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MESURES PER A LA CONVIVÈNCIA I LA MEDIACIÓ 
 
Aquest document s’empara en la normativa oficial de centres. Us en fem arribar una síntesi per a que el pugueu comentar amb els 
vostres fill i filles, per tal que treballem de manera coordinada i segura en aquesta tasca d´educar, totalment compartida. 
 
LES BASES 
 

MARC NORMATIU 
 
En el marc de la Llei d´Educació , el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d´autonomia dels centres educatius determina que les normes 
d'organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que l´aprenentatge i la pràctica de la convivència són 
elements fonamentals del sistema educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon 
clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i bona conducta. 
 
Aquestes normes d´organització i funcionament també han de determinar l´aplicació de mesures per a la promoció de la 
convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats o faltes en què pot incórrer l´alumnat quan 
siguin perjudicials per a la convivència i l'establiment de les mesures correctores d´aquestes irregularitats i les circumstàncies que 
poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l´alumnat. 
 
NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 
-Llei 12/2009,10 juliol, d´Educació (LEC), arts. 30 al 38. 

-Decret 102/2010, de 3 d´agost, d´autonomia de centres educatius, arts. 23 al 25 

-Decret 279/2006, de 4 de juliol (article 4, Títol IV derogat). 

-Decret 181/2008, de 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 2n cicle d’educació infantil. 

-Currículum i orientacions. Educació infantil, 2n cicle. Juny 2016. 

-Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. 
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-Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del 2n cicle 

d’ed. infantil 

-Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés 

d’avaluació en l’educació primària. 

 
 
NORMES GENERALS D´ESCOLA  

 
� Assistir a classe i participar en les activitats programades en el calendari escolar respectant els horaris establerts. 
� Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l´exercici de les seves funcions docents. 
� Portar a l´escola el material necessari per poder realitzar les tasques encomanades de manera correcta. 
� Respectar l´exercici del dret a l´estudi dels companys. 
� Saludar i correspondre a la salutació. 
� Fomentar l´ús de formes: “siusplau”, “gràcies”, “perdó”, etc. 
� Saber escoltar els companys i els mestres. 
� Trucar i demanar permís abans d´entrar en qualsevol lloc. 
� Tenir una actitud educada i de respecte quan es parla amb els altres. 
� Respectar els companys, mestres i altres professionals que treballen a l'escola. 
� Anar pel centre en silenci i ordre per tal d’ obtenir un clima de tranquil·litat i respecte. 
� Ens ajudarem, serem tolerants i comprensius els uns amb els altres. El diàleg ha de constituir el vehicle normal de 

comunicació. 
� Obeir les instruccions i recomanacions dels mestres en qualsevol lloc i situació. 
� S´evitarà la violència física i oral. 
� Es respectarà i utilitzarà correctament el mobiliari, les instal·lacions del centre, les pertinences dels companys i les pròpies. 
� Es mantindran els espais nets: no es llençaran papers ni altres coses a terra. Entre tots hem de procurar tenir l´escola neta. 
� Es faran servir les papereres per tenir els espais nets i agradables. 
� Es farà bon ús dels lavabos: utilitzar paper higiènic, tirar de la cadena, tancar les aixetes, no mullar el terra ni les parets. 
� Els alumnes no podran romandre a les classes durant les hores de pati. 
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� Entrar de manera ordenada a les aules, en el moment que soni la música, on ens rebrà els mestre/a. 
� A l’escola no es podran menjar pipes, caramels, xiclets, ni d’altres llaminadures. 
� Al pati, quan es vulgui jugar a pilota, només es podrà fer amb pilotes que no siguin de cuir, amb pilotes facilitades pel centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
NORMES BÀSIQUES D’ESCOLA  
  
Com que incidències no volem tenir aquestes 5 normes hem de complir: 
 
 

1. Respectem entorn, material, companys, mestres i tot el personal del centre. 
 

2. Portem els estris necessaris. 
 
3.  Fem les tasques a casa i a l’escola. 

 
4. Parlem de manera educada i no molestem 

 
5. Estem atents per a aprendre 
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COM HO GESTIONEM ? PASSOS A SEGUIR 
 
LA GESTIÓ D’AULA 
Aquesta gestió fa una funció de prevenció i d’ajustament del grup-classe i de l’alumnat en general. L’equip de mestres i de manera 
coherent aplica per cicles, estratègies consensuades de gestió d’aula. 
 

