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L’ESCOLA: 
 

.- Centre d’aprenentatge 
 

.- Centre de convivència 
 

L’aprenentatge és possible en funció de la convivència 
 

 
 
 
 
“L’aprenentatge de la convivencia és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha d’expressar el projecte educatiu de cada centre. “ 
LEC, Capitol V, Articl.30 
 
“ Les normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que l’aprenentatge i la pràctica de la convivencia són elements 
fonamentals del procés 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 conducta.” 
Decret 102/2010 , Articl 23.1 
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MARC LEGISLATIU 
 

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació: LEC Article 21.. Drets dels alumnes 
 

LEC.. Capítol II Article 22.. Deures dels alumnes 
 

LEC.. Capítol III Article 25.. Participació de les famílies en el procés educatiu 
 

LEC.. Capítol IV Article 29.. Drets i deures dels mestres i els professors en l’exercici de ls funció docent 
 

LEC.. Capítol V Article 30 La convivència 
            30.1..L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu... 
 

 Article 30.2.. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima… 
 

 Article 30.3.. Els centres  han de vetllar perquè els membres de comunitat escolar coneguin…  
 

 Article 30.4.. Correspon a la direcció i al professorat del centre… 
 

 Article 30.5.. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència …. 
 

 Article 31.. Principis generals 
            31.1 .. La carta de comprimís 
            31.2.. La resolució de conflictes 
            31.3.. Els procediments de resolució de conflictes 
            31.4,5.. Les mesures correctores 
            31.6.. Correspon al Departament….. 
 

 Article 32.. Mediació 
 

 Article 33.. Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions… 

 Article 35.. Tipologia de mesures correctores i sancions 
            35.1. Les irregularitats 
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    35.2.  Les conductes i els actes  que perjudiquen greument la convivència 
            35.3. Les conductes i els contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció 
si tenen lloc…. 
 

 Article 36.. Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions… 
 

 Article 37.. Faltes i sancions relacionades amb la convivència 
 

 Article 38.. Responsabilitat per danys. 
 

  
 
 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu 
professional docent. 

Article 7b.. “.. Afavorir la convivència en el centre i garantir el compliment de les normes… i 
adoptar mesures disciplinàries que corresponguin…” 
En l’exercici d’aquesta funció, el director/a té la facultat d’intervenció, directa o per persona 
tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en 
conflictes que es generen  entre els membres de la comunitat educativa … “ 
 

  
 

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de 
l’alumnat i regulació de la convivencia en els centres 
educatius no universitaris de Catalunya. 
 

El Decret 102/ 2010, d’autonomia de centres educatius en deroga l’article 4 i tot el títolIV: Règim 
disciplinari 

  
 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius 

Article 23.. Mesures de promoció de la convivència: 
23.1. Les NOFC han de ser coherents amb el fet que l’aprenentatge i la pràctica de la 
convivència són elements fonamentals del procés educatiu.. 
 

 Article 23.2.. Les NOFC han d’incorporar les mesures de la convivència establertes en el centre, 
així com els mecanismes i formules per a la prevenció i resolució de conflictes… 
 

 Article 24.. Mesures correctores i sancionadores 
24.1.. L’aplicació de mesures correctores i sancionadores s’ha de fer en el marc de l’acció  
educativa i per contribuir a la millora del seu procés educatiu. 
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Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura ha d’incloure alguna activitat 
d’utilitat social per al centre. 
 

 24.2. . Les NOFC, a més del que preveu l’article 19.1, han de preveure les mesures correctores 
referides a les faltes injustificades d’assistència i de puntualitat. 
Les NOFC, han de determinar qui aplica les mesures correctores: professorat, equip directiu, 
director/a… 
Les NFOC, han d’establir el procediment per informar a la família i, si és possible, establir pautes 
compartides d’actuació. 
 

