
Ültima revisió setembre 2019
L'APRENENTATGE DE LA CONVIVÈNCIA I MESURES CORRECTORES

Tots els membres de la comunitat educativa tenen dret a conviure en un bon clima. L'escola té establertes activitats per l'aprenentatge de la convivència i 
resoldre els conflictes de forma dialogant. A l'iniciar l'escolaritat família i escola signen la Carta de compromís amb la finalitat de potenciar la comunicació, la 
implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre el centre i les famílies en l'educació dels infants.
En aquest document es recullen quines són les conductes contràries a la convivència i les corresponents mesures correctores.

1. FALTES D'ASSISTÈNCIA I RETARDS

CONDUCTES CONTRÀRIES MESURES CORRECTORES PREVISIBLES
Faltes d'assistència no justificades 1. Més de 3 dies, telefonar

2. Si segueix, avisar equip directiu, el qual fa gestions (Protocol d'Absentisme Dpt: Comunicar als Serveis Socials de l'Ajuntament i 
Treballadora social EAP).

6. En cas de reiteració, es tindrà en compte a l'hora d'avaluar l'àmbit de valors (dimensió social) i s'anotarà en les observacions 
generals de l'informe trimestral. Anotar a la sessió d'avaluació i a l'informe trimestral el nombre de retards i les faltes no justicades.

Retards no justificats amb portes 
del centre obertes però classe 
començada 

3. L'alumne s'haurà d'esperar al passadís fins que el mestre ho cregui oportú, per no interrompre la dinàmica d'inici de l'aula.

4. Si els retards són molt freqüents (2 cops a la setmana) es fa un avis oral o nota a l'agenda a la família. Si es continua reincidint (6 
cops al mes) s'envia un comunicat a la família des de l'Equip directiu.

6. En cas de reiteració, es tindrà en compte a l'hora d'avaluar l'àmbit de valors (dimensió social) i s'anotarà en les observacions 
generals de l'informe trimestral. Anotar a la sessió d'avaluació i a l'informe trimestral el nombre de retards i les faltes no justicades.

Retards no justificats amb portes 
del centre tancades (a partir de 
8,40h i a les 15,10h)

5. Un cop es tanquen les portes l’entrada a l’aula es farà a la 2a sessió.

4. Si els retards són molt freqüents (2 cops a la setmana) es fa un avis oral o nota a l'agenda a la família. Si es continua reincidint (6 
cops al mes) s'envia un comunicat a la família des de l'Equip directiu. 

6. En cas de reiteració, es tindrà en compte a l'hora d'avaluar l'àmbit de valors (dimensió social) i s'anotarà en les observacions 
generals de l'informe trimestral. Anotar a la sessió d'avaluació i a l'informe trimestral el nombre de retards i les faltes no justicades.



QUI HO APLICA

1. Tutor/a 
2. Equip Directiu  
3. Conserge/ administrativa/Mestre  
4. Equip Directiu / Tutor-a 
5. Conserge/administrativa 
6. Tutor/a
*Llibreta de registre dels retards i sortides fora d'hora  (consergeria/secretaria)



2. ACTUACIONS QUE ALTEREN EL DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
CONDUCTES CONTRÀRIES MESURES CORRECTORES PREVISIBLES

Córrer i cridar per les escales, 
passadissos, vestíbuls...

1. Avís oral. Quan sigui possible, repetició de la conducta de manera adequada i reparar, si cal, amb una disculpa.

2. Reconeixement i reflexió de la falta. Nota a l'agenda feta per l'alumne i signada per la família. En cas que la conducta sigui 
reiterada queda exclòs de l'activitat donant una alternativa com racó de la calma...  i si cal es comenta a la família. 
 
3. Full 1 + relflexió, revisat per l'Equip Directiu i que ha de signar la família.
             

Oblidar sovint el material escolar a 
casa: llibres i quaderns, agenda, 
carmanyola, estoig. got,, bates, 
carpeta viatgera, carpeta de deures, 
maleta viatgera (biblioteca, anglès), 
tovalloletes i mocadors.

1. Avís oral. 

4. En cas que no portin el material l'alumne/mestra omplirà un recordatori individual a l'agenda.
                                                     
5. Registrar les faltes de material. A les tres faltes, es posa una nota a l'agenda (CS).  
                                             

13. En cas de pèrdua del material subministrat per l'escola, se li torna a donar un reciclat sempre que es pugui i si no la família 
haurà de reposar el material perdut. 
                

Oblidar el material d'EF a casa. 6. No participar a la classe d'E.F. En cas de C.S. quan es deixa el material, no es fa classe i es posa nota a l'agenda. Al C.I i C.M a 
la tercera falta fer nota a l'agenda. 
                