• Cada setembre, en iniciar el curs: 
 

1. Alumnes i mestres recordem les 5 normes bàsiques del centre que es troben al cartell d’aula i relacionades amb el registre 
de conductes contràries a les normes de convivència.  
 

2. Pactem tutoria i grup d’alumnes les normes específiques d’aula i les pengem en un mural a classe que l’alumnat i tutor/a 
signaran amb el seu nom. Tot el professorat té en compte aquestes normes d’aula que van ajustades a les necessitats del 
grup. 

 
3. Cada cicle fa ús d’una gestió d’aula coherent per tal que es mantingui un clima de pau i bona convivència al centre, basat en 

la mediació. 
 
A TALL D’EXEMPLE: 
 
• EI:  es gestiona i regula l’actitud envers el treball i el comportament amb l’estratègia dels gomets. 

A final de setmana es fa l’assemblea d’aula i es pacten i comenten les incidències de la setmana amb l’alumnat, un a un, 
i en grup; valorant a través del  l’actitud positiva del mestre/a i del reforç positiu l’evolució individual de cada alumne/a. 
D’aquesta manera aconseguim que es regulin i aprenguin els uns dels altres. En casos excepcionals en incidències 
greus i després d’avisos reiterats i d’intentar reconduir la situació, s’anota la incidència al mural de gestió d’aula o bé 
traient el gomet verd o bé posant-ne un de vermell. 
Quan tenen 3 gomets verds tenen una felicitació que és el gomet daurat que simbolitza un “premi” que vol dir el 
reconeixement de la seva millora, actitud... i prenen la mascota d’aula a casa. En cas de més felicitacions, aquella 
mateixa setmana, prenen la maleta viatgera, el llibre viatger...  
És important que tot l’alumnat, sense excepció, tingui aquest reconeixement positiu (mascota aula) en algun moment del 
curs. 
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• CI: es gestiona i regula l’actitud envers el treball i el comportament amb l’estratègia dels punts/termòmetre. El resultat 
global d’àrea es completa amb el recull de la nota d’actitud + les tasques a casa i a l’escola + les activitats d’avaluació. 

 
 

• CM: es gestiona i regula l’actitud envers el treball i el comportament amb l’estratègia a través del registre d’ítems , en 
una graella a l’aula. 
El resultat global d’àrea es completa amb el recull de la nota d’actitud + les tasques a casa i a l’escola + les activitats 
d’avaluació. Registre del 0 al 10. Visual.  
 

• CS: es gestiona amb un sistema que té en compte la nota dels controls + la nota d’actitud + la nota de tasques a 
casa/escola. 

 
 
A TENIR EN COMPTE: 
-Les particularitats i individualitats de cada alumne/a, les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la 
conducta de l’alumnat. Per ex. quan un alumne/a té una actitud disruptiva reincident i acumula un seguint d’incidències que el 
porten a una mesura correctora tipificada tindrem en compte si  té una actitud d’escolta i de canvi d’actitud, en fer la mediació 
adient. En aquest sentit, la falta pot ser atenuada davant d’un canvi continuat d’actitud positiva. A més tindrem en compte variables 
com la seva situació familiar, la seva manca d’habilitats en la gestió de les seves emocions, etc. 
En conclusió, hem de tenir una actitud d’escolta i d’ajuda en els conflictes que es produeixen però, no obstant cal marcat uns límits 
molt clars i comuns, establerts com a línia de centre, com a comunitat educativa. 

