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ANNEX  1 

 

FALTES LLEUS I MESURES CORRECTORES SEGONS CICLES EDUCATIUS 

 

EDUCACIÓ INFANTIL I  CICLE  INICIAL 

FALTES LLEUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

1. Falta de puntualitat   injustificada a l’ 
entrades i sortida de l’horari escolar 
ocasionalment. 

- Comunicació a la família Professorat 

 

2. Falta d’assistència  sense justificació 
ocasionalment. 

- Comunicació a la família per tal que aquesta justifiqui l’absència. Professorat 

 

3. Sostracció de material i deteriorament  
d’immobles, materials i/o recursos del 
centre i dels companys sense 
intencionalitat 

- Informació a les famílies 

- Realització de tasques reeducadores 

Professorat 

4. Insults i/o burles  als companys/es  en 
alguna ocasió sense arribar a vexacions o 
humiliacions i de manera impulsiva sense 
intencionalitat. 

- Reflexió sobre el seu comportament a l’hora del pati o classe.  

- Buscar les causes que han provocat el conflicte. 

- Demanar disculpes al company/a. 

Professorat 

 

5. Agressió física lleu, de manera impulsiva  
sense una clara intenció 

- Privació de l’activitat que es realitza en aquell moment. 

- Buscar les causes que han provocat el conflicte. 

- Reflexió i recollida dels fets al full d’incidència. 

- Demanar disculpes al company/a 

- Privació d’una estona d’esbarjo 

Professorat 
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FALTES LLEUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

6. Distorsió de la dinàmica de classe de 
forma puntual: fer sorollets, interrompre 
explicacions del mestre/a 

- Amonestació oral. 

-Canvi de lloc per tal de no distorsionar la dinàmica del grup i afavorir la seva pròpia.  

- Si persisteix,  canvi de grup classe a un altre del mateix nivell (per tal de garantir la 
realització de les mateixes activitats que faria a la seva aula) 

Professorat 

7. Negar-se a fer les tasques encomanades, 
no presentar els deures 

- Informació oral i/o escrit a les famílies. 

- Realitzar les tasques no fetes a l’hora del pati i/ o casa 

Professorat 

 

8. Manca de compliment de les normes 
pròpies elaborades pel bon 
funcionament de la dinàmica de classe: 
treballar en silenci, aixecar la ma per 
parlar, recollir el material, demanar 
permís per anar al lavabo, fer files sense 
crits, empentes, desplaçaments per les 
instal·lacions del centre en silenci... 

-Amonestació oral   

-Comunicació oral/ escrit a la família 

Professorat 

 

9. No acceptació del fet de perdre en el joc 
ni de les normes pròpies establertes 

- Deixar de jugar durant una estona 

- Fer-los reflexionar sobre les bases del joc i sobre les conseqüències que pot tenir el seu 
comportament 

Professorat 
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CICLE  MITJÀ  I  CICLE SUPERIOR 

FALTES LLEUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

1. Falta de puntualitat   injustificada a l’ 
entrades i sortida de l’horari escolar 
ocasionalment. 

- Comunicació a la família 

 

Professorat 

 

2. Falta d’assistència  sense justificació 
ocasionalment. 

- Comunicació a la família per tal que aquesta justifiqui l’absència. Professorat 

3. Sostracció de material i deteriorament  
d’immobles, materials i/o recursos del 
centre i dels companys sense 
intencionalitat. 

- Informació a les famílies 

- Realització de tasques reeducadores 

Professorat 

 

4. Insults i/o burles  als companys/es  en 
alguna ocasió sense arribar a vexacions o 
humiliacions  i de manera impulsiva 
sense intencionalitat. 

- Reflexió sobre el seu comportament a l’hora del pati. 

- Demanar disculpes al company/a. 

Professorat 

 

5. Agressió física lleu de manera impulsiva  
sense una clara intenció . 

- Privació de l’activitat que es realitza en aquell moment. 

