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Apartat 1.  Drets de l’Alumnat 
 

Article 136 Els/es alumnes tenen dret: 
 

a) A rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva 
personalitat. 
 
Aquest dret implica que la formació haurà de comprendre: 

 La formació en el respecte dels principis democràtics de convivència i dels drets i lli-
bertats fonamentals 

 La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural immediat i, en es-
pecial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes. 

 L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, com també de coneixe-
ments científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics. 

 
b) A tenir una valoració objectiva del seu rendiment escolar. 
c) A sol·licitar aclariments per part del Professorat respecte de les qualificacions 

d’activitats acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada curs. També tenen 
dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions esmentades. 

d) A que se'ls respectin la llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, mo-
rals, ideològiques i la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions. 
 
L’exercici d’aquest dret es garanteix mitjançant: 

 L’elecció per part dels representants legals dels alumnes de la formació religiosa 
o moral que estigui d’acord amb les seves creences o conviccions, que en cap 
cas podrà comportar un tracte discriminatori. 

 La implementació d’activitats d'ensenyament/aprenentatge basades en criteris 
objectius i excloent de tota manipulació propagandística i ideològica de l'alumnat, 
sense perjudici de la llibertat d’expressió. 
El Centre està obligat a la reserva de tota aquella informació relativa a les cir-

cumstàncies personals i familiars de l’alumnat, excepció feta de les circumstàncies 
que preveuen les normes vigents. 
 

e) Al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal. 
f) A portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades. 
g) A tenir un ambient de convivència que permeti el respecte entre els companys i com-

panyes. 
h) A organitzar la jornada de treball escolar que prenent en consideració, entre altres 

factors, l’edat, les propostes i els interessos de l'alumnat per tal de permetre el ple 
desenvolupament de la seva personalitat. 
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i) A participar en el funcionament i la vida del Centre de forma adequada a la seva 
edat. 

j) A manifestar amb llibertat, individual i col·lectivament, les seves opinions. 
k) A gaudir d’una orientació escolar que asseguri la seva llibertat de decisió d’acord 

amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves capacitats. Es tindrà es-
pecial cura de l’orientació escolar dels alumnes amb dificultats físiques o psíquiques 
o amb mancances socials i culturals. 

l) A rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, 
econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que ga-
ranteixin una igualtat d’oportunitats real. 

m) A protecció social en el supòsits d’infortuni familiar o d’accident. 
n) A denunciar per ells o pels seus representats legals davant del Director/a, Consell 

Escolar o Delegació Administrativa de les transgressions de que puguin ser objecte 
en l’aplicació d’aquests. El/la Directora/a, amb prèvia consulta al Consell Escolar, si 
s’escau, prendrà  les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent. 

 
 
 

Apartat 2.  Deures de l’Alumnat 
  

Article 137 Els/es alumnes tenen el deure de: 
a) Respectar l’exercici dels drets i de les llibertats dels membres de la comunitat educa-

tiva. 
b) Estudiar, un deure bàsic que comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals 

i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació 
humana i acadèmica. 

 
Aquest deure es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

 Assistir a classe. 

 Participar en les activitats acordades en el calendari escolar. 

 Respectar els horaris establerts. 

 Realitzar les tasques encomanades pel Professorat en l’exercici de les seves 
funcions docents. 

 Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys i companyes. 
 

c) Respectar les normes de convivència dins el Centre, que comporta entre altres les 
següents obligacions: 

 Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideolò-
giques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots el membres de la 
comunitat educativa. 

 No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, ra-
ça, sexe, o per qualsevol altra circumstància personal o social 

 Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions 
del Centre. 

 Complir les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 

 Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del Centre sens 
perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets. 

 Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat edu-
cativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, de l’orientació i de la 
convivència en el centre. 

 
Retard de l’alumnat en les entrades  

La manca de puntualitat reiterada, d’una banda, va en detriment del dret a 
l’educació de l’alumnat que arriba amb puntualitat i, d’altra, constitueix un risc per al Cen-
tre en el cas de que l’alumnat impuntual no es dirigeixi directament a l’aula. 
 

Els casos de l'alumnat de Primària que arribi tard durant 3 dies no consecutius 
(al matí, passades les 9.35 h i a la tarda passades les 15,05h), sense un justificant oficial, 
seran analitzats a la Comissió de Convivència per aplicar el correctiu adient. 
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Les famílies que arribin amb retard i sense justificant, hauran de passar per Di-

recció per tal de signar el document que deixa constància de la falta comesa. 
 
 
 
 

Apartat 3.  Mesures de Promoció de la Convivència  
 

Article 138 L'alumnat no podrà ser privat de l’exercici del seu dret a l’educació i, en el cas de 
l’educació obligatòria, del dret a l’escolaritat. 