 
 
PROTOCOL CRITERIS AVALUACIÓ  
Es tindran en compte per a l’avaluació de l’alumnat les següent variables i en conseqüència quedaran reflectides a la nota final de 
l’àrea en els informes a les famílies i com a recull d’avaluació continuada, de manera puntual i sistemàtica; a cada unitat de 
programació. En tots els casos es valorarà l’evolució en els aprenentatges i les observacions, la presentació acurada i l’ interès per 
millorar. 
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Nomenclatura de qualificació de notes a Educació In fantil (P3,P4 i P5): 
 

• EI: L’alumnat i la família seran informats puntualm ent, a la sortida de l’alumnat, l’assemblea setmana l i les 
entrevistes.  
 
ACTITUD  60% 
TASQUES A L’ESCOLA I A CASA 30%  
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 10%  
 
Total nota avaluació: 100% 
Nomenclatura a l’informe: Molt (M) , força (F), acceptable (A), poc (P) i gens (G). 
 

De manera general i segons normativa actual del Departament d’Ensenyament, la nova nomenclatura de qualificació de notes és la 
següent a Primària (de 1r a 6è): 
 
AE Assoliment excel·lent- correspon a l’ Excel·lent - 9,10 
AN Assoliment  notable - correspon al Notable - 7,8 
AS Assoliment satisfactori- correspon al Suficient - 5,6 
NA No assoliment- correspon a l’Insuficient - 0,1,2,3,4 
 

• CI: L’alumnat i la família seran informats setmanal ment a través de les felicitacions/incidències a l’ agenda, 
anotacions d’aquests criteris en les tasques d’aval uació i, entrevistes. La nota final en acabar cada unitat serà la 
resultant de:  
 
ACTITUD  40% 
TASQUES A L’ESCOLA I A CASA 30% 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 30% (orals i escrites) 
 
Total nota avaluació: 100% 
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• CM: L’alumnat i la família seran informats setmanal ment a través de les felicitacions/incidències a l’ agenda, 
anotacions d’aquests criteris en les tasques d’aval uació i entrevistes. La nota final en acabar cada u nitat serà la 
resultant de:  
 

 
ACTITUD  30% 
TASQUES A L’ESCOLA I A CASA 30% 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 40% (orals i escrites) 
 
Total nota avaluació: 100% 

 
• CS: L’alumnat i la família seran informats setmanal ment a través de les felicitacions/incidències a l’ agenda, 

anotacions d’aquests criteris en les tasques d’aval uació i entrevistes. La nota final en acabar cada u nitat serà la 
resultant de:  

 
ACTITUD  20% 
TASQUES A L’ESCOLA I A CASA 30% 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 50% (orals i escrites) 
 
Total nota avaluació: 100% 

 
OBSERVACIONS: 

 
• A les juntes d’avaluació i de manera extraordinària, es pactarà si cal, la regulació puntual dels percentatges establerts per 

si algun grup necessita temporalment millorar, de manera urgent, en algun dels percentatges del cicle. Quan la situació 
s’hagi regularitzat i informant a l’alumnat i famílies, es retornarà a l’aplicació dels criteris generals. Per ex. grups amb gran 
manca  d’hàbits d’actitud o de treball/estudi on calgui donar importància a aquests apartat fins que s’arribi a un millor nivell 
de competència en aquest sentit. 
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• Entenem que per a que l’alumnat assoleixi un bon grau competencial cal tenir en compte aquests criteris per a que tots els 
àmbits de les competències estiguin equilibrats, per tal que els alumnes esdevinguin adults amb una educació integral per 
afrontar amb respecte el seu propi projecte de vida, saber conviure i habitar en el món. 
 

• L’alumnat i la família han de conèixer els criteris d’avaluació, objectius i procediments. Alhora caldrà fer el retorn qualitatiu 
dels resultats obtinguts per a afavorir l’autoregulació de l’aprenentatge. 