Interrompre les classes: molestar, 
cridar, cridar l'atenció...

1. Avís oral. Quan sigui possible repetició de la conducta de manera adequada i reparar, si cal, amb una disculpa.

7. Canvi puntual d'aula.

2. Reconeixement i reflexió de la falta. Nota a l'agenda feta per l'alumne i signada per la família. En cas de que la conducta sigui 
reiterada queda exclòs de l'activitat donant una alternativa com racó de la calma...  i si cal es comenta a la família.  

3. Full 1 + reflexió, revisat per l'Equip Directiu i que ha de signar la família. 

8. Notificació (full d'incidència) escrita per part del Director del centre amb retorn signat de la família el dia següent. Si es considera 
necessari concertar entrevista amb  els tutors legals.



Alterar la bona convivència al pati, al 
menjador i a altres espais del centre.

1. Avís oral. Quan sigui possible, repetició de la conducta de manera adequada i reparar, si cal, amb una disculpa.

10. En cas que sigui una conducta reiterada es portarà a terme un espai de temps fora.En el cas d'alterar la convivència al pati, 
després de 3 avisos orals, l'alumne s'ha de quedar assegut 10 minuts per reflexionar i intentar calmar-se per poder tornar a 
incorporar-se al pati.
          
2. Reconeixement i reflexió de la falta. Nota a l'agenda feta per l'alumne i signada per la família. En cas que la conducta sigui 
reiterada queda exclòs de l'activitat donant una alternativa com racó de la calma...  i si cal es comenta a la família.  

9. Sempre que sigui possible haurà de reparar el mal fet. 

3. Full 1+ reflexió, revisat per l'Equip Directiu i que ha de signar la família.

8. Notificació (full d'incidència) escrita per part del Director del centre amb retorn signat de la família el dia següent. Si es considera 
necessari concertar entrevista amb  els tutors legals.        

Mostrar una actitud passiva davant 
el treball escolar a l'aula.

1. Avís oral. Quan sigui possible repetició de la conducta de manera adequada i reparar, si cal, amb una disculpa.

7. Canvi puntual d'aula.

12. Parlar amb la família per esbrinar si passa alguna cosa.      

No complir amb la presentació dels 
deures.

11. Apuntar la falta al full de registre (en cas de CS quedar-se a l'aula de guàridia). Fer els deures quan acabi les feines d'aula 
enlloc de tenir un descans o estona de joc (màxim 3 faltes) 

2. Reconeixement i reflexió de la falta. Nota a l'agenda feta per l'alumna i signada per la família. En cas de que la conducta sigui 
reiterada queda exclòs de l'activitat donant una alternativa com racó de la calma...  i si cal es comenta a la família.  

Sortir de l'aula sense permís. 1. Avís oral. Quan sigui possible repetició de la conducta de manera adequada i reparar, si cal, amb una disculpa.

2. Reconeixement i reflexió de la falta. Nota a l'agenda feta per l'alumna i signada per la família. En cas que la conducta sigui 
reiterada queda exclòs de l'activitat donant una alternativa com racó de la calma...  i si cal es comenta a la família.

3. Full 1 + reflexió, revisat per l'Equip Directiu i que ha de signar la família.
 

Quan l'alumne arriba enfadat o 
plorant de casa de manera reiterada

12. Parlar amb la família per esbrinar si passa alguna cosa.      



Reiteració de faltes o falta molt greu 3. Full 1 + reflexió, revisat per l'Equip Directiu i que ha de signar la família. 

8. Notificació (full d'incidència) escrita per part del Director del centre amb retorn signat de la família el dia següent. Si es considera 
necessari concertar entrevista amb  els tutors legals.

14. Davant de casos greus valorar com equip de cicle més direcció les mesures a aplicar. 

QUI HO APLICA

1. Mestre i personal de l'escola que ho veu.          
2. Mestre i personal de l'escola que ho veu.
3. Mestre i Equip Directiu.           
4. Tutor/a          
5. Mestre.                
6. Mestre d'educació física.       
7. Mestre. 
8. Director.             
9. Mestre i personal que ho veu.          
10. Mestre i personal que ho veu. 
11. Mestre.         
12. Tutor/a          
13. Tutor/Especialista
* Com a estratègia de resolució, a vegades és vàlid l'acompanyament entre iguals.