 

Article 139  El Centre promourà normes d'organització i funcionament 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. Tanmateix, el Centre establirà mecanismes i fórmules 
per a la prevenció i resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes s'ha de considerar:  

 Aprofitar els recursos humans que el Centre en té per atendre aquelles sessions que si-
guin més difícils 

 Aplicar per part del professorat de tècniques de relaxació per començar les classes en 
condicions òptimes. 

 Fer conscient a l'alumnat del que representen les normes i les conseqüències que se'n 
deriven de no respectar-les (Tutories). 

 Escoltar i Reforçar positivament l'alumnat 

 Fer servir la mediació 

 Treballar les habilitats socials a les Tutories 

 Fer que l'alumnat es conegui més entre ells per evitar conflictes 

 Demanar un bon control postural durant les classes 

 Així com les reflectides en l’annex 1 (programa TREVA), 

Sense perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució pacífica dels 
conflictes que adopti el Departament d'Educació. 

 

Apartat 4.  Conductes contràries a les normes de funcionament i 
convivència del Centre 

 

Article 140 Es consideren conductes contràries a les normes de funcionament i a la de convivència 
del Centre les següents: 

 
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la co-

munitat educativa. 
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 

del Centre. 
d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la co-

munitat educativa. 
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del Centre, 

del material d’aquest o de la comunitat educativa. 
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f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 
escolar. 

 

Apartat 5.  Conductes greument perjudicials per al funcionament 
i la convivència en el Centre 

 
Article 141 Es consideraran conductes greument perjudicials per al funcionament i la convi-
vència en el Centre les següents: 
 

a) Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
educativa 

b) L’ agressió física o amenaces contra els altres membres de la comunitat educativa. 
c) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o la sostrac-

ció de documents i materials acadèmics. 
d) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del 

material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comuni-
tat educativa. 

e) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activi-
tats del Centre. 

f) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa. 

g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convi-
vència en el Centre. 

 

Apartat 6.  Mesures correctores i sancionadores 

Article 142  L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes 
comeses per l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d'educació, a les normes d'organit-
zació i funcionament del Centre i, en el seu cas, en la carta de compromís educatiu té per finalitat contri-
buir a la millora del seu procés educatiu. L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors le-
gals, en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, farà que l'administració de la 
sanció sigui de manera compartida. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura cor-
rectora ha d'incloure alguna activitat d'utilitat social per al Centre. En cap cas podran imposar-se sanci-
ons contra la integritat física i la dignitat  personal de l’alumnat. 

Article 143 El Pla General del Centre per a cada curs escolar i, en la carta de compromís 
educatiu hauran d’establir el sistema de comunicació amb els pares, mares i/o tutors i tutores legals so-
bre l’assistència a classe dels alumnes i les corresponents autoritzacions o justificacions per als casos de 
no assistència. 

El Centre té constituïda  una Comissió per a la prevenció i tractament de l’absentisme escolar, 
formada pel Director/a, el/la Cap d’estudis, la Promotora escolar, els Serveis Socials del barri (treballa-
dors/res Socials i Educadors/res), i l’EAP (Treballador/a Social i, si s’escau el/la Psicòleg/a, que es reu-
neix cada cinc setmanes, i s’encarrega d’informar al Consorci i a la Comissió del Districte de les seves 
reunions i actuacions. 

 
Article 144 Tot i que, malgrat l'aplicació de les Mesures de promoció de la convivència, de la 

mediació per a la prevenció i la resolució de conflictes recollides a l'apartat 3, aquelles conductes de 
l'alumnat que siguin greument perjudicials per a la convivència en el Centre i que es qualifiquin com a 
falta en els apartats 4 i 5, seran objecte de correcció pel Consell Escolar del Centre, un cop instruït el 
corresponent expedient disciplinari, amb la imposició d’una de les sancions previstes en aquestes matei-
xes normes. 

 
Article 145 El Consell Escolar del Centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures de 

l'alumnat. Per facilitar aquesta tasca es constituirà a l’inici de cada curs escolar en el sí del Consell Esco-
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lar una Comissió de Convivència presidida pel Director/a del Centre, que podrà delegar en el/la Cap 
d’Estudis, i integrada per dos pares/mares i dos professors/es dels que integren el Consell Escolar. El/la 
Secretària del Centre s’incorporarà, si s’ha d’aixecar acta de les reunions. La Comissió podrà citar a 
aquelles persones que  estimi convenient per tal de desenvolupar millor la seva tasca. 

 
Article 146  La imposició de les mesures correctores i de les sancions que en derivin de la re-

iteració en l’incompliment de les normes, haurà de ser proporcionada a la conducta transgressora, haurà 
de tenir en compte el nivell escolar en què es troba l'alumne/a i les seves circumstàncies, personals, 
familiars i socials  per tal de contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora 
del procés educatiu de l’alumne/a. 

