o 
pel temps que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic,si el 
período és inferior. 

g. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al Centre. 
 

ARTICLE 77. Aplicació de les sancions de les faltes greument 
perjudicias per a la convivència 

Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la 
convivencia 

1. Les faltes greument perjudicials per a la conviència al centre, o faltes greus, 
tipificades en l’article 37.1 de la LEC (12/2009) i incloses en la present normativa, es 
corregeixen mitjançant una sanció prevista en l’articla 37.3 de l’esmentada Llei. 
Correspon a la dirección del centre imposar la sanció en la resoució de l’expedient 
inoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat 
d’ús social per al centre i, en el seu cas, del  rescabalament de deanys es qe puguin 
establir de manera complementària en la resolución del mateix expedient. 

2. Quan, en ocasió de la presumpta realitzacio de faltes greument perjudicials per a la 
convivencia, l’alumne/a, i la seva familia en els i les menors d’edat, reconeixen de 
manera inmediata la realització dels fets i accepten la sanció corresponenet, la 
dirección i més concretament el cap d’estudis, imposa i aplica directament la sanció. 
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Tanmateix, ha de quedar constancia escrita del reconeixement de la falta comesa i de 
l’accipatció de la sanció per part de l’alumnat i, en els i les menor d’edat, del seu 
pare, maere o tutor/a legal. 

3. En la tramersa d’un expedient es seguirán les disposicons de la normativa vigent. 

Aplicació de les sancions (DAC 102/2010 ART. 25.1) 

1. Correspon al Director del Centre, per tal de poder sancionar una falta greu, incoar, 
per pròpida iniciativa o a proposta de qualsevol memebre de la comunitat escolar, els 
expedients de l’alumnat. 

2. Quan sigui  necesssari per garantir el normal desenvolupmaent de l’activtat del 
centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol momento de la seva instrucció, la 
dirección del centre podrá adiptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional. 

3. Es consideren mesures provisionals: 
- Canvi provisional de grup de l’alumne 
- Suspensió del dret d’assistència a determinades clases fins un período màxim de 

20 dies lectius. 
- Suspensió del dret d’assistència al Centre fins un període màxim de 20 dies lectius 
- Correspon a l’instructor, designat per la dirección del centre, la instrucció i el 

tràmit de  vista i audiència. 
- Correspon al director del centre resoldre els expedients i imposar les sancions que 

correspongui. 
4. Les faltes greus i molt greus només podran ésser objecte de sanció amb la prèvia 

instrucció d’un expedient d’acord amb els següents procediments: 
A. Procediment abreujat 
B. Procediment ordinari (expedient disciplinari) 

 
A. Procediment abreujat 

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. 

B. Procediment ordinari: expedient disciplinari 
1. El director de l’institut és la persona competent per incoar l’expedient disciplinari i 

designar un/a docent per a la instrucció de l’expedient. La proposta d’expedient la 
fa l’equip docent. (L’equip docent: recull els fulls d’incidència, proposa al tutor 
com a instructor o un altre professor, redacta l’informe sobre el cas, suggereix la 
tipificació de la conducta o falta, i suggereix la sanció o mesura correctiva). 

2. El/la tutor/a informa de la incoació de l’expedient disciplina l’alumnat afectat i, en 
el cas de menors de 18 anys, també a la família o tutors legals. 
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3. 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. En tot cas, en la suspensió 
provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, 
l’equip docent i el tutor han de determinar les activitats i mesures educatives a 
dur a terme durant aquest període. 

4. L’instructor/a practica les actuacions que consideri pertinents per l’esclariment 
dels fets així com per la determinació de les persones responsables i elabora la 
proposta de resolució provisional. 

5. L’expedient disciplinari haurà de contenir: 
- El nom i cognoms de l’alumnat. 
- Els fets imputats i la responsabilitat de l’alumne implicat.  
- La data en la qual es van realitzar els fets. 
- La proposta de 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. 

6. Tràmit de vista i audiència: abans de formular la proposta definitiva de sanció, en 
un termini de 5 dies lectius, l’instructor/a ha d’escoltar l’alumnat afectat (i els 
pares o tutors legals, si escau) i els dóna vista de l’expedient completat fins a la 
proposta de resolució provisional, per tal que puguin manifestar la seva 
conformitat amb allò que en l’expedient s’estableix i es proposa o bé hi puguin 
formular al·legacions en un termini de 5 dies lectius a partir de la data de la vista. 

7. Transcorreguts els terminis de vista i audiència, l’instructor/a formula la proposta 
definitiva de sanció. 

8. El Director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui. 
9. 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'Ensenyament ha 
de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 
directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

10. El Director/a notifica a alumnat i als pares o tutors legals la resolució adoptada 
11. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels pares 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. 

12. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics 
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es pot interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis 
territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

13. Les faltes i sancions a què es refereix aquest procediment prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició 

14. La direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels 
expedients que s’han resolt. 

ARTICLE 78. Responsabilitat per  danys 

L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les instal·lacions o el 
material del centre o en sostregui material ha de reparar els danys o restituir el que hagi 
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que el correspongui, a ells mateixos o a 
les famílies, en els termes que determina la legislació vigent. 

  


