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CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE, RÈGIM DISCIPLINARI I 
PROCEDIMENT SANCIONADOR DE L’ALUMNAT. 
 

 

1. Marc Conceptual. 

 

La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE) 

reconeix i garanteix els drets dels alumnes, a més de l’estudi, és un deure bàsic entre 

d’altres , respectar les normes d’organització, convivència i disciplina del centre 

educatiu; conservar i fer un bon ús de les instal·lacions i del material educatiu del 

centre, i respectar els altres membres de la comunitat educativa. 

La Llei Orgànica d’Educació  (LOE) atribueix al director/a del centre la competència 

d’afavorir-hi la convivència, garantir la mediació en la resolució de conflictes i 

imposar les mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment a 

la normativa vigent. 

Aquesta potestat disciplinària de l’administració educativa, que abans s’atribuïa als 

consells escolars dels centres, ara correspon al director/a. Al consell escolar li 

correspon conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atengui la 

normativa vigent. 

Amb el Decret 279/2006, de 4 de juliol, es procedeix a Catalunya a la regulació dels 

drets i deures de l’alumnat, de les normes de convivència, de la mediació com a 

procés educatiu de gestió de conflictes i del règim disciplinaria en els centres 

educatius no universitaris de Catalunya. 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) dedica el capítol V del seu títol III a 

la convivència en els centres educatius. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, deroga l’article 

4 i el Títol V (règim disciplinari) del Decret 279/2006, de 4 de juliol. Aquest decret 

d’autonomia regula el règim disciplinari de l’alumnat i també indica les normes 

d’organització i funcionament dels centres educatius d’acord amb la LEC. Determina 

l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes 
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de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat 

quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les 

mesures correctores. 

 

2. Convivència en el centre. 

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, en l’article 23,  

parla de les mesures de promoció de la convivència i en l’establiment de mecanismes 

i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. Considera la mediació com a un 

d’aquests mecanismes per fomentar la convivència i la resolució pacífica de 

conflictes. 

 

Les mesures  i accions que el centre desenvoluparà per tal de capacitar tot l’alumnat 

i la resta de la comunitat educativa per a la millora de la convivència seran:  

 

 Pel que fa a l’aula: 

 Programar per l’hora de tutoria sessions preventives per desenvolupar 

l’assertivitat i l’empatia. 

 Elaborar entre tots els alumnes unes normes per a la gestió efectiva 

de conflictes a l’aula i per millorar la convivència. 

 Disposar d’un espai on poder enregistrar i tractar els conflictes que 

vagin sorgint (Aula de convivència). 

 Realitzar tallers o sessions de formació adreçats a alumnes a càrrec de 

professionals sobre:  autoestima, maltractament, assetjament, etc. i 

també sessions de mediació escolar. 

 Pel que fa al centre: 

 Sensibilitzar el claustre de la necessitat de tractar els conflictes com a 

font d’aprenentatge mutu. 

 Establir entre tots directrius d’actuació alhora de resoldre els conflictes 

dins l’entorn escolar i en l’aula de convivència. 
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 Pel que fa l’entorn: 

 
 Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la 

diversitat . 

 
 Col·laborar estretament amb les administracions locals per 

promoure actuacions preventives en relació amb els conflictes que 

es produeixen fora de l’espai del centre. 

 
 

Utilitzarem la mediació escolar com a un mètode de resolució de conflictes, utilitzant 

l’assessorament exterior i la formació del Claustre. 

La Comissió de Convivència estarà informada i col·laborarà ens els processos de 

mediació escolar a petició de la direcció del centre. 

 

3. Règim Disciplinari. 

Els principis generals d’actuació que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el 

règim disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen en la normativa vigent i 

que, en resum, es concreten  en: 

1. Cap alumna/e podrà ser sancionat per conductes diferents de les 

tipificades en la LEC o en les NOF del centre. 

2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció 

educativa, té per finalitat contribuir al manteniment i a  la millora del 

procés educatiu dels alumnes. 

3. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui 

possible, activitats d’utilitat social per al centre. 

4. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en 

compte el nivell escolar en que es troben els alumnes afectats, llurs 

circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la 

conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al 

manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

5. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 
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instal·lacions o al material del centre o en sostreguin material, han de 

reparar els danys o restituir el que hagin sostret. 

6. Es poden corregir i sancionar conductes  realitzades dins del recinte 

escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars 

i en els serveis de menjador i transport escolar o d’altres organitzades pel 

centre. 

7. Obligació d’instruir expedient disciplinari per a imposar sancions per 

conductes greument perjudicials per la convivència dins el centre. 

 

 

Conductes  sancionables (Art. 37.1 LEC) 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 

les conductes següents: 

 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 

deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que 

atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

 L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 

equipaments del centre. 

 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

 La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del 

centre. 

Sancions   imposables (Art. 37.3 LEC) 

 La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries o la suspensió del dret a assistir al centre o a 

determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de 

tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs 

acadèmic, si són menys de tres mesos o bé la inhabilitació definitiva 

per a cursar estudis al centre. Per una expulsió de llarga durada 
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caldrà realitzar prèviament un expedient disciplinari. 