3. FALTES DE RESPECTE, AGRESSIONS VERBALS, FÍSIQUES I/O PSÍQUIQUES CAP A ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT
CONDUCTES CONTRÀRIES MESURES CORRECTORES PREVISIBLES

Saltar-se una norma (falta lleu). 0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries.    
                                                          
1. 5 minuts sense pati, 5 minuts fora de l'aula, marxar una estona a una altra aula, una petita feina extra per fer a casa, serveis a la 
comunitat...( Depenent de les característiques dels alumnes cal aplicar una mesura o una altra)                                                                                           

Desafiament a l'adult. 0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries.    
                                                          
1. 5 minuts sense pati, 5 minuts fora de l'aula, marxar una estona a una altra aula, una petita feina extra per fer a casa, serveis a la 
comunitat...( Depenent de les característiques dels alumnes cal aplicar una mesura o una altra)          
                                                                                       
2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família).

3. Posar-ho en coneixement de la família amb una reunió formal on hagin de signar els acords presos.   

4. Posar-ho en coneixement de la família i que l'alumne faci "serveis a la comunitat".    
                                                                                                
8. Obertura d´un expedient disciplinari a través de la Comissió de Convivència del Consell Escolar. 

10. Informar a l'equip directiu.                                                                                                                            
Faltar al respecte verbalment 
(alumnes, mestres, monitors de 
menjador...).

0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries. 
                                                             
1. (Mesura en cas de ser entre iguals) 5 minuts sense pati, 5 minuts fora de l'aula, marxar una estona a una altra aula, una petita 
feina extra per fer a casa, serveis a la comunitat...( Depenent de les característiques dels alumnes cal aplicar una mesura o una 
altra)                
                                                                                   
2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família) 

7. Expulsió de l'aula a una altra durant un dia. En cas d'intencionalitat i reincidència quedar-se sense la següent sortida i/o 
colòniesperò assistint a l'escola aquell dia.

10. Informar a l'equip directiu.



Agressió física (alumnes, mestres, 
monitors de menjador...).

0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries.                                                               
                                                                  
2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família).  
                                                                                                                                                                      
7. Expulsió de l'aula a una altra durant un dia. En cas d'intencionalitat i reincidència quedar-se sense la següent sortida i/o colònies 
però assistint a l'escola aquell dia.     
                                                                                                                                                                                                                                                                   
10. Informar a l'equip directiu.

Agressió psíquica reiterada. 0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries.

2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família). 
  
3. Posar-ho en coneixement de la família amb una reunió formal on hagin de signar els acords presos.    

5. Fer un registre dels incidents que van succëïnt per si cal fer demanda a l'EAP.   
                                                  
6. L'alumne ha de fer la reflexió amb el mestre i trobar una activitat dirigida a tot el grup classe on es treballi aquell valor on l'alumne 
ha fallat (empatia, respecte,...). L'alumne ha de justificar davant el grup perquè ha triat aquella activitat en concret.

7. Expulsió de l'aula a una altra durant un dia. En cas d'intencionalitat i reincidència quedar-se sense la següent sortida i/o colònies 
però assistint a l'escola aquell dia.
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10. Informar a l'equip directiu.

Falsificació de signatures. 0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries.     
                                                                                                                                        
2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família).

4. Posar-ho en coneixement de la família i que l'alumne faci "serveis a la comunitat".       
                                                                                                                                                                                                                                          
10. Informar a l'equip directiu.



Engany premeditat. 0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries. 

1. (Mesura en cas de ser entre iguals) 5 minuts sense pati, 5 minuts fora de l'aula, marxar una estona a una altra aula, una petita 
feina extra per fer a casa, serveis a la comunitat...( Depenent de les característiques dels alumnes cal aplicar una mesura o una 
altra) 

6. L'alumne ha de fer la reflexió amb el mestre i trobar una activitat dirigida a tot el grup classe on es treballi aquell valor on l'alumne 
ha fallat (empatia, respecte,...). L'alumne ha de justificar davant el grup perquè ha triat aquella activitat en concret.
 
2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família).  

3. Posar-ho en coneixement de la família amb una reunió formal on hagin de signar els acords presos. 
                                                                                               

Conductes de risc que posen en 
perill la pròpia integritat i/o la dels 
altres.

0. Tenir  una graella a l'aula amb el registre de les conductes contràries.  

2. Fer un full d'incidències que la família haurà de signar i quedarà guardat a l'arxiu de l'alumne (si fos necessari fer una reunió amb 
la família). 
  
3. Posar-ho en coneixement de la família amb una reunió formal on hagin de signar els acords presos.  

7. Expulsió de l'aula a una altra durant un dia. En cas d'intencionalitat i reincidència quedar-se sense la següent sortida i/o colònies 
però assistint a l'escola aquell dia.   
                                                                                                                  .                                                                                                                                                        
10. Informar a l'equip directiu.