 
• Què s’entén per actitud: 
-Atenció 
-Participació 
-Autonomia 
-Motivació 
-Comportament (respecte a les normes, drets i deures) 

 
• Què s’entén per tasques: 

-Tasques fetes a casa (presentació, esforç i qualitat) 
-Tasques fetes a l’escola (presentació, esforç i qualitat// amb ajuda i sense). Recollida puntual de tasques fetes a l’aula per a 
comprovar de manera individual l’assoliment dels continguts. 
 

• Què s’entén per activitats d’avaluació : 
-Tasques diàries orals i escrites 
-Controls o exàmens 
-Observació directa 
-Exposicions orals 

 
• Casos excepcionals: 

 
1) Alumnat que no supera la part de controls: 

-cal revisar la part de tasques a nivell individual per comprovar si ho té assolit sense l’ajut d’un adult. 
-cal veure si hi ha bloqueig emocional davant la situació d’ examen i aleshores ajudar-lo a tenir seguretat amb 
diferents tècniques. 
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-valorar si l’alumne/a necessita un PI metodològic o curricular, quan això succeeix de manera constant. Valorar 
necessitats educatives específiques. 

 
2) Quan un alumne/a té una actitud disruptiva reiterada, amb continguts i tasques assolides, cal revisar la part de procediments 
(procés de realització) ja que la seva actitud afectarà la nota dels altres aspectes avaluables (tasques i activ. d’avaluació),  podent 
arribar a no assolir els objectius de l’àrea. 
 
 
FELICITACIONS / INCIDÈNCIES SETMANALS 
Partint  del sistema de gestió d’aula pel que fa la resolució de conflictes i la mediació amb l’alumnat en resultarà setmanalment 
l’avaluació de tutoria i l’autoavaluació de l’alumnat envers la seva actitud i el seu esforç en el treball diari o tasques. Aquesta 
informació arribarà a les famílies, així com el recull d’alguna incidència/felicitació durant la setmana, la qual serà anotada a 
l’agenda per part dels mestres tutors o especialistes. Caldrà que signin els 3 implicats: alumnat, família i mestre/a. 
 
En casos d’incidències lleus reiterades o greus el mestre/a les anotarà al quadern d’aula i si s’escau a l’agenda de l’alumnat per tal 
d’informar la família. Si la situació persisteix cal fer entrevista amb tutoria i si s’escau amb direcció. (Segons graella conductes 
contràries i perjudicials a les normes de convivència).  
 
CONDUCTES, FALTES , MESURES CORRECTORES I SANCIONS RELACIONADES AMB LA CONVIVÈNCIA 
A través de les graelles  següents queden tipificades i concretades les mesures i aplicadors d’acord amb l’edat de l’alumnat. 
 

A TENIR EN COMPTE: 
1. El mestre/a implicat o present davant la conducta contrària o falta és qui convoca les famílies, les truca, si és el cas donant-

t’ho a conèixer a la tutoria i a la direcció, a través del full d’incidències o bé de l’agenda. 
 

2. En el cas d’alumnes que es troben en la situació -JKN- , cal nomenar un grup classe de referència i tutor/a del mateix  que 
coneixerà a l’alumne/a abans de l’entrada al nou grup temporal. 

 
3. Tots els agents implicats en els casos que hi intervingui la comissió de convivència estaran assabentats, durant el procés, 

de les mesures aplicades i situació. (Tutoria, família-alumne/a, claustre, EAP-CAD i inspector/a de referència, si s’escau). 
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4. En tots els casos cal informar al tutor/a de l’alumne/a de l’evolució i possibles incidències ocorregudes, per a que pugui 

regular com a referent principal de l’alumne/a, la conducta o situació a reconduir. Alhora la tutoria farà un retorn del mateix 
als especialistes o d’altres docents. 

