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NORMATIVA ALUMNAT

Les NOFC consideren  com a conductes contràries a les normes de convivència per

part de l’alumnat els incompliments dels seus deures.

Tots els membres de la comunitat escolar del CFA Bellavista tenen dret a conviure

en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot

moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.

Correspon a la direcció i al professorat del centre, en exercici de l'autoritat que tenen

conferida, el control i l'aplicació de les normes de convivència.

Les NOFC, enteses com a pauta de conducta i actuació i com a eina de millora i bon

funcionament  del  centre,  serà  difós  periòdicament  entre  els  membres  de  la

comunitat educativa per tal que es facin realitat els objectius i finalitats del Projecte

Educatiu de Centre. 

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici

del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap

cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la

integritat física o la dignitat personal dels alumnes. 

La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell

escolar  en  què  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.
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Normativa

La disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres

ha derogat l’article 4 (Millora de la convivència) i el títol IV (Règim disciplinari) del

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplat a:

En el capítol V de la Llei 12/2009 ( LEC), del 10 de juliol, d’educació L’article 24 del

Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius L’article 7.b) del

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics i del

personal directiu professional docent.
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1. DRETS I DEURES

LEC. Títol III. Capítol II. L’alumnat

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:

a)  Assistir a classe.

b)  Participar en les activitats educatives del centre.

c)  Esforçar-se  en  l’aprenentatge  i  en  el  desenvolupament  de  les

capacitats personals.

d)  Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.

2.   Els  alumnes,  a  més  dels  deures  que  especifica  l’apartat  1,  i  sense

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.
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2. CARTA DE COMPROMÍS I NORMES DE CONVIVÈNCIA

L'alumnat és informat per la seva persona tutora sobre la  normativa del centre i

signa el document conforme ha estat informat. Veure document annex.
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3. CONTROL DE FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS
Cal tenir molt present la tipologia d'alumnats del nostre centre i l'objectiu d'afavorir la
seva  formació.  Per  tant,  cal  valorar  que  no  sempre  ens  podran  justificar  amb
documentació  les  dificultats  que  alguns  dels  nostres  alumnes  tenen  per  poder
assistir a classe amb regularitat per causes del seu horari laboral o bé per un temes
de conciliació familiar.

I fent relació amb l'avaluació, és important que l'alumnat sigui informat de que per
poder ser avaluat cal que faci les activitats demanades per cada professor, encara
que no assisteixi de forma regular a les classes de forma justificada.

3.1. Justificació de faltes d'assistència

• El tutor/a fa la valoració segons la situació personal de cada alumne

• S'afavorirà l'aprenentatge de l'alumnat

• Per causes laborals o familiars, encara que no adjuntin cap document, poden 

assistir a classe de forma irregular, sempre i quan l'alumnat pugui adaptar-se 
al ritme del grup-classe

• El tutor/a ha de informar als professors del grup dels alumnes que tenen 

permís per:

◦ Entrar a classe més tard

◦ Sortir de classe abans

◦ Faltar determinats dies

 (es pot fer un llistat i penjar-ho a la sala de professorat)

• El tutor pot no acceptar una justificació de falta, un cop escoltat l’alumne,

atenent a criteris objectius i raonats de manca de fiabilitat. L’alumne , davant

la no acceptació de justificació de la falta, pot reclamar davant l’equip directiu.
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3.2. Control de faltes d’assistència d’alumnes

A cada classe el professor és el responsable de passar el full de signatures.

L'alumne  haurà  de  justificar  la  falta  mitjançant  la  presentació  del  corresponent

comunicat escrit a cada professor (hi ha un model propi del centre). El comunicat

anirà signat pel pare, mare o tutor si l’alumne és menor d’edat. 

Sempre  que  sigui  possible,  s’adjuntarà  altra  documentació  al  corresponent

comunicat escrit: certificat del metge, citació de la instància oficial, etc. La justificació

de la falta s’ha de fer dins els cinc primers dies lectius de reincorporació de l’alumne

a l’activitat docent.

El professor al final de cada mes farà el recompte d'assistència de cada alumne i ho

farà constar a l’aplicatiu DRIVE.