 24.3.. Per a la gradació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes ( article 31.1 de 
la LEC) s’han de tenir en compte els criteris (reincidència, circumstàncies personals, 
discriminació…) 
 

 24.4.. En tot cas, els actes o conductes (article 37.1) s’han de considerar especialment greus i les  
mesures sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta gravetat, quan 
impliquen discriminació  de gènere, raça, sexe… de terceres persones que resultin afectades per 
l’actuació a corregir. 
 
 

 25..Article 25.. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per 
a la convivència. 
25.1.. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 
de la LEC es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la LEC. 
Correspon a la direcció imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre…. 
 

 25. 2,3,4,5,6, .. Instrucció expedient… 
 

 25.7.. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a, i la seva família en els menors d’edat, reconeixen de manera immediata 
la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la 
sanció… 
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LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 
 
Les normes de convivència són bàsiques per poder conviure en qualsevol societat com ara un poble, una 
família, una escola... Les nostres neixen de la necessitat de relacionar-nos i poder realitzar les activitats 
que s’han de dur a terme a l’escola. Cal que les trametem als nens i nenes perquè aquestes es 
converteixin en un hàbit. És en aquesta tasca on creiem imprescindible la complicitat de la família. 
Establir una sèrie de normes compartides per tota la comunitat educativa resulta imprescindible si volem 
conviure plegats. Les normes són l’ instrument regulador de la convivència, tant pel que fa al grup - classe 
com al conjunt del centre educatiu. 
 
 

DRETS I DEURES DELS ALUMNES  
Articles  21i 22 de la  Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació LEC 

  
Article 21. Drets dels alumnes 

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 
educació integral i de qualitat. 

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la 
regulació orgànica del dret a l'educació, tenen dret a:  

a) Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat 
d'oportunitats. 
b) Accedir a la formació permanent. 
c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el 
ritme d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment. 
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 
personal. 
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació. 
f) Ésser educats en la responsabilitat. 
g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent 
d'hàbits de diàleg i de cooperació. 
h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 
compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que 
eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. 
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

                m)Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 
o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni 
familiar o accident. 
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ARTICLE 22. . Deures dels alumnes 
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures 

següents:  
               Assistir a classe. 
               Participar en les activitats educatives del centre. 
               Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 
personals. 
               Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat. 

 
         2.  Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de 
les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:  

              a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
              b) Complir les normes de convivència del centre. 
              c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
             d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
             e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Josep Pallach 
  
 

 

La Convivència al Centre – Escola Josep Pallach-   10 

NORMES DE CONVIVÈNCIA del CENTRE 
 
Per la bona convivència del centre , tots els membres de la comunitat educativa han de 
conèixer i complir unes normes.  
 
Davant de qualsevol falta es prioritzarà la reflexió ( particular, en grup, en assemblea de 
classes,...) sobre l’acció i una posterior rectificació de la conducta, dedicant el temps 
que es consideri necessari, ja sigui en el moment que es produeix, o bé a l’hora 
específica de tutoria.* (És important que les mesures que adoptem siguin percebudes 
com a conseqüències lògiques del comportament indisciplinat i que comportin una 
autoreflexió de l’alumnat com a responsable dels seus propis actes). 
 
Cada aula podrà establir un petit reglament, elaborat conjuntament amb els alumnes els 
primers dies de curs, i els mestres insistiran en aquestes normes cada vegada que 
creguin oportú.  
 
Aquests reglaments d’aula es redactaran de manera que siguin fàcilment comprensibles 
per a l’alumnat, adequats a la seva edat i buscaran la motivació i estímul . 
 
Aquesta normativa estarà exposada de forma ben visible al taulell de cada aula. 
 
El que negociem i acordem com a norma comú, a l’aula, al centre.. ha de complir-se. 
 
Cada aula emprarà  recursos metodològics  per reforçar els valors positius. 
 

 

 

 
 
 
NORMES REFERENTS A LES PERSONES 
. Utilitzar un vocabulari i un to correctes. 
. Respectar l’estudi dels companys. 
. Evitar jocs violents. 
. Evitar agressions i baralles. 
. Col·laborar i ajudar als altres alumnes. 
. Respectar les pertinences dels altres. 
. Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte. 
. Evitar la discriminació  
. Col·laborar en la solució dels problemes que afectin al conjunt de la classe, del cicle o 
de l’escola. 
 