MESURES CORRECTORES 
GLOSSARI APLICADORS  

A:  - Amonestació oral i/o nota a l’ agenda.       - Reflexió, verbalització i demanar disculpes. Mediació.          Mestre/a 

B: - Reconeixement de la falta i reflexió sobre la seva actuació oral o per escrit depenent de l’ edat i la gravetat en el moment que ha succeït o bé a l’hora del pati.  (Document 

Reflexió individual, ANNEX 1) 

Mestre/a 

C: - Privació del temps d’ esbarjo tutelat pel mestre/a que ha establert la mediació-mesura, realitzant tasques determinades de caire social i pedagògic (*2) 

   - Anar, durant la sessió, davant la impossibilitat de calma en el  moment que succeeix la conducta, amb algun membre de l’equip directiu o mestre/a de guàrdia, amb tasca 

encomanada, si s’escau. 

Mestre/a 

 

D: - Compareixença immediata davant el/la Director/a o el/la Cap d’ estudis  Equip directiu 

E: - Potenciar, si és el cas, el treball conjunt amb el company injuriat i/o habilitats socials. Mestre/a 

F: - Anotació de la incidència tipificada i petita explicació al quadern d’incidències per part del mestre/a, amb la possibilitat d’entrevista amb els pares/mares. (ANNEX 2) 

- La incidència s’anotarà a l’agenda el dia que ha succeït. El mestre/a, l’alumne/a i  pares la signen com a assabentats . A l’expedient  de l’alumnat quedaran recollides les 

incidències reiterades, sobretot de faltes de respecte i les greument perjudicials per a la convivència 

- La direcció farà el seguiment de les incidències setmanals i entrevistarà a l’alumne/a amb reiteració d’aquestes, per intentar resoldre/reconduir la situació amb el suport del tutor/a i 

mestres especialistes.  (ANNEX 3) 

- Quedaran anotades al full de registre d’incidències, les actuacions de la direcció (amonestacions orals i escrites, entrevistes, millores...). 

- La direcció convoca a la família per reiteracions que no han pogut ser resoltes a través de tutoria i recorda la normativa de conductes contràries a les normes de convivència i la 

situació en la qual es troba l’alumne/a. Se signa el full d’entrevista. (ANNEX 4: Full entrevista amb direcció) i se segueix un pla de millora. 

- En casos de reiteració de faltes greument perjudicials, sempre com a mesura dissuasiva, es truca a la família per a que s’endugui l’alumne/a amb la carta d’amonestació escrita. 

Mestre/a 

Equip directiu 

G: - Contracte amb tutoria (tutor/a+ alumne/a+ pares) en cas de faltes lleus reiterades i/o greus. ( ANNEX 5 ) Tutor/a (amb alumne/a i 
família) 
Comissió de convivència 

H: - Contracte amb direcció (tutor/a+ alumne/a+ pares+ direcció) en cas de faltes greus i per reiteració d’aquestes. ( ANNEX 6) Direcció (amb tutor/a, 
família i alumne/a) 
Equip directiu/Comissió de 
convivència 

I: - Suspensió́ del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a una setmana. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumnat ha de romandre al centre 

efectuant la realització de tasques educatives que se li encomanin. 

Equip directiu/Comissió de 
convivència 

J:  - Suspensió́ del dret d’assistència al seu grup classe, en horari lectiu i/o no lectiu, no superior a una setmana. Equip directiu+ tutor/a 

K: - Suspensió del dret d’assistència al centre, amb la realització de tasques educatives, per un període que no podrà ser superior a quinze dies lectius. Comissió de convivència: 
-Procediment abreujat - B: 
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L:  - Suspensió del dret a poder participar en activitats complementàries per un període d’ un dia fins a un mes com a màxim. Amb acord dels pares, 

aplicació directa. 
 