 
Article 147 Es podran sancionar els actes contraris a les normes de convivència del Centre 

així com les conductes greument perjudicials per a la convivència en l'Escola, qualificades en aquest 
document com a falta, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats 
complementàries o extraescolars. Igualment, podran corregir-se les actuacions de l’alumne/a que, encara 
que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida 
escolar i afectin als seus companys i companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

 
Article 148 Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en 

compte les següents circumstàncies: 
a) Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 

l’alumne/a: 

 El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 
Centre. 

 La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament 
de les activitats del Centre. 

 La falta d’intencionalitat. 
 
b) Seran circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne/a: 

 Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la co-
munitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstàn-
cia personal o social. 

 Causar danys, injúries o ofenses als companys i companyes d’edat inferior o als in-
corporats recentment al Centre. 

 La premeditació o la reiteració. 

 L’actuació en grup i/o amb publicitat manifesta. 

 

Apartat 7. Garanties i procediment en la correcció de faltes perjudici-
als per a la convivència  en el Centre 

 

Article 149 Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el Centre tipifica-

des a l'article 37.1 de la Llei d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a 

l'article 37.3. 

 

Article 150 Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials 

per a la convivència, l'alumne/a i la seva família reconeixen de manera immediata la comissió 

dels fets i accepten la sanció corresponent, la Direcció imposarà i aplicarà 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 del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
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Article 151 Les mesures correctores per a les actuacions contràries a les normes de funcio- 
nament i la convivència en el Centre, que quedaran degudament reflectides en la llibreta de faltes d’aula, 
són les següents: 

 
a) Amonestació oral.  
b) Compareixença davant del /la Cap d’estudis o del/la Director/a del Centre. 
c) Privació del temps d’esbarjo. 
d) Amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a, el/la Cap d’estudis o el/la Di-

rectora/a del Centre. Caldrà que els pares, les mares o els representants legals tin-
guin coneixement escrit de l’amonestació. 

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu, i/o la repara-
ció econòmica dels danys causats al material del Centre o bé d’altres membres de la  
comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un 
període superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
Centre.  

g) Canvi de grup de l’alumne per un període màxim d’una setmana. 
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior 

a cinc dies lectius. Quan es facin aquestes  classes l’alumne/a haurà de romandre al 
Centre, efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin durant el període lectiu 
i/o les tasques d'utilitat social durant els períodes no lectius. 

  
La imposició de les mesures correctores previstes als apartats e), f), g) i h) hauran de ser 
comunicades, de forma que en quedi constància, als pares, mares o representants legals 
de l’alumne/a. 

 
Article 152 L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior corresponen:  

a ) A qualsevol professor/a del Centre, escoltat l’alumne/a, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes als apartats a) , b) i c) de l’article anterior. 
b) Al Professor/a – tutor/a, el/la Cap d’estudis o el/la Director/a del Centre, escoltat 
l’alumne/a, en el supòsit de la mesura correctora prevista a l'apartat d) de l’article anteri-
or. 
c) Al Director/a del Centre, o el/la Cap d’estudis per delegació d’aquest/a, escoltat 
l’alumne/a, el/la tutor/a del curs i la Comissió de Convivència, en el supòsit de les mesu-
res correctores previstes als apartats e), f), g) i h) de l’article anterior. 

 
Article 153 De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita 

(llibreta de faltes d'aula) amb excepció de les previstes a l' apartat a) de l’article anterior, i amb explicació 
de quina és la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada. 

 
Article 154 Els pares, les mares o representants legals de l’alumne/a podran reclamar, en un 

termini no superior a dos dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat, davant el/la Direc-
tor/a i, en el cas de que hagi estat aquest l’òrgan corrector, davant el Consell Escolar 
del Centre. 

 
Article 155 La reiteració en la comissió de faltes greument perjudicials per al funcionament i 

la convivència en el Centre, previstes a l’article 141de l'apartat 5, podrà donar lloc a les següents sanci-
ons:  

a) Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu, i/o la repa-
ració econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al d’altres mem-
bres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà 
prolongar per un període superior a un mes. 

b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
Centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalitza-
ció del corresponent curs acadèmic.  

c) Canvi de grup o classe de l’alumne/a. 
d) Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la res-

ta d'alumnat del Centre, en incoar un expedient la Direcció del Centre pot aplicar, 
de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un 
mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha 



Ceip Francesc Macià 

           

 

 

de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspen-
sió pot comportar la no assistència al Centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'as-
sistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup 
mentre duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En tot cas, en la sus-
pensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de la 
sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme du-
rant aquest període, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació 
contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadè-
mics al domicili de l’alumne, en el supòsit de privació del dret d’assistència al 
Centre. 

e) Inhabilitació per cursar estudis en el Centre per un període que no podrà ser infe-
rior al que quedi per a la finalització del corresponent curs acadèmic.  

f) Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèr-
dua del dret a assistir temporalment al Centre en les etapes d'escolarització obli-
gatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'ob-
tingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament 
les raons que ho han impedit.  

g) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al Centre.  
 