3.3. Incidència de les faltes d’assistència en l’avaluació 

• Cada  professor,  coordinat  amb  la  resta  d'equip  docent,  estableix  en  les

programacions de curs i de matèria el pes i la incidència que té en l’avaluació

final l’acumulació de faltes.

• Per poder fer un examen un altre dia caldrà justificar la falta d’assistència

amb  documentació  justificativa.  (justificants  mèdics,  citacions  judicials,

exàmens oficials, oposicions, notaris, laboral, etc.)

3.4. Sancions per acumulació de faltes d’assistència

L’acumulació de faltes d’assistència per  part  de l’alumne serà objecte d’especial

atenció  durant  les  tutories,  i  es  buscaran  totes  les  estratègies  educatives  per

abordar el problema.

En  el  cas  que  l’  assistència  sigui  inferior  a un  80%  no  es  podrà  obtenir  el

CERTIFICAT,  llevat  que  per  causes  justificades  la  Junta  d'Avaluació  acordi  el

contrari.
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La no assistència durant 10 dies consecutius sense cap justificació comportarà la

baixa de l'alumne. (segons determina la normativa específica d'adults)

3.5. Retards
El deure d’assistència de l’alumne també inclou el deure de la puntualitat. Pertoca al

professor considerar quan l’alumne ha comès retard i quan aquest retard és justificat

o no.

El professor ha de consignar al  full  de signatures tots els retards injustificats de

l’alumne a la seva classe. Això permet al tutor  poder fer un seguiment de l’alumnat

del grup.

Passats 10 minuts de l’inici de la classe el professor pot no deixar  entrar  l’alumne
durant 15 minuts si no hi ha una causa justificada. Si és repeteix el retard durant 4
sessions  el professor pot no deixar entrar l’alumne a l'aula  fins que s’aclareixin els
motius i/o es modifiqui la conducta.
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4. CONDUCTES  CONTRÀRIES  A  LES  NORMES  DE

CONVIVÈNCIA I MESURES CORRECTORES

La disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres

ha derogat l’article 4 (Millora de la convivència) i el títol IV (Règim disciplinari) del

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplat a:

- En el capítol V de la Llei 12/2009 ( LEC), del 10 de juliol, d’educació

-  L’article  24  del  Decret  102/2010  de  3  d’agost,  d’autonomia  de  centres

educatius

- L’article 7 b) del  Decret 155/2010,  de 2 de novembre, de la direcció de

centres educatius públics i del personal directiu professional docent.Tipus de

conductes i sancions aplicables

Aquest apartat estarà especificat i graduat segons es tracti:

- Irregularitats: conductes que no siguin greument perjudicials per a la

convivència en el centre educatiu

-  Faltes: conductes greument perjudicials per a la convivència en el

centre educatiu
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4.1. Irregularitats

4.1.1. Conductes  que  no  siguin  greument  perjudicials  per  la

convivència 

― Les faltes injustificades d’assistència a classe.

― Les faltes injustificades de puntualitat.

― Fer servir el dispositiu mòbil que haurà d'estar apagat o en silenci i

guardat. Només es podrà utilitzar en els casos excepcionals següents:

(caldrà fer-ho saber al professor)

- Urgència comprovable 

- Consulta acadèmica puntual 

― Menjar o beure a l'aula per tal de mantenir net l'espai. 

― Llençar les burilles al terra de la plaça o el carrer.

― No vetllar per la neteja a l’aula i als espais comuns, i no respectar el

mobiliari (no guixar les taules,...)

― No  fer  els  lliuraments  de  tasques  dins  del  termini  establert  per  el

professor/a.

― Fer soroll als passadissos i molestar a la resta d’usuaris del centre

― Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de

la comunitat escolar

― L’ alteració injustificada no greu del desenvolupament normal de les

activitats del centre.

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

quan no siguin de caràcter greu.

― Totes  les  que,  encara  que  no  estiguin  tipificades  expressament  en

aquest  document,  es  considerin  d’aquesta  categoria  i  que atemptin

contra  els  drets  i  /o  deures  de  qualsevol  membre  de  la  comunitat

educativa.
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4.1.2. Mesures  correctores  de  les  irregularitats  per

conductes contràries a la convivència

Han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu

Segons la importància dels fets, prendrà les mesures oportunes la persona

responsable  de  l’alumne  en  el  moment  de  la  irregularitat  i,  si  ho  creu

convenient,  amb comunicació al  seu tutor/a;  o suposarà la compareixença

immediata, de l’alumne davant del Tutor/a, Coordinador/a o del Director/a del

centre.