-Procediment ordinari-A: 
Sense acord dels pares, 
incoació d’expedient 
disciplinari , art. 25 Decret 
102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres 
educatius. (ANNEX 7) 
 

M: - Suspensió del dret a poder participar en les colònies escolars. 
N: - Canvi temporal de grup, com a màxim una setmana.(Si hi ha doble línia) 

O: - Canvi de grup definitiu.(Si hi ha doble línia) 

P: - Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per al a fi del corresponent curs acadèmic. 

Q: - Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta. 

R: - Realització de tasques educatives per a l’ alumne/a en horari lectiu/no lectiu, encaminades a la reparació dels danys causats , amb proporció al deteriorament i no superior a una 
setmana.                      

Mestre/a 
Equip directiu  

S: - Reparació econòmica i/o física dels danys causats al material del Centre o bé als altres membres de la comunitat educativa. Equip directiu 
T: - Avís a la família, al 3r retard injustificat o causes no justificables per reiteració, l’alumnat s’incorporarà a l’aula a la següent sessió. (Anotació al recull d’entrades amb retard de 
secretaria ANNEX 8) 

Equip directiu/Control 
secretaria 

U: - Justificació a l’agenda de l’alumne/a a PRI  i notes a EI (En aquest cas queda justificada, adjuntant el document que s’escaigui). Mestres 

 
 

A- CONDUCTES CONTRÀRIES A LA NORMES 
DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

CICLES MESURA CORRECTORA APLICADORS  

EI CI CM CS 
1- Faltes injustifi cades  de puntualitat o assistència        

- De puntualitat d’ entrada a l’ escola o a la classe A AT AT AT AT Mestres  
Cap d’estudis/Direcció 

 - D’assistència a classe U U U U U 
-Anotació a la graella d’assistència mensual i a final de mes 
es dóna resum de faltes injustificades a la família.  
(Docus referència: L’informatiu  1, metodologia, NOFC) 
-Entrevista família-tutoria per trobar la solució. 

Mestres 
Cap d’estudis/Direcció 

- Reiteració   
• Puntualitat entrada (A la 3a vegada dins el 

mateix mes - T-) 
 

• Assistència a classe (Fins a un 5% sense 
justificar,  3 dies trimestre o més -UF-) 

UF UF UF 
 

UF UF 
-Entrevista família i director/a, mediació solució. 
-Entrevista família amb Serveis Socials per Pla de treball si 
s’escau, segons acords comissió social.  
-Sense solució s’informa a la inspecció i la direcció dels 
Serveis Territorials Tarragona. (Normativa Ensenyament) 

Equip directiu 
Comissió social/CAD 
Inspector/a 
Director/a SSTT 

2- Actes d’ incorrecció i desconsideració amb altres 
membres de la comunitat educativa  

      

- Córrer, cridar pel passadissos, escales... ABC ABC ABC ABC ABC 
1 dia sense pati 

Mestres 
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- Anar als lavabos en hores de classe sense permís ABC ABC ABC ABC ABC 
1 dia sense pati 

Mestres 
 

- Reiteració  FG FGHI 
 

FGHI 
 

FGHI 
 

FGHI 
-Incidència/amonestació escrita retornada signada pels 
pares  

3 dies sense pati 
-Comunicat d’incidència per reiteració. 

Mestres/Equip Directiu  

3- Actes injustificats que alterin lleument el 
desenvolupament normal de les classes 

      

- Interrompre les classes (parlar quan no s’escau, fer 
comentaris en veu alta, cridar, aixecar-se quan no toca. 
Manca de normes bàsiques, no fent cas a les indicacions 
del personal docent i no docent). 

ABC ABCDFG ABCDFG ABCDFG ABCDFG 
-3r avís - 1a incidència-Exclusió de l’aula durant la sessió 
(Amonestació oral/escrita) 
-4t avís – 2a incidència- Exclusió de l’aula durant la sessió, 1 
dia sense pati (Amonestació escrita) 
-5è avís- 3a incidència – Exclusió de l’aula durant la 
sessió, 2 dies sense pati i trucada a la família. 