-Conèixer els fets que han succeït i esbrinar les causes que l’han provocat. 

-Mediar en el conflicte: escoltar i reflexionar. 

- Recollida dels fets al full d’incidències. 

- Demanar disculpes al company/a 

- Privació d’una estona d’esbarjo 
 

Professorat 

6. Distorsió de la dinàmica de classe de 
forma puntual: fer sorollets, interrompre 
explicacions del mestre/a, negar-se a fer 
les tasques encomanades, no presentar 
els deures. 

-Amonestació oral. 

-Canvi de lloc per tal de no distorsionar la dinàmica del grup i afavorir la seva pròpia.  

- Si persisteix,  canvi de grup classe a un altre del mateix nivell(per tal de garantir la 
realització de les mateixes activitats que faria a la seva aula). 

- Informació per oral/ escrit a les famílies. 
 

Professorat 
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7. Negar-se a fer les tasques encomanades, 
no presentar els deures. 

- Realitzar les tasques no fetes a l’hora del pati i/ o casa. 

 

Professorat 

 

8. No portar el material necessari pel 
desenvolupament d’una activitat 
d’aprenentatge 

-Si és un fet puntual es deixa el material de l’aula i es fa una amonestació verbal (alumne/a 
i família)  

- En cas reiterat s’informa a les famílies per escrit. 

-Realitzar les tasques no fetes a l’hora del pati i/o a casa. 

 

Professorat 

 

9. Manca de compliment de les normes 
pròpies elaborades pel bon 
funcionament de la dinàmica de classe: 
treballar en silenci, aixecar la ma per 
parlar, recollir el material, demanar 
permís per anar al lavabo, fer files sense 
crits, empentes, desplaçaments per les 
instal·lacions del centre en silenci... 
 

-Amonestació oral  

-Comunicació oral/escrit a la família. 

Professorat  

 

10. No acceptació del fet de perdre en el joc 
ni de les normes pròpies establertes. 

- Deixar de jugar durant una estona 

- Fer-los reflexionar sobre les bases del joc i sobre les conseqüències que pot tenir el seu 
comportament 

 

Professorat 
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FALTES GREUS I MESURES CORRECTORES SEGONS CICLES EDUCATIUS 

 

EDUCACIÓ INFANTIL 

FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

1. Falta de puntualitat reiterada  i 
injustificada a les entrades i sortides de 
l’horari escolar. 

a) Amonestació escrita a les famílies 

b) Entrevista amb tutor/a i la direcció del centre 

c) Intervenció Serveis Socials 

a)  Professor/ tutor 

b) Professor i direcció. 

c)  Direcció, Serveis socials 

2. Falta d’assistència reiterada i sense 
justificació 

a) Amonestació escrita a les famílies 

b) Entrevista amb tutor/a i la direcció del centre 

c) Intervenció Serveis Socials 

a)  Professor/ tutor 

b) Professor i Direcció 

c)  Direcció, Serveis socials 

3. Sostracció de material i deteriorament      
intencionat d’immobles, materials i/o 
recursos del centre i dels companys. 

a)Comunicació oral i/o  escrita a les famílies. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

c)  Reposició  del material sostret.  

d) Realització de tasques reeducadores i/o treball social 

Tutor/a  / Equip directiu. 

 

4. Actes de desconsideració i incorrecció, 
les injúries i ofenses contra els membres 
de la comunitat educativa: Insults i/o 
burles intencionades  als companys/es  
quan denotin discriminació  de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o social              
(discapacitat, dificultats d’aprenentatge, 
situació social desfavorida...) 

a)Comunicació oral i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista amb la família  

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  ( contracte pedagògic, semàfor de gomets...). 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

5. Agressió física, amenaces i burles Comunicació oral i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a   (contracte pedagògic, semàfor de gomets...) 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

 

Direcció 

6. Desobediència reiterada en el 
compliment de les normes de caràcter 
propi del centre 

a)Comunicació escrita a la família per part del tutor. 