NORMES REFERENTS ALS MATERIALS 
. Respectar tot el material i mantenir-lo net. 
. Tenir cura dels llibres i conservar-los en bon estat. 
. Aprofitar el material 

*. Treballar amb metodologies cooperatives a l’aula, treballant habilitats 
socials paral·leles a les activitats d’aprenentatge. 
. NOFC: “En totes les àrees es treballarà: ……… i educació en valors” 
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NORMES REFERENTS A L’AMBIENT DE TREBALL, A  CLASSE, A L’ESCOLA, A 
CASA... 
 
 .Respectar al mestre/a, atendre a les seves explicacions i realitzar les tasques que li 
encomanen. 
. Treballar sense molestar als companys. 
. Escoltar i respectar les intervencions dels altres. 
. Tenir un tracte respectuós amb tots/es. 
, Assistir a l’escola. Ser puntual quan s’arriba, quan se surt de l’escola i al final de l’hora 
de l’esbarjo. 
. Respectar i fer bon ús de les instal·lacions i materials que s’utilitzen al centre. 
. Desplaçar-se en els espais tancats caminant i utilitzant un to de veu adequat. 
.  No portar telèfons mòbils a l’escola ni a cap activitat complementària( sortides.... ) 
.   
 
NORMES REFERENST A L’ÚS DELS LAVABOS 
Per aconseguir l’ús adequat d’aquestes dependències es fa imprescindible el seguiment 
de les següents normes: 
 
. Els professors acostumaran als alumnes a utilitzar els lavabos en períodes 
determinats del dia: 
  
Parvulari:  S’intentarà que els alumnes adquireixin l’hàbit d’anar al lavabo en hores 
d’esmorzar. 
Cicle Inicial:  Es procurarà conscienciar els alumnes recordant-los tantes vegades com 
fóra necessari, que han d’anar al lavabo abans de les 9h  i de les 15h i que cal aprofitar 
les hores de pati per anar-hi. 
S’intentarà aconseguir que al final del cicle els alumnes hagin adquirit l’hàbit de no 
utilitzar el lavabo durant les hores de classe, llevat de casos que justifiquin el contrari. 
Cicle Mitjà i Superior: Els alumnes no utilitzaran el lavabos durant les hores de classe. 
Només en faran ús en casos justificats o en emergències puntuals. 
. Els alumnes es dirigiran al lavabo en ordre, d’un en un, sense córrer pels passadissos. 
Si troben el WC  ocupat, no colpejaran la porta ni molestaran els usuaris. Esperaran 
que aquests surtin. 
. Els alumnes han de fer un ús correcte dels serveis. 
. Un cop utilitzat el WC, l’alumne es rentarà les mans i s’eixugarà amb una sola 
tovallola de paper. 
. En hores de pati, s’utilitzaran exclusivament els lavabos exteriors a excepció dels 
alumnes d’Ed Infantil. 
 
NORMES REFERENTS A LES ESCALES I PASSADISSOS 
Les files sempre  hauran d’anar acompanyades del mestre corresponent. 
Per tal de no pertorbar el ritme normal de les classes procurarem: 
 
. Parlar amb veu baixa quan passem pels passadissos. 
. No quedar-nos-hi parats. 
. A les hores d’entrada i sortida dels grups-classes, es procurarà fer-ho amb ordre 
evitant córrer tant pels passadissos com per les escales. 
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. En cas de PLUJA, els alumnes d’E. Infantil i de C. Inicial, s’esperaran en els 
passadissos de la planta baixa fins que els tutors/mestres especialistes corresponents 
els indiquin que pugin a classe. 
Els alumnes de C. Mitjà i C. Superior, s’han d’esperar sota el porxo i començaran a 
entrar els de Cicle Mitjà i tot seguit els de Cicle Superior quan els mestres els indiquin. 
 
NORMES REFERENTS AL PATI 
 
. Comunicar les incidències a els/les mestres que vigilen el pati. 
. Acceptar les normes dels jocs. 
. Respectar i utilitzar correctament els jocs del pati. 