 

Graduació de les sancions. (Article 24.3 i 4. Decret 102/2010) 

 

Per la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a 

l’article 37.1 de la Llei d’Educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat  de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o l’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. 

 

Protocol d’actuacions i sancions que aplicarà el centre. 

Els alumnes que realitzin alguna de les conductes que s’expliquen com a 

sancionables  hauran d’anar, en el moment de l’incident, (per no trencar el ritme de 

treball de la resta de la classe)  a l’aula de convivència i explicar i registrar el que hagi 

succeït amb el mestre/a referent que hi hagi en aquell moment. El registre quedarà 

arxivat al centre i es donarà una copia per signar a les famílies. 

 

- Sancions:  

. Injúries i ofenses als companys o als adults del centre: després de tres 

avisos registrats s’haurà de realitzar treball comunitari (neteja  i ordre 

d’espais comuns, ajut al mestre/a tutor/a, etc.) 

. Amenaces i vexacions: Es realitzaran tutories individualitzades i/o de 

grup per tractar el tema. Es reunirà la família i s’aplicarà la sanció 

pertinent  segons cada cas. 
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. Agressions físiques: Es parlarà amb la família i en cada cas s’aplicarà una 

sanció diferent tenint en compte les característiques dels  fets, dels 

alumnes, etc. 

. Reiteració de conductes sancionables: si un alumne té registrats tres 

conductes sancionables greus, es podrà expulsar del centre , amb el vist-i-

plau de la família,  per un període mínim de tres dies lectius. Si la família 

no dóna com a favorable aquesta opció, s’iniciarà un expedient 

disciplinari, per poder sancionar a l’alumne. 
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La comissió de convivència del Consell Escolar reunida el dimarts 4 de març de 2014 
a les 12:30 hores ha resolt ampliar la normativa de l’Escola Les Parellades amb els 
següents punts:  
 

 

 

 La venda d’ objectes o manualitats (objectes de segona mà, polseres, cromos, 
etc.) no es permesa dins de l’escola, exceptuant les vendes prèviament 
autoritzades per  la direcció del centre (samarretes, AMPA, viatge fi curs sisè, 
etc.). 

 
 Els alumnes que  portin  diners a l’escola, sempre sota la responsabilitat de la 

família, no podran fer-ne ús a dins del recinte escolar.   
 

 Els alumnes que vinguin a l’escola amb bicicleta, patinet, skate, etc. no els 
podran entrar dins del recinte escolar. Els hauran de lligar en l’espai habilitat a 
l’entrada de l’escola. 
 

 Les famílies que acompanyin als alumnes en les diferents activitats dins i fora 
del centre no podran fer fotografies dels alumnes i fer-ne un mal ús (això 
inclou penjar-ho a facebook o fer-les públiques via Whats App). Només el 
centre té les autoritzacions pertinents de dret d’imatge de les famílies.  
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Millores NOFC . Juny 2014 
 
 

 Actuacions davant la Pediculosis (Polls) 
 
L’agència de salut pública de la Generalitat de Catalunya dóna aquesta informació 
dels polls a les Escoles. 

 
 
Els polls: informació per pares i mestres 
 
Què són? 
El poll del cap és un insecte d’uns 2 mm de llarg, de color gris que viu entre els cabells, 
on troba un ambient càlid i humit. És un paràsit que s’alimenta de sang. Viu entre 16 i 
30 dies. La seva reproducció és molt ràpida. La femella posa entre 100 i  300 ous 
(llémenes), que tarden entre 7 i 10 dies en incubar la larva fins que neix el poll. Les 
llémenes s’adhereixen fortament a la base del cabell i són blanques. Aquests polls no 
transmeten malalties i no són en si mateixos cap risc per la salut pública. 
 
Llémena fixada al cabell 
 
Com saber si se’n tenen? 
El símptoma principal és una picor persistent al cap produïda per la irritació que fa la 
saliva del insecte a la petita ferida de la picada. Gratar-se el cap pot produir lesions a 
la pell i infeccions bacterianes. Les zones on és més fàcil detectar els polls i les 
llémenes són el clatell i darrera les orelles. Els polls adults són difícils de veure perquè 
fugen de la llum. 
 