b) Entrevista  amb la família  

c) Comunicació a l’equip directiu. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  (contracte pedagògic, semàfor de gomets...) 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

 

 

Direcció 

7. Negativa al compliment de les mesures 
correctores adoptades pel professorat  
davant les conductes contràries a les 
normes de convivència 

a)Comunicació oral i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista amb la família  

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  ( contracte pedagògic, semàfor de gomets...). 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

8. La introducció en el centre  d’objectes 
perillosos o substàncies perjudicials per a 
la salut i la integritat personal dels 
membres de la comunitat educativa. 

Treure l’objecte i confinar-lo. 

a)Comunicació oral i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

C) Entrevista amb la família. 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

 

Direcció 
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CICLE  INICIAL 

FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

1. Falta de puntualitat reiterada  i 
injustificada a les entrades i sortides de 
l’horari escolar. 

a) Amonestació escrita a les famílies 

b) Entrevista amb la direcció del centre 

c) Intervenció Serveis Socials 

a) Tutor/a 

b) Direcció. 

c) Direcció, Serveis socials 

2. Falta d’assistència reiterada i sense 
justificació 

a) Amonestació escrita a les famílies 

b) Entrevista amb la direcció del centre 

c) Intervenció Serveis Socials 

a) Tutor/a 

b) Direcció. 

c) Direcció, Serveis socials 

3. Sostracció de material i deteriorament      
intencionat d’immobles, materials i/o 
recursos del centre i dels companys. 

a)Comunicació oral i/o escrita a les famílies. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

c)  Reposar el material sostret.  

d) Realització de tasques reeducadores i/o treball social  . 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

4. Actes de desconsideració i incorrecció, 
les injúries i ofenses contra els membres 
de la comunitat educativa: Insults i/o 
burles intencionades  als companys/es  
quan denotin discriminació  de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o social              
(discapacitat, dificultats d’aprenentatge, 
situació social desfavorida...) 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

C) Entrevista amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  ( contracte pedagògic) 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

5. Agressió física, amenaces i burles a)Comunicació oral i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

C) Entrevista amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a (contracte pedagògic,...) 

Si es cregués convenient 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

6. Desobediència reiterada en el 
compliment de les normes de caràcter 
propi del centre 

a)comunicació  escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

C) Entrevista  la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  ( contracte pedagògic) 

e) Realització de tasques reeducadores i/o treball social  . 

Si es cregués convenient 

f) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

7. Negativa al compliment de les mesures 
correctores adoptades pel professorat  
davant les conductes contràries a les 
normes de convivència 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

c) Entrevista amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a (contracte pedagògic) 

Si es cregués convenient 

f) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

8. La introducció en el centre  d’objectes 
perillosos o substàncies perjudicials per a 
la salut i la integritat personal dels 
membres de la comunitat educativa. 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’Equip directiu. 

c) Entrevista amb la família. 

Si es cregués convenient 

d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 
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CICLE  MITJÀ  

FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

1. Falta de puntualitat reiterada  i 
injustificada a les entrades i sortides de 
l’horari escolar. 

a) Amonestació escrita a les famílies 

b) Entrevista amb la direcció del centre 

c) Intervenció Serveis Socials 

a) Tutor/a 

b) Direcció. 

c) Direcció, Serveis socials 

2. Falta d’assistència reiterada i sense 
justificació 

a) Amonestació escrita a les famílies 

b) Entrevista amb la direcció del centre 

c) Intervenció Serveis Socials 

a) Tutor/a 

b) Direcció. 

c) Direcció, Serveis socials 

3. Sostracció de material i deteriorament 
intencionat d’immobles, materials i/o 
recursos del centre i dels companys 

a)Comunicació oral i/o escrita a les famílies 
b) Comunicació a l’equip directiu. 
c) Reposició  del material sostret  
d) Reparació i treball social  que inclou neteja general d’espais del centre ( jardinets, 

material d’aula, endreçar la biblioteca d’aula ..). 
Si es cregués convenient 
e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 

participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’ equip docent i/o E. Directiu 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