 
Per aconseguir un pati net i acollidor, es procurarà: 
. Mantenir el pati net de papers, emprant les papereres i col·laborant en la recollida de 
papers del terra, d’acord amb els torns establerts. 
. No enfilar-se als arbres ni a les parets. 
. Jugarem amb les pilotes lluny de les finestres. 
. En cas que la pilota vagi al carrer, s’avisarà els professors de vigilància de pati. Un 
d’aquests acompanyarà un alumne a recollir-la. 
. L’escola proporcionarà les pilotes quan toqui pista per poder jugar a futbol o bàsquet  i 
no es podran portar cap tipus de pilota de casa. 
. Utilitzar l’aigua de les fonts només per beure i la dels lavabos només per rentar-se les 
mans.  
. No llençar pedres. 
. Respectar els torns de pista. 
. Els alumnes d’Educació Primària no poden anar al pati d’Educació Infantil. 
. Una vegada els alumnes estiguin al pati només poden entrar amb permís del mestre. 
. En sonar la música, els alumnes que facin fila s’incorporaran immediatament. 
. Els nens que no realitzen cap activitat extraescolar no poden romandre al pati a partir 
del moment en què es tanca el portal. 
. Els alumnes que facin activitats extraescolars només podran estar al pati quan 
aquestes activitats es realitzin en aquest espai. 
. Jugar lluny de les portes d’entrada a l’escola, de la zona de la caldera i dels porxos del 
gimnàs.  
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MESURES DE PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
             ( LEC / DECRET AUTONOMIA DE CENTRES ) 

 
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 procés 
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 conducta. 
 
Les normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de 
la convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la 
prevenció i resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de 
la mediació, sense perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la 
resolució pacífica dels conflictes que adopti el Departament d’Educació 
 
La dinamització de patis  constituirà un mètode alternatiu de resolució de conflictes en 
el centre. 
Els dinamitzadors podran medià i poden oferir la mediació en la resolució de conflictes 
generats per conductes de l'alumnat en situacions de joc que han passat a les hores 
d’esbarjo i lleure (joc alternatiu), llevat que es doni alguna circumstància de gravetat: 
(agressió física a membres de la comunitat educativa,, reiterada i sistemàtica comissió 
de conductes contràries a les normes de convivència en el centre,...) que s’adreçaran al 
mestra de vigilància de pati. 
 
COMPOSICIÓ 

L’equip estarà integrat pel Cap d'Estudis, i els voluntaris de 6è del Cicle Superior de 
Primària. 
 
FUNCIONAMENT 

Cada divendres els vuit voluntaris que a l’hora de l’esbarjo faran de dinamitzadors de 
pati. 
Tot l’equip de dinamitzadors/ mediadors es reuniran una vegada al mes a la biblioteca o 
a la sala de plàstica. 
El dinamitzadors se’ls proposarà jocs i ajudarà en el seu desenvolupament. 
El Cap d'Estudis recollirà les inquietuds, orientarà i donarà estratègies i simulacions per 
aprendre a dinamitzar. 
 
 

 
 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA 
Article 35.3 LEC 
 
Les conductes i actes contraris a la convivència dels alumnes ( irregularitats/ faltes) són 
objecte de correcció pel centre: 
 
. Si tenen lloc dins el recinte escolar en horari lectiu. 
. Durant la realització d’activitats complementàries (sortides). 
. Durant la realització d’activitats extraescolars. 
. Durant la prestació de serveis escolars de menjador, acollida matinal, migdia o d’altres 
organitzats pel centre. 
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. Els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin 
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin a altres membres 
de la comunitat educativa. 
 