 
Article 156  En el cas d’aplicar les sancions previstes en els apartats e) i f) de l’article anteri-

or, la sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el Centre, en les etapes obligatòries, ha de 
garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Educació ha de disposar el que 
sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l'alumnat 
en qüestió. 

 
Article 157 

Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l’article anterior, el Consell Escolar del 
Centre, a petició de l’alumne/a, podrà aixecar la sanció, o acordar la readmissió de l’alumne/a, prèvia 
constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

 
 
Article 158  El/la Director/a del Centre és l’òrgan competent per iniciar l’expedient per pròpia 

Iniciativa o a instància de qualsevol membre de la comunitat educativa. La iniciació de l’expedient s’haurà 
d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies, des del coneixement 

dels fets. 
 
Article 159 L'escrit en el qual el/la Director/a del Centre inicia l’expedient haurà de contenir: 

a) El nom i cognoms de l’alumne/a 
b) Els fets imputats 
c) La data en la qual es va realitzar els fets 
d) El nomenament d’instructor o instructora, que només podrà recaure sobre el personal 

docent del Centre o pares membres del Consell Escolar, i, si s’escau per la complexi-
tat de l’expedient, d’un/a  secretari/a, que haurà de ser Professor/a del Centre. 

 
Article 160 

a) La decisió d’inici de l’expedient s’haurà de notificar a l’instructor o instructora, a 
l’alumne/a, i als seus pares o representants legals 

b) Els alumnes o els seus representats legals podran plantejar davant el Director la re-
cusació de l’instructor/a nomenat, quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en la ins-
trucció de l’expedient. 

c) Només els que 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. 

 
Article 161 Quan siguin necessàries per a garantir el normal desenvolupament de les activi-

tats del Centre, en iniciar-se el procediment sancionador o en qualsevol moment de la instrucció, el/la 
Director/a, a proposta, si s’escau, de l’instructor/a i escoltada la Comissió de Convivència, pot adoptar les 
mesures provisionals que consideri convenients, entre altres, el canvi provisional de grup de l’alumne, la 
suspensió temporal del dret d’assistència al Centre, a determinades classes o activitats per un període 
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màxim de cinc dies lectius. Les mesures adoptades seran comunicades al Consell Escolar, que les podrà 
revocar en qualsevol moment. 

 
Article 162 L’instructor o instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, practicarà 

les actuacions que estimi pertinents per a l’esclariment dels fets així com la determinació de les persones 
responsables. 
 

Article 163 Una vegada instruït l’expedient, l’instructor o instructora formularà proposta de 
resolució la qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l’expedient.. 
b) Les infraccions que aquests puguin constituir. 
c) La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb especificació, si s’escau, de les 

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l’actuació de 
l’alumne/a. 

d) Les sancions aplicables. 
e) L’especificació de la competència per resoldre del Consell Escolar. 

 

Article 164 El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual 
n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de 
cinc dies lectius més. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament al Consell Es-
colar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 
 
Article 165 El Consell Escolar del Centre dictarà resolució motivada la qual haurà de conte-
nir: 

a) Els fets que s’imputen a l’alumne/a. 
b) El contingut de la sanció. 
c) L’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini d’interposició. 

 
Article 167 La resolució, que haurà de dictar-se en el termini màxim d’un mes des de la data 

de l’inici de l’expedient, es notificarà a l’alumne/a i als seus pare, mares  o representants legals si aquest 
és menor d’edat, en el termini màxim de 10 dies. 

 
             Article 168 Contra les resolucions del Consell Escolar es podrà interposar recurs ordinari en 
el termini  màxim d’un mes davant el delegat territorial corresponent. La resolució de recurs emesa pel 
delegat territorial serà notificada als interessats en el termini màxim de 10 dies. 

 
Article 169 Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi resolt el  

Corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per la seva interposició. 
 
Article 170 Els alumnes que intencionadament, o per negligència, causin danys a les 

instal·lacions del Centre o al seu material o el sostreguin, estan obligats a reparar el dany o a restituir el 
que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels 
alumnes en els termes previstos a la legislació vigent.  

 
Article 171 La prescripció de les faltes tipificades en aquestes normes es produirà pel  

transcurs d’un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuran en 
el termini de tres mesos des de la seva imposició. 

 
Article 172 En cas d’error demostrat en la imposició de mesures correctores o de sancions,  

el Centre farà pública la rectificació oportuna. 

 

 

 
  