 

Direcció 

4. Actes de desconsideració i incorrecció, 
les injúries i ofenses contra els membres 
de la comunitat educativa: Insults i/o 
burles intencionades  als    companys/es  
quan denotin discriminació de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o social( 
discapacitat, dificultats d’aprenentatge,  
situació social desfavorida...) 

a)Comunicació oral   i/o escrita a la família per part del tutor. 

b)  Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  (contracte pedagògic). 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’ equip docent i/o E. Directiu. 

f) En cas que l’alumne/a sobrepassi els límits d’incorrecció i desconsideració es passarà a 
l’aplicació normativa de l’article 25 (Garantia i procediments en la correcció de faltes 
greument perjudicials per a la convivència) del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia 
dels centres educatius. El punt 1,2,3,4 i 5 del mateix recull les bases de l’expedient 
disciplinari i el punt 7 estableix les mesures prèvies per evitar l’expedient. 

g) obertura d’expedient. 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

5. Agressió física, amenaces i burles a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  ( contracte pedagògic). 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’ equip docent i/o E. Directiu. 

f) En cas que l’alumne/a sobrepassi els límits d’incorrecció i desconsideració es passarà a 
l’aplicació normativa de l’article 25 (Garantia i procediments en la correcció de faltes 
greument perjudicials per a la convivència) del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia 
dels centres educatius. El punt 1,2,3,4 i 5 del mateix recull les bases de l’expedient 
disciplinari i el punt 7 estableix les mesures prèvies per evitar l’expedient. 

g) obertura d’expedient. 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

6. Desobediència reiterada en el 
compliment de les normes de caràcter 
propi del centre 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a (contracte pedagògic). 

Si es cregués convenient 

f) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu) 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

7. Negativa al compliment de les mesures 
correctores adoptades pel professorat  
davant les conductes contràries a les 
normes de convivència 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a (contracte pedagògic). 

f) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

g)Obertura d’expedient 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

8. La introducció en el centre  d’objectes 
perillosos o substàncies perjudicials per a 
la salut i la integritat personal dels 
membres de la comunitat educativa. 

a)Comunicació oral   i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

f) obertura d’expedient. 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

Direcció 

9. Omissió d’informació als pares, mares o 
tutors/es legals de l’alumnat donada pel 
centre i/o viceversa (notificacions, 
agenda, resultats  avaluacions, circulars 
del centre...) 

a)Comunicació immediata a la família per part del tutor/a 

b) Incorporació d’una addenda a la carta de compromís familiar on es reculli una mesura 
correctora compartida entre l’escola i la família 

Tutor/a 

10. Alteració, manipulació o suplantació de 
la personalitat de membres de la 
comunitat educativa  ( pares, docents, 
equip directiu...) en la documentació 
facilitada pel centre. 

a)Comunicació immediata a la família per part del tutor/a. 
b) comunicació a l’equip directiu. 
c) Entrevista  amb la família. 
d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 
f) obertura d’expedient. 

Tutor/a 

 
 

Direcció 

11. La utilització inadequada de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació durant les activitats que es 
realitzen en el centre educatiu. 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 
b) comunicació a l’equip directiu. 
c) Entrevista  amb la família. 
d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

Direcció 

12. L’ús de telèfons mòbil, aparells de so i 
gravació i altres aparells electrònics 
aliens al procés d’ensenyament-
aprenentatge durant les activitats que es 
realitzen en el centre educatiu. 

Retirada de l’aparell i custòdia per part del tutor/a. Posterior devolució directament a la 
família. 