Correspon al Professorat

― Amonestació oral. 

― Compareixença  immediata  davant  del  director  o  de  la  directora  de

centre, de la secretària del centre o bé del coordinador/tutor. 

― Amonestació escrita

― Passats 10 minuts de l’inici  de la classe el  professor pot no deixar

entrar  l’alumne durant 15 minuts si no hi ha una causa justificada. Si

és  repeteix  el  retard  durant  4  sessions  el  professor  pot  no  deixar

entrar l’alumne a l'aula  fins que  s’aclareixin els motius i/o es modifiqui

la conducta.

― En el  cas  d’utilització  de  mòbils  o  aparells  que  permetin  l’obtenció

d’imatges (fotos o vídeos), el docent que així ho detecti podrà retirar a

l’alumne/a l’esmentat aparell i retornar-li en finalitzar la jornada escolar

i informar, en cas de menor d'edat, el pare, mare o tutor/a legal.

Correspon a direcció

― Suspensió  del  dret  a  participar  en  activitats  extraescolars  o

complementàries del centre per un període màxim d’un mes. 

― Canvi de grup o classe de l’alumnat per un període màxim de quinze

dies. 

― Suspensió  del  dret  d’assistència  a  determinades  classes  per  un

Versió: 01
Elaboració: directora
Revisió: claustre

Aprovació  Claustre: 10-03-2017
Aprovació Consell Escolar: 17-03-2017

17-41



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Centre de Formació d’Adults Bellavista

NOFC ALUMNAT

període no superior a cinc dies lectius. 

― En el cas que els alumnes que, intencionadament o per negligència,

causin  danys  a  les  instal·lacions  o  el  material  del  centre  o  en

sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin

sostret,  sense perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui,

a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que

determini la legislació vigent. (art. 38 LEC)
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4.2. Faltes 

Conductes greument perjudicials per la convivència

A1-Faltes greument perjudicials (art 37.1 LEC)

Es consideren faltes greument perjudicials les conductes següents:

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

humiliacions  a  altres  membres  de  la  comunitat  educativa,  el

deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin

contra llur intimitat o contra llur integritat personal.

― L’alteració  injustificada  i  greu  del  desenvolupament  normal  de  les

activitats  del  centre,  el  deteriorament  de  les  dependències  o

equipaments,  la  falsificació  o  sostracció  de  documents  o  materials

acadèmics  i  la  suplantació  de  la  personalitat  en  actes  de  la  vida

escolar.

― Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin esser

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

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

centre.

― Totes  les  que,  encara  que  no  estiguin  tipificades  expressament  en

aquest  document,  es  considerin  d’aquesta  categoria  i  que atemptin

contra  els  drets  i  /o  deures  de  qualsevol  membre  de  la  comunitat

educativa.

A2-Faltes especialment greus (art. 37.2 LEC i 24.4 Decret d’autonomia)

― Els actes o conductes abans esmentades i  recollides a l’article 37.1

LEC que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o

qualsevol altra condició personal o social dels afectats.
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4.2.1. Sancions  que  es  poden  imposar  per  conductes

greument perjudicials per a la convivència ( art.37.3 LEC)

• Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries.

(inclou festes, sortides)

• Suspensió provisional (mentre s'incoa l'expedient) del dret d’assistir al centre

o a determinades classes per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins

a un màxim de vint dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a

l'avaluació contínua, i  sense perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna

realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. (s'ha de considerar a

compte de la sanció definitiva)

El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne un pla de treball de les activitats que

ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de

no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.

• Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període màxim de tres mesos

o pel que resti per a la fi  del corresponent curs acadèmic si el període és

inferior.

• Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la

falta.

• En el cas que els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin

danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han

de reparar els danys o restituir el que hagin sostret,  sense perjudici de la

responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als

pares o als tutors, en els termes que determini la legislació vigent. (art. 38

LEC)
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4.2.2. A  qui  correspon  aplicar  la  sanció  per  faltes

greument perjudicials  ( article 25 Decret d’Autonomia i art.

7.b) Decret de la direcció)

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.