 
CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES I SANCIONS 
Articles 36 LEC i 24.3,4 Decret 102/2010 

 
Per a la gradació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes, s’han de tenir en 
compte els criteris següents: 
 
. No es pot privar als alumnes de l’exercici del dret a l’educació. 
. Les circumstàncies personals, familiars i socials. 
. L’edat de l’alumnat afectat. 
. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat  i de la 
resta de l’alumnat. 
. Si hi ha acord amb la família, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la 
família, per administrar la sanció de manera compartida. 
. S’han d’incloure sempre que sigui possible activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 
. La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Josep Pallach 
  
 

 

La Convivència al Centre – Escola Josep Pallach-   15 

TIPOLOGIA DE FALTES 
Article 35 LEC 
. Les irregularitats en que incorren els alumnes, si no perjudiquen greument la convivència. 
Conductes contràries a les normes del centre. 
. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquen greument la convivència es 
consideren faltes . 

 
 
CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

Article 37.4 LEC 
 
Es consideren conductes lleus o irregularitats: 
 
1.L’incompliment de qualsevol de les normes de convivència del centre 
2. L’ incompliment de les normes de classe. 
3. Faltes de respecte als companys.  
4, Apropiació de materials  dels  companys o de l’escola. 
5. Mal ús del material i instal·lacions. 
6. Alteració de la dinàmica de joc.  
7. Mal ús dels lavabos i wàters. 
8. Totes les que verifica l’apartat 1 de l’article 37 ( si no són de caràcter greu ) 
9. Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. ( Veure Pla d’absentisme 
del Centre ) 
 
 

MESURES CORRECTORES A SEGUIR DAVANT D’UNA IRREGULARITAT O  
CONDUCTA CONTRÀRIA A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 

Article 19 Decret 102/2010 
 
1.  Amonestació oral. 
2. Realització d’una tasca que impliqui reparació dels danys i responsabilitat dels fets, 
3 . Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca ( l’alumne no pot romandre sol a l’aula o 
passadís.) 
4 . Canvi de grup o classe de l’alumne en alguna activitat, com a mesura puntual i 
immediata.  
5 . Compareixença davant del Cap d’ Estudis. 
6. Quan un alumne acumuli faltes d’incidència  que es considerin perjudicial per el normal 
funcionament de les activitats escolars l’equip directiu valorarà aplicar les mesures 
correctores 7,8 i 9 . 
7. Suspensió del dret d’assistència a determinades activitats, puntualment. 
8. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o a d’altres membres de la 
comunitat educativa. 
9 .Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries. 
 
. Quan l’alumne mantingui reiteradament una actitud contrària a la bona convivència del 
centre, el tutor/a ho comunicarà a la família  i al professorat implicat.  
 
* Aquest mateix criteri regirà també en l’ús dels serveis de menjador i acollida. 
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COMPETÈNCIA SANCIONADORA    
Article 24.2 Decret 102/2010 
 
L’aplicació de les mesures detallades correspon a: 
 
. Qualsevol mestre del centre, escoltat l’alumne, pot aplicar les cinc  primeres mesures. El 
tutor ha de tenir coneixement de l’amonestació. 
. El tutor, escoltat l’alumne i el mestre implicat, pot aplicar a més a més  la mesura nº6. 
. Equip Directiu pot aplicar les restants. N’ha d’informar a la família. 
. En cas de que es produeixi alguna incidència o s’hagi d’establir alguna sanció  no 
contemplada amb aquest document és convocarà a la Comissió de Convivència del Consell 
Escolar o al Consell Escolar si s’escau. 
 
CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA DEL CENTRE  
Article 37.1 LEC  

1.  Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 
conductes següents:  

a) 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. 

b) 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. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la 
salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 

2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 
afectats s'han de considerar especialment greus. 

 

 

SANCIONS QUE ES PODEN IMPOSAR 
Article37.3 LEC 

   Les sancions que es poden imposar per la comissió d' alguna de les faltes tipificades 
per l' apartat 1 són: 

.a) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o 
la suspensió del dret d' 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,  

 b) La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
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GRADACIÓ DE LES SANCIONS 
Article 24.3 i 4 Decret 102/2010 
 
Per a la gradació 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 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. 
4. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei 
d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han 
d’acordar de manera proporcionada a aquesta  especial gravetat, quan impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància 
personal o social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 
 
 
COMPETÈNCIA  SANCIONADORA 
Article 25.1  Decret 102/2010 
 
 Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 
37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a  
l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció 
en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora 
incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament 
de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 
 
Article 25.2 
La instrucció de l’expedient correspon  a un/a  docent amb designació a càrrec de la 
direcció del centre. 
 