Mestres 

- Alteració de la convivència al pati, actes escolars, 
menjador, sortides...(*1) 

ABC ABCFG ABCDFG ABCDF ABCDFG 
-3r avís - 1a incidència-Exclusió de l’activitat durant la sessió 
(Amonestació oral/escrita) 
-4t avís – 2a incidència- Exclusió de l’activitat durant la 
sessió, 1 dia sense pati (Amonestació escrita) 
-5è avís- 3a incidència – Exclusió de l’activitat durant la 
sessió, 2 dies sense pati i trucada a la família.  

Mestres /Equip Directiu 

- No presentar les tasques o treballs ( *3) AB ABC ABC ABCFG ABCFG 
-Anotació a l’ agenda. Signada pels pares com a 
assabentats. 

Mestres 

- Utilitzar mòbils o aparells electrònics (Retirada del 
material a Direcció) 

--------- ADB ADB ADB ADB 
-Trucada als pares, retorn del mòbil als pares i signatura, si 
s’escau, del document “Autorització ús mòbil”. 

Mestres/Equip directiu 

- Reiteració  ABCFG ABCFG ABCFG ABCFG 
 
 
 

 

ABCDFG 
-Entrevista amb la família 
-En una sortida pot perdre el dret a assistir-hi o bé s’avisarà 
els pares per a que s’enduguin a l’alumne/a cap a casa. 
-Comunicat d’incidència per reiteració. 

Equip Directiu/Comissió de 
convivència 
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- Alteració de la convivència al pati, actes escolars, 
menjador, sortides...(*1) 

ABC ABCFG ABCDFG ABCDF ABCDFG 
3r avís - 1a incidència-Exclusió de l’activitat 
durant la sessió (Amonestació oral/escrita) 
 
4t avís – 2a incidència- Exclusió de l’activitat 
durant la sessió, 1 dia sense pati (Amonestació 
escrita) 

 
5è avís- 3a incidència – Exclusió de l’activitat 
durant la sessió, 2 dies sense pati i trucada a la 
família.  
 

Mestres /Equip Directiu 

- No presentar les tasques o treballs ( *3) AB ABC ABC ABCFG ABCFG 
-Anotació a l’acces i/o agenda. Siganada pels 
pares com a assabentats. 

Mestres 

- Utilitzar mòbils o aparells electrònics (Retirada del material 
a Direcció) 

--------- ADB ADB ADB ADB 
Trucada als pares, retorn del mòbil als pares i 
signatura, si s’escau, del document “Autorització 
ús mòbil”. 

Mestres/Equip directiu 

- Reiteració  ABCFG ABCFG ABCFG ABCFG ABCDFG 
Entrevista amb la família 
 
En una sortida pot perdre el dret a assitir-hi o bé 
s’avisarà els pares per a que s’enduguin a 
l’alumne/a cap a casa. 
 
Comunicat d’incidència per reiteració. 
 

Equip Directiu/Comissió de 
convivència 
 

B-CONDUCTES GREUMENT 
PERJUDICIALS PER A LA 

CONVIVÈNCIA AL CENTRE. 

CICLES MESURA CORRECTORA APLICADORS 
EI CI CM       CS 

4- Actes d’ indisciplina i les injúries 
o les ofenses contra els membres de 
la comunitat educativa 

      

- Faltes de respecte, obediència i 
desconsideració a mestres, companys, 
pares/mares, monitors, conserge... i 
qualsevol altre personal. (Insults, 
amenaces...) 

ABCEF ABCDEF ABCDEFG  ABCDEFG  ABCDEFG 
-1r avís - 1a incidència-Exclusió de l’activitat durant la sessió 
(Amonestació oral/escrita) 
-2n avís – 2a incidència- Exclusió de l’activitat  
durant la sessió i  2 dies sense pati (Amonestació escrita) 
-3r avís- 3a incidència – Exclusió de l’activitat durant la sessió, 
3 dies sense pati i trucada a la família.  
-Intervenció de l’EAP si s’escau. 

