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ANNEX 1 
 

GRADACIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS APLICABLES 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ACLARIMENTS: 
 

 A l’aplicació de les sancions es tindrà en compte el nivell d’aprenentatge de l’infant, el curs escolar i les circumstàncies 
personals 

 Si el tutor o tutora ho creu oportú, amb una llista d’aula, poden anar fent seguiment de les infraccions que es van 
acumulant. 

 Aquestes normes afecten a totes les activitats lectives i no lectives relacionades amb el centre escolar i es feina dels 
responsables de cadascuna d’elles fer-ne el seguiment amb el suport i conformitat de la direcció del centre. 

 Les sancions s’aplicaran dins del context on hagin hagut les infraccions. Només en casos concrets i justificats la sanció 
s’aplicarà en diversos contextos.    



 

 
  

INFRACCIONS LLEUS SANCIONS APLICABLES 

 

 Parlar a classe reiteradament. 

 No prestar atenció durant les explicacions. 

 Molestar als companys o interrompre’ls mentre atenen 
explicacions o realitzen tasques educatives. 

 Interrompre sense permís ni motiu justificat. 

 Menjar o beure a classe sense l’autorització del 
professorat. 

 Portar objectes, materials o joguines  sense permís del 
professorat i altres responsables (monitors…) 

 Aixecar-se  sense permís. 

 No tenir cura del material, mobiliari, etc de l’ escola i 
dels companys. 

 Romandre als corredors o als serveis dels pisos 
superiors durant el temps de pati i menjador, sense 
autorització i/o vigilància d’algun responsable. 

 Retardar-se en l’entrada a l’aula sense causa 
justificada. 

 L‟ús d‟un vocabulari inapropiat.  

 Utilitzar un to poc respectuós vers als companys o 
qualsevol membre de comunitat educativa.  

 El no compliment de les tasques encomanades pels 
mestres  

 Resoldre els conflictes sense diàleg, sense demanar 
perdó.  

 Caminar sense calma o desordre per dins l´ escola.  
 

 

 Amonestació immediata: el professor/educador responsable 
farà les crides d’atenció i/o advertència oral sobre la conducta 
i/o actitud que siguin causa de l’amonestació. 

 Amonestació privada: el professor/educador responsable 
farà en privat l’advertència a l’alumne i el més aviat que pugui. 

 Fer un seguiment de les faltes lleus que es van repetint. 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
  

INFRACCIONS GREU SANCIONS APLICABLES 

 

 Acumulació de tres infraccions lleus 

 Posar malnoms malintencionats o provocar burles 
entre els companys. 

 Empènyer, fer la traveta, colpejar lleument, … 

 Amagar objectes intencionadament. 

 Practicar jocs, a l’hora d’esbarjo, que comporten una 
certa violència. 

 Deteriorament lleu de material i/o instal·lacions 
(porteries, arbres , taules, etc). 

 Incitar altres companys a cometre faltes lleus o greus. 

 Contestar al professorat, formadors i/o monitoratge 

 Realitzar gestos despectius i/o grollers. 

 Provocar als companys/es. 

 Usar paraules o expressions grolleres. 

 Obrir armaris o calaixos del professorat sense permís. 

 Accedir a les aules sense permís. 

 
1. Amonestació privada: es realitzarà de manera 

immediata per part del professor/educador 
responsable, qui decidirà si comunicar-ho també 
d’immediat a la família. 

2. Amonestació del tutor/encarregat: el profesor / 
educador responsable haurà de comunicar-ho al 
tutor/encarregat qui decidirà si fer o no un avís a 
l’alumne implicat. 

3. Amonestació de la Comissió de Disciplina: el 
tutor/encarregat ho comunicarà en part d’incidències 
en cas de reiteració. La Comissió de Disciplina 
realitzarà l’amonestació oral a l’alumne i per escrit a la 
família (amb rebut signat) i en farà seguiment. 
 

Les amonestacions podran anar acompanyades de sancions 
adequades a la gravetat de la infracció, com: 
 

 Netejar, reposició o abonament, dels materials o 
instal·lacions danyades. 