4.3. Procediment

La direcció del centre i el tutor han de comunicar formalment a l'alumnat/als pares

de l’alumnat, quan aquests són menors d’edat, i n’ha de quedar constància escrita

de la seva adopció i amb l’explicació de la conducta de l’alumnat que l’ha motivada

signada pel propi alumne/a. 

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui, el professor responsable valorarà si

n'ha de quedar constància al seu expedient intern.

4.3.1. Irregularitats

Segons la importància dels fets, prendrà les mesures oportunes la persona 
responsable  de l’alumne en el  moment  de  la  irregularitat  i,  si  ho  estima  
convenient, amb comunicació al seu tutor/a; o suposarà la compareixença 
immediata, de l’alumne davant del Tutor/a, Coordinador/a de Cicle,  o  
del Director/a del centre.

Utilitzar el model de comunicació de  conductes contràries a la convivència  
CCC. (veure document annex).

4.3.2. Faltes (obertura d'expedient)

PROCEDIMENT ABREUJAT

Compareixença immediata de l’alumne davant el/la Director/a del centre.

Posteriorment, reunió amb el propi alumne/la família (quan aquest és menor

d’edat)  amb  la  proposta  d'aplicació  d'alguna  de  les  següents  mesures
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sancionadores, les quals s’expressaran per escrit i hauran d’estar acceptades

i degudament signades per el propi alumne o pel pare i mare o tutors legals

(quan aquest és menor d’edat) i  dos representants del centre,  un d'ells el

director.

En el cas que l'alumnat/la família (quan aquest és menor d’edat)  no vulgui

acceptar i per tant signar les mesures proposades per la direcció; o en cas

que aquest procediment abreujat es repeteixi, suposarà l’obertura d’expedient

disciplinari a l’alumne/a seguint el procediment (veure annex) que marca la

normativa  vigent  per  aquests  casos  i  que  implica  la  informar   el  Consell

Escolar.

4.3.2.1. Inici de l'expedient

Correspon al  director o a la directora del  centre incoar, per pròpia iniciativa o a

proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat.

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas

no superior a 10 dies des del coneixement dels fets. Els fets prescriuen als tres

mesos de la seva comissió.

El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el

qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna.

b) Els fets imputats.

c) La data en la qual es van realitzar els fets.

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de

l'expedient, d'un secretari o secretària. El secretari farà en tot cas d’ajudant

de  l’instructor  i  s’encarregarà  de  les  tasques  que  aquest  li  encomani.  El

nomenament d'instructor o instructora recaurà en professorat del centre i el

de secretari o secretària en professorat del centre.

L'instructor  o  instructora,  secretari  o  secretària  que  estigui  en  alguna  de  les
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circumstàncies assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de

les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s'haurà d'abstenir

d'intervenir en el procediment i  ho haurà de comunicar al director o directora del

centre, el qual resoldrà el que sigui procedent.

4.3.2.2. Notificació

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne

o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares.

L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar

davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada,

quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, en els casos

previstos  en  l'article  anterior.  Les  resolucions  negatives  d'aquestes  recusacions

hauran de ser motivades.

Només els  qui  tinguin la  condició  legal  d'interessats  en  l'expedient  tenen dret  a

conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.

4.3.2.3. Instrucció i proposta de resolució

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar

les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com

la determinació de les persones responsables.

Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de

resolució la qual haurà de contenir:

a) Els fets imputats a l'expedient.

b) Les faltes que aquests fets poden constituir determinades al punt 3.7.

c)  La  valoració  de  la  responsabilitat  de  l'alumne  o  de  l'alumna  amb

especificació,  si  escau,  de  les  circumstàncies  que  poden  intensificar  o

disminuir la gravetat de la seva actuació.

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes.

e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre.

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini
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de 5 dies lectius, el  tràmit de vista i  audiència.  En aquest termini  l'expedient ha

d'estar accessible  per  tal  que l'alumne o l'alumna i  els seus pares,  si  és menor

d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que

estimin pertinents. El termini per formular al·legacions és de 5 dies lectius més.

4.3.2.4. Mesures provisionals i sancions cautelars resoltes amb
caràcter definitiu

Quan  sigui  necessari  per  garantir  el  normal  desenvolupament  de  l'activitat  del

centre,  la  direcció  del  centre  podrà  adoptar  la  decisió  d'aplicar  alguna  mesura

provisional amb finalitats cautelars i educatives. 