Tutor/a 
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CICLE  SUPERIOR  

FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

1. Falta de puntualitat reiterada  i 
injustificada a les entrades i sortides de 
l’horari escolar. 

a) Amonestació escrita a les famílies 
b) Entrevista amb la direcció del centre 
c) Intervenció Serveis Socials 

a) Tutor/a 

b) Direcció. 

c) Direcció, Serveis socials 

2. Falta d’assistència reiterada i sense 
justificació 

a) Amonestació escrita a les famílies 
b) Entrevista amb la direcció del centre 
c) Intervenció Serveis Socials 

a) Tutor/a 

b) Direcció. 

c) Direcció, Serveis socials 

3. Sostracció de material i deteriorament 
intencionat d’immobles, materials i/o 
recursos del centre i dels companys. 

a)Comunicació oral   i/o escrita a les famílies 
b) comunicació a l’equip directiu. 
c) Acord amb l’alumne/a i família respecta a la forma de reposició del material sostret  
d) Reparació i treball social  que inclou neteja general d’espais del centre ( jardinets, 

material d’aula, endreçar la biblioteca d’aula ..). 
Si es cregués convenient 
e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’ equip docent i/o E. Directiu. 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

4. Actes de desconsideració i incorrecció, 
les injúries i ofenses contra els membres 
de la comunitat educativa: Insults i/o 
burles intencionades  als    companys/es  
quan denotin discriminació de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o social( 
discapacitat, dificultats d’aprenentatge,  
situació social desfavorida...) 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 
b) comunicació a l’equip directiu. 
c) Entrevista  amb la família. 
d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a ( contracte pedagògic). 
Si es cregués convenient 
e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’ equip docent i/o E. Directiu. 
f) En cas que l’alumne/a sobrepassi els límits d’incorrecció i desconsideració es passarà a 
l’aplicació normativa de l’article 25 (Garantia i procediments en la correcció de faltes 
greument perjudicials per a la convivència) del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia 
dels centres educatius. El punt 1,2,3,4 i 5 del mateix recull les bases de l’expedient 
disciplinari i el punt 7 estableix les mesures prèvies per evitar l’expedient. 
g) obertura d’expedient. 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

5. Agressió física, amenaces i burles a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a  (contracte pedagògic). 

e) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 (suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’ equip docent i/o E. Directiu. 

f) En cas que l’alumne/a sobrepassi els límits d’incorrecció i desconsideració es passarà a 
l’aplicació normativa de l’article 25 (Garantia i procediments en la correcció de faltes 
greument perjudicials per a la convivència) del Decret 102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia 
dels centres educatius. El punt 1,2,3,4 i 5 del mateix recull les bases de l’expedient 
disciplinari i el punt 7 estableix les mesures prèvies per evitar l’expedient. 

g) obertura d’expedient. 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

6. Desobediència reiterada en el 
compliment de les normes de caràcter 
propi del centre 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a (contracte pedagògic). 

Si es cregués convenient 

f) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 (suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu) 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 

7. Negativa al compliment de les mesures 
correctores adoptades pel professorat  
davant les conductes contràries a les 
normes de convivència 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Fer un seguiment tutorial de l’alumne/a (contracte pedagògic). 

f) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

g)Obertura d’expedient 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

8. La introducció en el centre  d’objectes 
perillosos o substàncies perjudicials per a 
la salut i la integritat personal dels 
membres de la comunitat educativa 

a)Comunicació oral i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

f) Obertura d’expedient 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

Direcció 

9. Omissió d’informació als pares, mares o 
tutors/es legals de l’alumnat donada pel 
centre i/o viceversa (notificacions 
agenda, resultats  avaluacions, circulars 
del centre...) 

a)Comunicació immediata a la família per part del tutor/a 

b) Incorporació d’una addenda a la carta de compromís familiar on es reculli una mesura 
correctora compartida entre l’escola i la família 

Tutor/a 

10. Alteració, manipulació o suplantació de 
la personalitat de membres de la 
comunitat educativa  ( pares, docents, 
equip directiu...) en la documentació 
facilitada pel centre 

a)Comunicació immediata a la família per part del tutor/a. 

b) Comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

f) Obertura d’expedient 

Tutor/a 

 

 

Direcció 

11. La utilització inadequada de les 
tecnologies de la informació i 
comunicació durant les activitats que es 
realitzen en el centre educatiu 

a)Comunicació oral  i/o escrita a la família per part del tutor. 

b) comunicació a l’equip directiu. 

c) Entrevista  amb la família. 

d) Aplicació Llei 12/2009 de juliol de Catalunya en el seu article 37.3 ( suspensió del dret de 
participar en activitats complementàries així com l’assistència a classe realitzant les 
tasques d’aprenentatge segons convingui l’equip docent i/o l’ equip directiu). 

Tutor/ equip docent /equip 
directiu 

 

Direcció 
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FALTES GREUS MESURES CORRECTORES RESPONSABLE 

12. L’ús de telèfons mòbil, aparells de so i 
gravació i altres aparells electrònics 
aliens al procés d’ensenyament-
aprenentatge durant les activitats que es 
realitzen en el centre educatiu 

Retirada de l’aparell i custòdia per part del tutor/a.  

Posterior devolució directament a la família 

Tutor/a 

 

 

 

 

 

 

ANNEX  2 

 

      CARTA DE COMPROMÍS DEL CENTRE 

 

 

 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Escola Àngel Guimerà 

 

 

 
 
Les persones sotasignades, Catalina Martínez ,directora de l’ Escola Àngel Guimerà  de  
 
Sant Andreu de la Barca i .…………………...............………....…................ (nom i cognoms), 

..……..……..…. (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ........................................................., 

conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, 

signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 
 
COMPROMISOS 
 
 
Per part del centre 

 
 

1.   Facilitar  una  formació  que  contribueixi  al  desenvolupament  integral  de  la  personalitat  

de l’alumne o alumna. 

2.  Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

3.  Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o 

alumna. 

4.  Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre. 

5.  Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi- 

ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resul- 

tats de les avaluacions. 

6.  Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne/a, en funció dels recursos i organitzatius del centre i 

mantenir-ne informada la família. 

   7.  Mantenir comunicació regular amb la família, via agenda, telèfon, informes trimestrals i  

        Tutories per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. 

   8.  Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a i qualsevol altre  

        circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

   9.  Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la  

        família. Aquestes entrevistes es realitzaran prioritàriament dins de l’horari d’atenció  

        assignat pel professorat. 

 10.  Informar les famílies dels llibres i materials necessaris per al normal desenvolupament  

        escolar del fill/a. 

 11.  Revisar  conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el  

        Contingut, quan ho consideri alguna de les parts.



 

 

Per part de la família 
 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de l’equip directiu, professorat  

i  d e  t o t  e l  p e r s o n a l  q u e  t r e b a l l a  a l  c e n t r e .  

2.  Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats 

que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3.  Respectar i complir les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les 

que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes i instar el 

fill o filla al seu compliment. 

4. Vetllar per a què el fill/a tingui els llibres i materials necessaris que garanteixi el 

desenvolupament correcte de les tasques escolars. 

5.   Vetllar  perquè  el  fill  o  filla  compleixi  el  deure  bàsic  de  l’estudi  i  d’assistència  regular  i  

puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a 

casa pel professorat. 

6.  Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per 

a l’activitat escolar. 

7.  Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o  

    suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. 

8.  Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés  

d’ aprenentatge. 

9.  Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el 

centre. 

10.  Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

11.   Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

12.   Afavorir que el nen/a participi en les activitats complementàries que organitza l’escola i que  

        milloren el desenvolupament integral de l’alumne/a. 

13.   Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos  de la   

       carta i, si escau, el contingut. 

 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 
 
 

El centre  La família 

(pare, mare o tutor/a) 
 
 
 
 
 
 

Signatura Signatura 
 
 
 
Sant Andreu de la Barca, a .........  de ..................................de 20.....  