Article 25.7  
Quan ,en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument  perjudicials per a la 
convivència, i la família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la 
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció la 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 menors 
d’edat, del seu pare, mare o tutor/a legal. 
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PLA D’ACTUACIÓ DE PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ 
 

D’ABSENTISME I PUNTUALITAT 
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MARC LEGISLATIU 
 

- Convenció sobre els drets de l’infant(20/11/1959) Article 26..  Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà gratuïta, si més no, en el grau 
elemental i fonamental. L’ensenyament elemental és obligatori. 
 

- Constitució espanyola (1978) Article 27.. Tothom té dret a l’educació 
 
Article27.4.. L’Ensenyament bàsic és obligatori i gratuit i els poders publics garanteixen el dret de 
tothom a l’ensenyament. 
 

- Estatut d’Autonomia de Catalunya ( 2006) Article 21 Drets i deures en l’àmbit de l’educació 
      1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat 
 
Article 44.. Educació, recerca i cultura 
      3. Els poders públics han de promoure i han d’impulsar la implicació i la participació de la família 
en l’educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa. 
 

- LLei Orgànica 1/1996 (15/1/1996) Article 13.. Qualsevol persona o autoritat que tingui coneixement que un menor no està escolaritzat o 
no assisteix al centre escolar de forma habitual i sense justificació, durant el període obligatori, haurà 
de posar-ho en coneixement de les autoritats públiques competents, que adoptaran les mesures 
necessàries per a la seva escolarització. 
 

- LLei reguladora de les bases de règim local(2/4/1985) Article 25.. Els municipis tenen competències per participar en la vigilància del compliment de 
l’escolaritat obligatòria. 
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- Llei dels drets i oportunitats en la infància i 
l’adolescència (27/4/2010) 
 
 
 
 
 
 
 

Article 52.1 Concreta què s’entén per no-escolarització, absentisme i abandó escolar. 
 
Article 52.2.. Les administracions públiques han de fer especial atenció a detectar els casos de no-
escolarització, absentisme i abandonament escolar i han d’adoptar de manera coordinada les mesures 
necessàries per fer-hi front, mitjançant els protocols corresponents. 
Article 102.2.. Són situacions de risc:… 
e) La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandonament escolar 
Article 157 
Són infraccions lleus en l’àmbit d’aquesta llei, les accions següents:… 
d) No procurar, els progenitors, els tutors o els guardadors d’un infant o adolescent en període 
d’escolarització obligatòria, que aquest assisteixi al centre escolar quan desposa de plaça i sense cap 
causa que ho justifiqui. 

- LLei d’Educació de Catalunya (10/7/2009) Article 22… Deures dels alumnes 
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 

a) Assistir a classe… 
Article 57.5 .. Els centres que imparteixen l’educació bàsica han d’adoptar les mesures pertinents per 
a atendre la diversitat de l’alumnat  i per a continuar la comesa  de detecció  i prevenció de les 
dificultats en l’aprenentatge iniciada a l’educació infantil. 
 
Article 159.. Competències dels ens locals 

2. Correspon als municipis 
a) Participar en les funcions que correspon a l’Administració de la Generalitat en els 

diferents aspectes del sistema educatiu i, especialment, en les matèries següents:… 
               ---  5è. La vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. 

- Decret d’autonomia dels centres educatius (3/8/2010) Article 24.. Mesures correctores i sancionadores 
3. Les normes d’organització i funcionament del centre han de preveure mesures correctores 

referides a les faltes d’assistència a classe i de puntualitat. 

