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NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre 
 

1) CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

CONDUCTA SANCIÓ / ACCIÓ RESTAURATIVA COMPETÈNCIA 

- La falta de respecte a un 
company, a un professor o a 
qualsevol persona del centre 

NO es considera 
falta GREU 

- Expulsió de classe 

- Tasques educadores en horari no lectiu 
- Professor 

Es considera 
falta GREU 

- Suspensió del dret d’assistència a alguna 
classe o al centre per un màxim de 5 dies - Cap d’estudi 

- La negació a seguir les 
indicacions del professorat ja 
sigui a classe o en altres 
dependències 

NO es considera 
falta GREU 

- Amonestació oral 

- Imposició d’algun càstig 

- Tasques educadores en horari no lectiu  

- Professor, tutor i 
equip directiu 

Es considera 
falta GREU 

- Expulsió del centre fins a un màxim de 3 
dies  - Cap d’estudi 

- La negació a sortir de classe 
en cas d’expulsió 

- Amonestació oral 

- Tasques educadores en horari no lectiu 

- Expulsió del centre fins a un màxim de 5 dies 

- Equip directiu 

- El no compliment de les 
normes recollides a l’apartat 
1.4. que impliquin l’alteració 
continuada de la classe 

 

- Amonestació oral 

- Canvi de lloc dins de la classe 

- Imposició d’algun càstig 

- Privació del temps d’esbarjo o allargament de l’hora de sortida 
del centre  

- Expulsió de classe 

- Professor 

- La utilització del mòbil o d’un 
altre aparell similar sense 
permís 

- Amonestació oral 

- Requisa de l’aparell fins al termini de l’hora de classe 

- Professor 
 

 

- Requisa de l’aparell, lliurament direcció i retorn en mà als pares.  - Cap d’estudi 

- El malmetement de les 
pertinences dels altres 
membres de la comunitat o  
de les dependències o 
equipaments del centre 

- Reparació econòmica del dany 

- Tasques educadores en horari no lectiu 

- Professor, tutor i 
cap d’estudi 
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L’acumulació d’expulsions o de conductes contràries a les normes de convivència, que no siguin 
faltes greus, se sancionaran de la següent manera: 
 
 

ETAPA 

EDUCATIVA 

CONDUCTA SANCIÓ  COMPETÈNCIA 

ESO 

 

- L’acumulació de 5 expulsions que no siguin 
considerades una falta greu. 

- 5 conductes contràries a les normes de 
convivència que no siguin considerades faltes 
greus. 

- Expulsió del centre o 
privació de l’assistència a 
determinades classes fins 
a un màxim de 5 dies - Cap d’estudi 

BATXILLERAT 

 

- L’acumulació de 3 expulsions que no siguin 
considerades una falta greu. 

- L’acumulació de 3 conductes contràries a les 
normes de convivència que no siguin 
considerades faltes greus.  

***A part de les anteriors, seran considerades 
faltes jugar a pilota a l’entrada de l’institut i voltar 
pel passadís entre classes sense permís. 

- Expulsió del centre o 
privació de l’assistència a 
determinades classes fins 
a un màxim de 5 dies 

- Cap d’estudi 

 
ACLARIMENTS 

1. Els alumnes expulsats de classe hauran de presentar-se a l’aula de guàrdia i realitzar la 

feina encomanada pel professor de classe o de guàrdia.  

2. En el cas d’alumnes que presentin absentisme, acumulin expulsions i incidències o hagin 

comès alguna falta, l’equip docent podrà decidir la no participació d’aquests alumnes en 

activitats que es realitzin fora del centre. Aquesta decisió es revisarà abans de cada sortida 

si el calendari de reunions ho permet.   

En aquells casos en què l’equip docent no hagi pogut exercir la seva potestat, també 

tindran competència en aquesta mesura els caps d’estudis. Caldrà informar els pares 

d’aquesta mesura.  

3. En el cas d’alumnes sancionats a realitzar tasques educadores en horari no lectiu, caldrà 

informar els pares, prèviament al compliment de la sanció.  

4. Es considerarà falta greu: 

4.1. El fet que un alumne no acudeixi o es negui a realitzar la tasca educadora que se li 

ha imposat. 

4.2. La reiteració d’una conducta  que ha comportat l’expulsió del centre. Aquesta 

consideració queda a criteri del tutor de l’alumne i dels caps d’estudis.  

4.3. La difusió no autoritzada per qualsevol mitjà de gravacions o imatges, especialment, 

si atempten contra la dignitat o la intimitat de les persones. 

5. En el cas que els pares dels alumnes sancionats amb dies d’expulsió del centre no 

acceptin la sanció, el cap d’estudis procedirà a l’obertura d’un expedient disciplinari amb 

instrucció i a l’aplicació de mesures cautelars equivalents.  
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2) FALTES GREUS 
 
CONDUCTES SANCIONABLES 

La llei 12/2009 de 10 de juliol de 2009 (LEC) en el seu article 37 considera: 

 Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre: 

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 
membres de la comunitat  educativa ja sigui verbalment o per escrit. 

2. El deteriorament intencionat de les pertinences dels altres membres de la comunitat.  

3. Els actes que atemptin greument contra la intimitat i/o la integritat personal dels membres 
de la comunitat educativa.   

4. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats de centre. 

5. El deteriorament greu de les dependències o equipaments del centre. 

6. La falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. 

7. La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

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

9. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència. 

 
 Faltes especialment greus per a la convivència en el centre: 

10. Els actes o conductes especificats anteriorment (1-9) que impliquin discriminació per raó 
de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

 

L’Institut Domènec Perramon també podrà sancionar totes aquestes conductes encara que es 

produeixin fora del centre o a través d’alguna xarxa social sempre i quan puguin tenir repercussió 

en el benestar de la comunitat educativa.  

 