Poden  ser  mesures  provisionals  el  canvi  provisional  de  grup,  la  suspensió

provisional del dret d'assistir a determinades classes o activitats per un període de

cinc dies o del dret d'assistir al centre per un període d’entre tres i vint dies lectius. 

Cas  que  l'alumne  o  alumna  sigui  menor  d'edat,  aquestes  mesures  s'han  de

comunicar als seus pares per escrit, a través de carta lliurada al propi alumne amb

acusament de rebut, carta certificada enviada per correu amb acusament de rebut o

qualsevol altre mitjà escrit, a més de la comunicació oral i/o per telèfon o mitjans

digitals. 

El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals

adoptades. a petició de l'alumne o de l'alumna i prèvia constatació d'un canvi positiu

en la seva actitud.

Quan les  mesures  provisionals  comportin  la  suspensió  temporal  d'assistència  al

centre, el tutor o tutora informarà l'alumne/a de les activitats que ha de realitzar i

establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal

de garantir el dret a l'avaluació contínua.

Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret

d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura

cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.
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4.3.2.5. Resolució de l'expedient

Correspon a la direcció del centre resoldre els expedients i imposar les sancions

que correspongui. 

La direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients

que s'han resolt.

La direcció del centre ha de comunicar per escrit  a l’alumnat/als pares la decisió

que adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un

termini de tres dies la seva revisió per part del consell escolar,  sense perjudici de la

presentació  dels  recursos  o  reclamacions  davant  els  serveis  territorials

corresponents.

Contra les resolucions del director o de la directora del centre es pot interposar

recurs d'alçada, en el termini  màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva

notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents,

segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

de règim jurídic de les administracions públiques i  del  procediment  administratiu

comú.

4.3.2.6. Faltes que puguin ser constitutives de delicte o falta 
perseguible penalment (disposició addicional dinovena Decret 
d’autonomia)

La direcció del centre públic ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que

pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol

persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb la seva

activitat,  sense perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes en

aquest Decret per a l‘alumnat.

En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne/a ha

comès algun acte  presumiblement  delictiu  (per  exemple:  tràfic  d’estupefaents)  o

constitutiu de falta penal ( per exemple: agressió), cal:

- Incoar expedient disciplinari.

- Denunciar el cas davant la policia.
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Podria ser que la presumpta comissió d’un delicte o falta penal es desprengui, en el

curs d’iniciar un expedient disciplinari. En aquest cas cal:

a. Que l’instructor elabori un informe i la direcció el trameti al ministeri fiscal.

b. Trametre el mateix informe als Serveis Territorials d’Ensenyament.
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4.4. Consideració  dels  llocs  o  durant  quines  activitats  les

conductes i  actes contraris a la convivència són objecte de

correcció (article 35.3  LEC)

- Dins el recinte escolar

- Durant la realització d’activitats  complementàries ( aprovades pel Consell

Escolar)

- Durant altres activitats organitzades pels centres

- Actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar,

estiguin  motivats  per  la  vida  escolar  o  estiguin  directament  relacionats  i

afectin altres alumnes o membres de la comunitat educativa.

4.5. Criteris per a la graduació de les sancions que corregeixen les

faltes  (  article  36.2  LEC  i  article  24.3  del  Decret  d’

Autonomia):

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor  

afegit de caràcter educatiu. Per la graduació de les sancions cal tenir en  

compte els criteris següents:

• Les  circumstàncies  personals  ,  familiars  i  socials  i  l’edat  de  l’alumne

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’alumne

afectat i de la resta de l’alumnat.

• L’existència d’un acord explícit amb el  propi alumne o si és menor 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.

• La  repercussió  objectiva  en  la  vida  del  centre  de  l’actuació  que  se

sanciona.

• La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
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• Pel que fa als actes i conductes que són considerades faltes especialment

greus (art. 37.2 LEC), les sancions a aplicar s’han d’acordar de manera

proporcionada a aquesta especial gravetat (art. 24.4 Decret d’autonomia)

4.5.1. Les  circumstàncies  que  poden  disminuir  la
gravetat de la conducta. 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la

convivència en el centre.

c) Demanar disculpes en els casos d'injúries, d’ofenses i d’alteració del

desenvolupament de les activitats del centre.

d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

e) La falta d'intencionalitat.