Mestres i equip directiu 
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- Furts o robatoris 
 

ABDCS ABDCFRS ABDCFRS ABDCFRS ABDCFRS 
-Reflexió, verbalització, disculpar-se i retornar el material. 
-Trucada o reunió amb la família per exposar els fets. 

Mestres i equip directiu 
 

- Agressió física i/o psíquica lleu i/o 
assetjament 

ABCEF ABCDEF ABCDEFG  ABCDEFG  ABCDEFG 
-Esbrinar  l’origen, les causes i la situació per a trobar la 
solució.  
-1r avís - 1a incidència-Exclusió de l’activitat durant la sessió 
(Amonestació oral/escrita) 
-2n avís – 2a incidència- Exclusió de l’activitat  
durant la sessió i  2 dies sense pati (Amonestació escrita) 
-3r avís- 3a incidència – Exclusió de l’activitat durant la sessió, 
3 dies sense pati i trucada a la família.  
-Intervenció de l’EAP si s’escau. 
-Treball conjunt i sol·licitud d’un/a mediador extern si s’escau. 

Mestres/Comissió convivència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Falsificació de signatures en 
documents o agenda i/o engany 
premeditat 

------------- ------------ ADBFL  ADBFL  ADBFL  
Truc als pares i comunicat d’incidència urgent 

Equip Directiu/Comissió de 
convivència 

- Conductes de risc que posin en perill 
la seva integritat i la dels altres 

ABCF ABCDEF ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG 
 

Mestres 

- Reiteració o gravetat /falta molt greu ABCDEFG ABCDEFGH ABCDEFGHI
JKLM  

ABCDEFG
HIJKLMPQ  

ABCDEFGHIJKLMPQ  
Comunicat d’incidència per reiteració. 

Comissió de convivència 
 

5- Deteriorament intencionat de les 
dependències del centre o de la 
comunitat educativa 

      

-Trencar o fer malbé portes, taules, 
cadires i instal·lacions en general 

ABRS ADBRS ADBRS  ADBRS  ADBRS 
 -Anotació incidència a l’agenda i quadern aula. 
 
-Reparació econòmica del danys causats 
 

Mestres/ Equip Directiu/Comissió de 
Convivència 

-Trencar o fer malbé material 
socialitzat del centre o d’algun 
membre de la comunitat educativa 

ABRS ADBRS ADBRS  ADBRS  ADBRS 
-Anotació incidència a l’agenda i quadern aula. 
-Restauració del material fet malbé, si es possible. 
-Reparació econòmica del danys causats 

Mestres/ Equip Directiu 
 
 

-Fer malbé els treballs penjats ABR ABR ABR  ABR  ABR 
-Anotació incidència quadern aula/agenda. 
-Reparació o nova creació del material que cal esmenar. 
 

Mestres/ Equip Directiu 
 
 

-Reiteració o falta molt greu ABRS ADBRS ADBRS  ADBRS  
 

 

ADBRS 
-Amonestació escrita 
-Exclusió de l’activitat durant la sessió, 3 dies sense pati i 
trucada a la família.  
-Comunicat d’incidència per reiteració. 

Comissió de Convivència 
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 (*)  1 Quadern de menjador,  Normativa de transport ,NOFC. 

(*)  2 Recollida de papers, treure males herbes de l’hort, regar arbres de l’escola-hort, ordenar llibres de la biblioteca, treballs memorístics i sistemàtics 

d’aprenentatge d’alguna mancança, etc. 

(*)  3 Es fa una anotació a l’acces d’incidències quan no presenta els deures d’aquella àrea per segona vegada consecutiva o de forma alternativa de manera 

reiterada. 