 Privació del temps d’esbarjo, sota la vigilància del 
professor/responsable que sancioni o que es determini.  

 Suspensió del dret a participar en activitats 
complementàries. 

 Realització de treballs relacionats amb el tipus de 
conducta a corregir, supervisats pel professor i/o 
responsable que sancioni o que es determini. 

 Canvi de grup de l'alumne per un període de temps 
determinat, no inferior a mitja jornada ni superior a cinc 
dies lectius. En aquest període l’alumne realitzarà els 
treballs acadèmics que se li encomanin. Aquesta 
mesura serà aplicable també en activitats extraescolars 
o complementàries i en el servei de menjador. 

 
 



 

 
  

INFRACCIONS MOLT GREUS SANCIONS APLICABLES 

 Acumulació  de tres faltes greus. 

 Ignorar les crides d’atenció i advertències que es facin 
per part del professorat o del personal de serveis. 

 La sostracció de béns i objectes. 

 Llençar objectes sense motiu. 

 Sortir de l’aula o abandonar el recinte escolar sense 
permís del professor responsable ni justificació i/o 
autorització corresponent 

 Amenaces que tinguin conseqüències dins i/o fora del 
recinte escolar. 

 Actes d’indisciplina manifesta, d’injúria i/o ofensa molt 
greus contra qualsevol membre de la comunitat 
escolar. 

 Agredir físicament mostrant agressivitat i contundència. 

 Incitar altres companys a cometre faltes molt greus o 
participar de manera col·lectiva. 

 Causar danys greus o molt greus als materials, 
mobiliari, instal·lacions o documents del centre, de 
qualsevol membre de la comunitat educativa o dels 
voltants del recinte escolar. 

 Portar i utilitzar aparells gravadors, reproductors, 
mòbils, alarmes, o qualsevol altre objecte que pugui 
alterar l’ordre a les classes. 

 Falsificar la signatura dels pares en qualsevol tipus de 
comunicació o notificació. 

 No entregar les notificacions i/o comunicacions que es 
realitzen entre el centre i la família. 

 L’incompliment de les sancions imposades per 
qualsevol tipus de falta.   

 Fer un ús inadequat dels recursos tecnològics utilitzant 
els seus programes o aplicacions amb accions que 
puguin afectar a membres de la comunitat educativa. 

 Cercar, reproduir o difondre informació o imatges 
relacionades amb violència i/o sexe en totes aquelles 
activitats relacionades amb el centre escolar. 

 
1. Amonestació del tutor/educador, per escrit i amb 

comunicació immediata a la família (amb rebut signat). 
Comportarà la comunicació en part d’incidències a la 
Comissió Disciplinària qui realitzarà l’advertència 
corresponent o l’obertura de l’expedient disciplinari. 
 

Les amonestacions podran anar acompanyades de sancions 
adequades a la gravetat de la infracció, com: 

 Realització de treballs relacionats amb el tipus de 
conducta a corregir, que es realitzaran fora de l’horari 
lectiu i estaran supervisats pel professor/responsable 
que sancioni, per aquell que es determini o, en el seu 
cas, per la Comissió Disciplinària. Aquesta sanció no 
podrà excedir els quinze dies lectius. 

 Reposició o abonament, dels materials o instal·lacions 
danyades, o realització de tasques que impliquen un 
servei a la comunitat escolar (neteja de pati, ordenació 
d’aules, replega de material general,…) 

 Suspensió del dret a participar en activitats 
complementàries.  

 Suspensió del dret d’assistència a determinades 
classes/servei de menjador escolar per un màxim de 
quinze dies lectius. Quan afecti a determinades 
classes, aquesta sanció s’imposarà sempre i quan 
existeixi la possibilitat d’organitzar l’atenció de l’alumne 
sancionat. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre (i, si és el 
cas, al servei de menjador) durant un període comprés 
entre sis i trenta dies lectius a partir de la imposició de 
la mesura disciplinària. 

 Canvi de centre pel temps que resta de curs escolar. 

 Inhabilitació per a cursar estudis al centre. 



 

 
  

 