4.5.2. Circumstàncies que poden intensificar la gravetat
de la conducta

a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap

membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe,

religió o per qualsevol altra circumstància personal o social.

b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys

d'edat inferior o als incorporats recentment al centre.

c) La premeditació i la reiteració.

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.
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5. RESPONSABILITAT PER DANYS
Els alumnes que,  intencionadament o per  negligència,  causin danys a les

instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material tant del centre

com de pertinències personals han de reparar els danys o restituir  el  que

hagin sostret, sense perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui,

a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors legals, en els termes que

determina la legislació vigent.  

Versió: 01
Elaboració: directora
Revisió: claustre

Aprovació  Claustre: 10-03-2017
Aprovació Consell Escolar: 17-03-2017

29-41



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Centre de Formació d’Adults Bellavista

NOFC ALUMNAT

Versió: 01
Elaboració: directora
Revisió: claustre

Aprovació  Claustre: 10-03-2017
Aprovació Consell Escolar: 17-03-2017

30-41



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Centre de Formació d’Adults Bellavista

NOFC ALUMNAT

6. MEDIACIÓ
La mediació serà l’estratègia a seguir per a la prevenció i la resolució dels

conflictes que es puguin produir entre els i les alumnes o entre aquests/es i

els/les professionals del centre en el marc educatiu. 

En el cas que ambdues parts no arribin a un acord satisfactori  o quan la

reiteració de conductes contraries a les normes de convivència de l’escola o

la seva gravetat es passarà a l’aplicació directa de les mesures correctores o

sancionadores. 

6.1.1. Inici de la mediació

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per

tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment

del centre ( a través de la tutoria de mediació, les tutories o l’equip directiu), un cop

detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència.

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha

de disposar de la confirmació expressa de tots els afectats, i, si és menor, dels seus

pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l'opció per la

mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi.

En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador i s'interrompen

els terminis de prescripció previstos.

6.1.2. Desenvolupament de la mediació

Si la demanda sorgeix de l'alumne, el procés de mediació serà gestionat, a petició

d'aquest,  per persones de la  comunitat  educativa prèviament acreditades com a

mediadors o mediadores.

Si el  procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet  pel centre,  el

director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una

persona mediadora, d'entre les que disposin de formació adequada per conduir el

procés de mediació.

La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'ha de

posar  en  contacte  amb  la  persona  perjudicada  per  exposar-li  la  manifestació
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favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i

per escoltar la seva opinió pel que fa al cas.

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte

per concretar l'acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a

què vulguin arribar.
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6.1.3. Finalització de la mediació

Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit.

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en

el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la

seva  conducta,  es  disculpi  davant  la  persona  perjudicada  i  aquesta  accepti  les

disculpes.

Si  la  solució  acordada  inclou  pactes  de  reparació,  s'ha  d'especificar  a  quines

accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat

i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén

produïda  la  reparació  quan  es  duguin  a  terme,  de  forma  efectiva,  les  accions

reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa (del bé),

la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari

no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador,

produïda la conciliació i,  si  n'hi  haguessin,  complerts els pactes de reparació,  la

persona mediadora ho comunicarà al director o a la directora del centre perquè resti

sense efecte la possible sanció.

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de

reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona

mediadora ho ha de comunicar al  director  o directora del  centre per tal  d'iniciar

l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el

procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el

director  o  la  directora  del  centre  ordenarà  la  continuació  del  procediment

sancionador corresponent.

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no

accepti  la  mediació,  les  disculpes  de  l'alumne  o  l'alumna  o  el  compromís  de

reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme

per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser

considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació.

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï
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manca  de  col·laboració  en  un  dels  participants  o  l'existència  de  qualsevol

circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació. 

El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la

designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana

Santa interrompen el còmput del termini.
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7. PRESCRIPCIÓ (ART.25.6 DECRET 102/2010)
Els actes i incorreccions considerades faltes o conductes contràries a les normes de

convivència prescriuen als tres mesos de la seva comissió. 