Com es transmeten? 
Els polls es desplacen ràpidament. No salten ni volen. Passen d’un cap a l’altre per 
contacte dels cabells. Això és més freqüent en situacions on hi ha una estreta 
convivència com a les llars, les escoles i les guarderies. Al contrari del que molts 
pensen, el poll afecta igual als cabells sans i nets.  
També es poden encomanar si s’intercanvien pintes, gorres, pinces del cabell, 
tovalloles... El contagi pot produir-se mentre hi hagi un poll viu en els cabells de      la 
persona parasitada o en els seus accessoris. D’aquí la importància d’eliminar totes les 
llémenes. 
Els polls es difonen fàcilment entre les persones, i en especial entre els nens. Afecten 
a persones de qualsevol edat i de totes les classes socials. El contagi es produeix 
sobretot a  l’entorn  de  la  persona parasitada (família, companys d’escola, 
mestres…). 
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Què cal fer quan s’està afectat? 
A les escoles convé que el tractament dels nens/es parasitats sigui simultani per 
evitar contagis entre els que encara no han començat el tractament i els ja tractats. Si 
hi ha familiars afectats l’han de fer també al mateix temps, per evitar a través d’ells 
tornin els polls a l’escola. Els nens no parasitats no s’han de tractar. Es recomana que 
un alumne afectat no assisteixi a l’escola fins que hagi fet el primer tractament. 
  
Els polls a l’escola 
 
L’escola és un lloc on la presència de polls al cap pot ser freqüent, ja que la 
convivència de molts nens n’afavoreix la difusió, malgrat que pares i mestres ens 
preocupem per evitar-ho. Us recordem que els polls del cap no transmeten malalties i 
no són cap risc per la salut, però convé eliminar-los. 
 
Mesures preventives: 
Raspallar els cabells cada dia, mantenint nets els raspalls. 
Informar als nens/es que l’intercanvi d’objectes pot afavorir el contagi. Per tant no 
s’han de compartir ni pintes, ni raspall de cabell, ni tovalloles, ni gorres. 
Revisar els cabells dels nens/es i de les persones que hi conviuen dos o tres cops per 
setmana, sobretot si es graten el cap o es queixen de picor. 
Si observeu que el vostre fill/a té polls cal que aviseu al mestre/a, o al director/a de 
l’escola. 
No s’han d’administrar insecticides “per prevenir” a persones no parasitades. 
 
 
Què cal fer amb un nen afectat de polls? 
El tractament es basa en una aplicació d’un preparat insecticida específic (loció o 
xampú, esprai, crema). Cal seguir al peu de la lletra les instruccions dels prospectes i 
repetir l’aplicació l’endemà i al cap de 7 o 8 dies. 
 
Un cop fet el tractament les llémenes (ous) poden seguir visibles, encara que siguin 
mortes. Per treure-les es pot esbandir el cabell amb una barreja d’aigua i vinagre, i 
després passar una pinta amb les pues molt fines (un llemener), o treure-les amb els 
dits. Cal revisar el cap una 
setmana després d’haver acabat el tractament per confirmar  Poll femella adult 
que no han nascut més polls. 
 
Si desitgeu més informació podeu adreçar-vos a: 
L'Equip de Salut Comunitària assignat al vostre barri que s’ocupa dels aspectes de  
salut  a  l’escola.  També  podeu  connectar  amb  la  seu  central  del  nostre Servei de 
Salut Comunitària: tel 932 921 415, e-mail legea@aspb.es. 
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El Consell Escolar de l’Escola Les Parellades reunits el dia 16 de juny de 2014 després 
de l’afectació per pediculosis d’aquest curs ha decidit establir a les NOFC que tal i 
com recomana el Departament, els alumnes que trobem afectats per pediculosis no 
podran assistir al centre fins que no s’hagin fet el tractament i tornin al centre sense 
restes de la infestació. Si l’alumne ja està a l’escola es trucarà a la família perquè el 
vingui a recollir i li faci el tractament per tal d’evitar el contagi amb la resta 
d’alumnes. En el cas de que la família no vingui a recollir a l’alumne aquest restarà al 
despatx per evitar el contagi . Les famílies que tinguin fills /es que pateixin de 
pediculosis hauran d’informar al tutor/a per tal d’informar a la resta de famílies que 
facin el tractament pertinent, ja que si no el fan tots els alumnes en conjunt no 
s’eradica el problema. 
El CAP de Sant Pere de Ribes recomana diferents productes pediculicides dels quals 
recomanen els de silicones per la seva eficàcia i concretament el producte: Fullmarks 
solución. 
 

 
 
 
 

 AUTORITZACIONS SORTIDES. 
 
En els Documents per a l’organització i la gestió de centres del curs 2014-2015, en 
l’apartat de l’Organització del temps escolar  i concretament en el punt 6.3. que parla 
de l’autorització als alumnes  com a novetat, especifica que es pot tenir una 
autorització anual per a totes les sortides que no impliquin pernoctació sempre que 
es comuniquin prèviament  les sortides a les famílies. 
Així doncs el centre donarà tres tipus d’autoritzacions de sortides: 

1. Autorització única de sortides pel poble. 
2. Autorització única de sortides escolars . 
3. Autorització de colònies i viatge de final de curs de sisè . 

Totes aquestes autoritzacions seran anuals 
 

 QUOTES ESCOLA. 
 

La comunitat escolar demanarà al les famílies tres quotes diferents a l’inici de curs: 
1. Quota de material. 
2. Quota de sortides. 
3. Quota de l’AMPA. 

 
Totes aquestes quotes seran anuals. 
 