Reiteració de faltes lleus en un dia. 3. Posar-ho en coneixement de la família amb una reunió formal on hagin de signar els acords presos.    

9. Quedar-se sense pati 15 minuts durant 2 dies seguits.                                                                                                                                                       

Reiteració de tres faltes greus 7.1.  Expulsió de l'aula a una altra durant tres dies. En cas d'intencionalitat i reincidència quedar-se sense la següent sortida però 
assistint a l'escola aquell dia.
  
8. Obertura d´un expedient disciplinari a través de la Comissió de Convivència del Consell Escolar.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
10. Informar a l'equip directiu.



QUI HO APLICA

1. Mestre amb el que passa l'incidient. Informar al tutor/a
2. Mestre amb el que passa l'incidient. Informar al tutor/a 
3. Tutor/a i Equip Directiu. 
4. Tutor/a
5. Tutor/a 
6. Tutor/a 
7. Tutor/a 
8. Consell Escolar 
9. Mestre amb el que passa l'incidient. Informar al tutor/a. 
10. Mestre amb el que passa l'incidient. Informar al tutor/a.
* Com a estratègia de resolució a vegades és vàlid l'acompanyament entre iguals.



4. DETERIORAMENT DE MATERIALS I/O ESPAIS DEL CENTRE
CONDUCTES CONTRÀRIES MESURES CORRECTORES PREVISIBLES

Trencar, fer malbé intencionadament 
qualsevol infraestructura o 
dependència del centre.

1. Full d'incidències. 

10. Informar a l'Equip Directiu.

8. Reflexió conjunta amb el nen/a o el grup. Sempre que sigui possible l'alumne repararà el mal.  

2. Reparació econòmica o física dels danys causats.

3. En cas de materials costosos, fer una notificació escrita per part del Director del centre amb possibilitat d'entrevista amb els tutors 
legals amb retorn signat de la família el dia següent.
                                                                     

Fer malbé materials del centre o de 
qualsevol persona com a 
conseqüència d'una actitud 
incorrecta.

8. Reflexió conjunta amb el nen/a o el grup. Sempre que sigui possible l'alumne repararà el mal. (comunicar a la família)

1. Full d'incidències.  

2. Reparació econòmica o física dels danys causats. 

3. En cas de materials costosos, fer una notificació escrita per part del Director del centre amb possibilitat d'entrevista amb els tutors 
legals amb retorn signat de la família el dia següent. 

Furts o robatoris. 8. Reflexió conjunta amb el nen/a o el grup. Sempre que sigui possible l'alumne repararà el mal.

7. Devolució del que s'hagi agafat.

1. Full d'incidències. 

3. En cas de materials costosos, fer una notificació escrita per part del Director del centre amb possibilitat d'entrevista amb els tutors 
legals amb retorn signat de la família el dia següent. 

4. Suspensió del dret a poder participar en les sortides i /o colònies escolars. 
Qualsevol de les conductes anteriors 
sense que se sàpiga el responsable.

8.1. Reflexió conjunta amb el grup. Sempre que sigui possible es repararà el mal. Si cal, amb algú de l'Equip Directiu.

4. Suspensió del dret a poder participar en les sortides i /o colònies escolars. 



QUI HO APLICA

1. Mestre.  
2. Equip directiu o mestre. 
3. Equip directiu.   
4. Cicle i equip directiu.   
5. Equip directiu.    
6. Consell Escolar. 
7. Tutor/especialista. 
8. Mestres
* Com a estratègia de resolució a vegades és vàlid l'acompanyament entre iguals.

TIPUS DE FALTES: QUÈ FEM QUI i COM
Falta lleu: Nota a l'agenda EI: Mestra, Comunicació oral CI/CM/CS: Mestra
Falta lleu reiterada o 1a falta greu: 
Full 1 + reflexió 

EI: Mestra, Registrar la incidència i convocar família PR: Mestra i alumne. Full per la família a retornar signat i còpia escola. Arxivar 
amb entrevistes família

Falta reiterada greu o 1a falta molt 
greu: Full d'incidències

PR: mestra. Full per la família a retornar signat i còpia escola. Arxivar amb entrevistes família

Tasques reparadores (alumne que fa 
servei a la comunitat sota supervisió 
d'un mestre)

Endreçar carro de plàstica dels cicles, endreçar puzzles EI i Ci, netejar coves, fer punxa als colors, escrit o dibuix de frases tipus "La 
convivència és cosa de tots i totes".