Les mesures correctores prescriuen als tres mesos des de la seva imposició.
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8. INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA D’ALUMNAT
(“VAGUES D’ALUMNES” )

El  centre és un lloc  d’estudi  i  d’aprenentatge d’unes matèries curriculars que el

professorat planifica durant el curs escolar, per tal d’assolir els objectius del curs i

d’etapa que permetin l’alumnat progressar adequadament. Per tant, és evident que

qualsevol reducció del calendari escolar previst inicialment, suposa una alteració de

la programació de les diferents àrees, circumstància que, en darrer terme, a qui

perjudica més és al mateix alumnat.

El centre també ha de preparar l’alumnat perquè sàpiga desenvolupar-se de forma

autònoma i conseqüent per a la vida. Per això, si la vaga és en la realitat quotidiana

de qualsevol treballador/a un dret constitucional, també s’ha de contemplar com una

manifestació de la llibertat d’expressió dels alumnes en la vida del centre. Ara bé,

aquesta expressió lliure, en el cas que ens ocupa, dibuixa un panorama complex ja

que hi conflueixen diversos factors.

D’una banda, es veu matisat pel fet inqüestionable que la gran majoria d’alumnes

són majors d'edat. De l’altra existeix i cal garantir el respecte als drets de l’alumnat

que  vol  assistir  a  classe.  I,  finalment,  tota  vaga  comporta  una  fase  prèvia  de

preparació molt important (reunions de delegats/des, anàlisi i discussions dels punts

reivindicatius a nivell de grups, informació als pares, recollida d’autoritzacions si són

menors...)  i  una organització diferent de les activitats docents per part de l’equip

directiu i del claustre, en funció de la incidència prevista, amb la lògica conveniència

de disposar d’uns terminis mínims de temps si  es volen realitzar totes aquestes

tasques d’una forma efectiva.

És responsabilitat de tot el centre evitar que les vagues portades de forma irreflexiva

es converteixin en dies addicionals de vacances camuflades.

En resum, en el cas de convocatòria de vaga cal tenir present:

1. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o

no, és sempre dels pares.

2. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.
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3. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la

de fer; la vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes

de les raons que l’originen.

4. El CFA Bellavista té una normativa que regula les vagues de l’alumnat i

que és d’obligat compliment per part de tothom.

El  marc  normatiu  del  Departament  d’Ensenyament  no  parla  mai  de  “vagues

d’alumnes”.  El  dret  constitucional  a  la  vaga  està  reconegut  per  als  treballadors

( Reial Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.

En el seu lloc, el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i

regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya,

parla de la “inassistència col•lectiva a classe”, i ho fa prescrivint el següent:

«Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe

32.2 En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior

han de regular  les condicions en què no s'han de considerar  falta  ni  ser

objecte  de  sanció  les  decisions  col•lectives  de  l'alumnat  sobre  la  seva

assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici del dret de reunió i el

consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció

del centre.

32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar

les decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament

atès.»

I el decret 102/2010 d’autonomia de centres  «Article 24.2

24.2. Les normes d’organització i  funcionament del centre,  a més del que

preveu l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a

les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.»
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En virtut del que disposen els articles esmentats, pertoca al centre desenvolupar

normativament  les  situacions  d’inassistència  col·lectiva  a  classe  per  part  dels

alumnes (col·loquialment anomenades vagues). I en aquest sentit, s’estableix:

8.1. Procés 

• L'alumnat que decideixi no fer classe no tindrà falta d'assistència injustificada.

• Si la majoria d'alumnes venen a classe el professor podrà avançar matèria o 
bé fer repàs. Segons criteri del professor.

• L'alumnat té dret a fer una votació secreta a l'hora de la tutoria i informar al 
professorat de si el grup assistirà a classe.

• En tot cas es respectarà el dret dels alumnes que així ho vulguin a acudir a 
classe normalment durant la jornada de vaga.
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9. ANNEX 1. Document resum normes de convivència i
carta de compromís

10. ANNEX2.   Resum  Regim  disciplinari  i  procés
sancionador  de  l'alumnat.  Inspecció  d'educació.
Gener 2011

11. ANNEX 3. Normativa de sortides
12. ANNEX 4. Model notificació conductes contràries a la

convivència (CCC)
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