Document per a l’organització i funcionament dels 
centres públics 2010- 2011 

V..  Aspectes generals 
     38. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat 

Carta de compromís educatiu Compromisos de les famílies 
4. Vetllar per tal que les nenes i els nens compleixin amb el seu deure bàsic d’estudi i assistència 

regular i  puntual a les activitats acadèmiques. 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Josep Pallach 
 
 

 

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA, ABSENTISME I PUNTUALITAT 
 

21 

 
 
 
 

 
.- QUÈ ÉS L’ABSENTISME? 
 
L’absentisme és l’absència reiterada i no justificada, dins l’horari escolar, d’alumnat en 
edat d’escolarització obligatòria en el centre educatiu on està matriculat. 
Les situacions d’absentisme suposen discontinuïtats, trajectòries d’absències i 
reingressos a l’escola; l’abandonament, en canvi, suposa ruptura definitiva amb 
l’escola, es tracta d’alumnes que esdevenen desconeguts per l’escola tot i estar 
matriculats. 
 
Es considera falta d’assistència a classe quan la no assistència no es degudament 
justificada. 
 
: Quan un/a alumne no pot assistir a classe la família trucarà el primer dia de 
l’absència a l’escola comunicant el motiu i quan l’alumne es reincorpori al 
centre, presentarà  la justificació  en el full específic o a l’agenda. 
 
Si el tutor/a no té constància del motiu de l’absència d’un/a alumne, el quart dia 
que falta trucarà a la família per esbrinar el que succeeix. 
 
 Tant a l’Educació Infantil com a l’Educació Primària, els tutors/es podran 
demanar un justificant de les absències menors de tres dies quan hi hagi una 
reiteració continua del motiu per qual es justifica l’absència.  (justificant mèdic 
degudament formalitzat) 
 
Si la situació es manté, ho comunicarà a la Directora i aquesta es posarà en 
contacte telefònicament  amb la família per comentar la situació o concertar una 
entrevista. 
 
Si no es resolt la situació, el/la Director/a ho comunicarà als  Serveis Socials 
Municipals i a l’ EAP. Alhora enviarà una carta certificada a la família per 
assabentar-los de la gestió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ABSENTISME 
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- TIPOLOGIES / CATEGORIES 
 
1.    Absentisme puntual o esporàdic: es produeix esporàdicament i no s’observa 
continuïtat. Absència de menys del 5% de faltes mensuals, sense regularitat mensual. 
 
2.  Absentisme moderat: absències  entre el 6% i el 25% de les sessions lectives de 
matí i tarda durant el mes. 
 
3.  Absentisme regular: absències que oscil·len entre el 25% i el 75% de les sessions 
lectives de matí i tarda durant el mes. 
 
4.  Absentisme crònic: absències de més del 75% de les sessions lectives de matí i 
tarda durant el mes. En el cas d’alumnat amb el 100% de faltes d’assistència sense 
justificar, es considera abandonament escolar prematur. 
 
 
 

1.  PUNTUAL 
(Menys del 5%) 
 

2.  MODERAT 
(5%-25%) 

3.  REGULAR 
(25%-75%) 

4. CRÒNIC 
(75%100) 

1 sessió  lectiva 
de matí i tarda o 2 
sessions  al mes, 
sense regularitat 
mensual 
 

Entre 1 i 5 dies 
cada mes 
(10 sessions ) 

Entre 6 i 15 dies 
cada mes 
 ( 30 sessions ) 

Entre 16 i 20 dies 
cada mes 
( 40 sessions ) 

 
 
Es considera falta sencera l’absència de matí i tarda ( es comptabilitzarà mitja falta 
l’absència de matí i mitja l’absència de tarda) 
 
Les tipologies anteriors les agrupem en dues grans categories: 
 

 Amb l’alumnat  que acumula un nombre de faltes inferior al 25% de les sessions 
mensuals ( absentisme intermitent, puntual i moderat), l’acció preventiva és 
fonamental: el centre ha d’anticipar mesures per evitar un augment de les faltes, 
incidint en les causes que provoquen l’absentisme. 

 

 A l’alumnat, que acumula un nombre de faltes igual o superior al 25% de les 
sessions lectives mensuals( absentisme regular i crònic), se’l considera 
d’absentisme efectiu. Aquests situacions requereixen una intervenció 
coordinada entre el centre i ela serveis externs( EAP, Serveis Socials). 
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.- PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ 
 
L’ Acció preventiva 

 Pla d ’acollida per als alumnes nouvinguts 

 Relació amb les famílies (Reunió d’inici de curs, Entrevistes, Carta de 
compromís educatiu...) 

 Traspàs d’informació canvi d’etapa (primària i secundària) 

 Control diari de les faltes d’assistència  
 
Detecció de factors de risc  

 Analitzar les causes que incideixen en l’aparició de l’absentisme escolar (veure 
proposta  instrument de detecció dels factors de risc d’absentisme del 
Departament d’Educació . 

 Actuacions a realitzar a partir de l’anàlisi de risc i de les causes que provoquen 
l’absentisme. 

 Tractament de casos individuals; Pla d’actuació individual (PAI)  
 

 
 
.- FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS PROFESSIONALS 

PROFESSIONAL FUNCIONS 

Tutors - Controlar diàriament l’assistència i els retards de 
l’alumnat. 
- Recollir els justificants de les absències. 
- Omplir la plantilla a final de cada mes.(marcar de color 
vermell les faltes injustificades) 
- En cas d’absentisme puntual/ esporàdic, telefonar a la 
família 
- Enregistrar l’entrevista amb la família ;si es fa. 
- Omplir la plantilla d’indicadors de risc si l’absentisme és 
moderat/ regular. 
- Comunicar-ho a la Direcció  
 

Direcció - Controlar mensualment les plantilles d’absències de cada 
grup-classe 
- Mantenir una petita entrevista amb els tutor dels grups 
classe que observi alumnes amb absentisme puntual. 
- Contactar amb les famílies amb fills absentisme / amb 
retards ( carta o    entrevista) 
- Fer una tasca de sensibilització continuada sobre 
l’absentisme al claustre. 
- Garantir l’aplicació dels procediments establerts. 
- Informar ala Serveis Socials dels casos no resolts en tres 
mesos. 
- Incloure en la memòria anual els percentatges de les 
taxes d’absentisme per nivell educatiu segons les 
categories i nombre de casos que s’han resolt. 
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EAP - Col·laborar amb l’ Equip docent en la detecció i prevenció 
de conductes de risc  amb relació a l’absentisme escolar 
- Valorar i fer seguiment de l’alumnat que pugui presentar 
algun indicador de risc. 
- Intervenir en els casos d’absentisme i coordinar les 
actuacions amb els Serveis Socials municipals.. 
 

Educadora 
Social 

- Citar a la família / visita domiciliària si no s’han presentat a 
la citació. 
-Valorar i dissenyar conjuntament amb el centre el Pla 
d’actuació. 
- Assistir trimestralment al centre per fer el seguiment del 
Pla, conjuntament amb  l’EAP i la Direcció. 
 

 
 
 
 
 

 L’hora límit d’entrada a l’escola la considerem en el moment de tancar la porta 
del pati. Aquesta es tanca 5 minuts després de l’inici de l’horari escolar. 

 

 Les famílies que arribin més tard s’hauran de dirigir a la porta d’entrada del C/ 
Fossos. El personal PAS ( conserge/ Administrativa ) anotaran en el Registre 
específic de retards el nom de l’alumne/a i l’hora d’arribada. Tot seguit aquests  
els acompanyaran a la classe. 

 

 A final de mes( a partir de 5 retards) s’enviarà una carta a la família especificant 
el nombre de retards. Alhora  se li  demanarà  la col·laboració per reconduir 
l’anomalia i facilitar l’adquisició de l’hàbit de puntualitat  

 

 Si segueixen amb el retard es convocarà a la família a una entrevista per cercar  
una solució. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTUALITAT 
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El Consell Escolar ha aprovat el projecte de Convivència, absentisme i puntualitat: 
 
Aprovat el juliol de 2011 
Revisat i modificat el 28 de gener de 2014 
Última revisió i modificació el 25 d’octubre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 


