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Definició CCC LLEUS 

Tipologia 

 
ASSISTÈNCIA I RETARDS 

● Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe o a qualsevol altra activitat educativa.  
● La reiteració de retards. Cada 2 retards de l'alumne/a es comptabilitza com una falta d'assistència. 
● A batxillerat, 60 faltes sense justificar (o una altra quantitat proporcional en el cas d’alumnes que fan matèries                  

soltes) generen l’inici de la tramitació de la baixa. 
AULA I INSTAL·LACIONS  

● Alterar el normal desenvolupament de la classe sense faltar al respecte a ningú ni causar danys als béns materials.  
● La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars. 
● La negligència en la conservació de l'aula, dels espais comuns del centre i dels seus materials si no causen perjudicis                    

greus (llençar papers al terra en tot l’edifici i recinte del pati). 
MATERIAL I EQUIPAMENT 

● No portar l'equipament d'educació física, el material de visual i plàstica, de música i, en general, el material escolar                   
necessari per al bon desenvolupament de les classes.  

MENJAR I BEURE 
● Menjar (xiclet, pipes, etc.) als espais comuns i en general a l'interior del centre excepte a la cantina i el menjador.  
● Beure a les classes sense permís del professorat. 

PASSADISSOS 
● Passejar-se pel centre sense cap objectiu o permís del professorat. 
● Estar al passadís entre classe i classe. 
● Caminar de forma no adequada o córrer pels passadissos sense respectar als companys i companyes.  

MÒBILS I ORDINADORS 
● Fer ús del mòbil dins de l’edifici sense autorització del professorat. 
● Que soni el telèfon mòbil a classe.  
● Fer ús de jocs o videojocs.  
● Fer un ús no adequat de l’ordinador o no tenir-ne cura.  
● Utilitzar l’ordinador per a un ús no autoritzat pel professorat.  
● Utilitzar l’ordinador al pati i als passadissos. 

ALTRES  
● No complir les mesures de prevenció i seguretat establertes arrel de la pandèmia per Covid-19.  
● No retornar la còpia de les notificacions de sancions degudament signada per la família.  
● Jugar a jocs de diners, vendes i el bescanvi d’objectes en el centre amb l’excepció que les vendes siguin amb finalitat                     

no lucrativa (Sant Jordi, viatges de fi de curs, etc.). 
● Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no constitueixi falta greu                

segons les NOFC.  
 

L’acumulació de 6 CCC lleus equival a una falta greu. 
 

Competència 
sancionadora 

 
Qualsevol professor o professora del centre. En cas que no funcionin les mesures correctores i/o sancionadores s’envia un 
correu electrònic al tutor/a o cotutor/a. 
 

Proposta de 
mesures 
correctores i 
sancionadores 

 
Les  mesures s'apliquen gradualment i s’han de registrar a l’aplicatiu del centre. Tenen un caràcter preventiu, facilitador de 
la gestió d’aula i de regulació de la bona convivència als espais comuns de l’Institut. Són les següents:  

● Amonestació oral. Cal poder parlar amb l’alumne/a per arribar a acords.  
● Canviar l’alumne/a de lloc a l’aula. 
● Amonestacions escrites, ja sigui a través de l’agenda o de l’aplicatiu.  
● Trucada telefònica a la família. 
● Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d'altres membres de la comunitat educativa.  
● Privació del temps d'esbarjo. L'alumne romandrà amb el/la professor/a que imposi la sanció. És convenient que                

durant aquest període realitzi tasques acadèmiques o educadores.  
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Definició CCC GREUS 

Tipologia 

 
ACUMULACIÓ DE CCC 

● L’acumulació de 6 CCC lleus.  
ASSISTÈNCIA I RETARDS  

● La falta d'assistència de l'alumnat a les pràctiques d'empresa, sense prèvia comunicació al tutor/a del centre i al                  
tutor/a de l'empresa acollidora.  

● Sortir del centre dins l’horari lectiu sense l’autorització corresponent (això inclou períodes de classe i d’esbarjo). 
AULA I INSTAL·LACIONS  

● Causar danys materials greus a les aules o a les instal·lacions del centre i no assumir-ne el cost de la reparació.  
BÉNS MATERIALS 

● Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la comunitat educativa, tals com: llapis, bolígrafs, estoigs,               
llibretes o peces de roba.  

RELACIÓ  
● Insultar qualsevol membre de la comunitat educativa.  
● El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part.  
● La negativa continuada a complir les tasques que li són encomanades pel professorat.  
● L'atemptat greu contra la dignitat de qualsevol membre de la comunitat educativa.  

SANCIONS 
● L’incompliment de la sanció imposada.  

SALUT 
● Fumar dins del recinte de centre.  

MÒBILS I ORDINADORS 
● Enregistrar imatge o so amb el mòbil al centre.  
● Malmetre l’ordinador de l’aula o qualsevol dels seus accessoris.  
● Baixar programes de jocs o de descàrregues (pel·lícules, música,...). 
● Malmetre la pissarra digital o qualsevol dels seus accessoris. 

 
L’acumulació de 3 CCC greus en un període de 30 dies equival a una CCC molt greu i suposarà l’inici d’un expedient                      
disciplinari. L’acumulació de 4 CCC greus equival a una falta molt greu i suposarà l’inici d’un expedient disciplinari. 
 

Competència 
sancionadora 

 
El/La coordinador/a de nivell. A la reunió de coordinació de nivell es farà una valoració de les CCC dels diferents grups 
conjuntament amb el tutor/a i l’orientadora.  
 

Proposta de 
mesures 
correctores i 
sancionadores 

 
Les  mesures s'apliquen gradualment i s’han de registrar a l’aplicatiu del centre.  
Mesures correctores   
A la reunió de coordinació de nivell se’n valorarà la proposta, que s’articularà mitjançant un contracte pedagògic. Les                  
mesures consistiran en larealització de tasques educatives que beneficien a la comunitat educativa supervisades pel tutor/a,                
cotutor/a, coordinador/a de nivell, orientadora de nivell o bé d’algun membre de l’equip directiu.  Poden ser:  

● Preparació i desenvolupament d’activitats per a la resta del grup classe (relacionades amb la CCC greu). 
● Neteja i manteniment general de les instal·lacions del centre (fora de l’horari lectiu).  

La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.  
Mesures sancionadores 

● Reparació econòmica dels danys causats.  
● Privació del dret d’assistència al centre. L’alumnat té el dret i el deure d’assistir als exàmens, lliurament de tasques i                    

proves presencials.  
o La primera CCC greu es sancionarà amb 1 dia de privació d’assistència al centre.  
o La segona CCC greu es sancionarà amb 3 dies de privació d’assistència al centre.  
o La tercera CCC greu es sancionarà amb 5 dies de privació d’assistència al centre.  
o La quarta CCC greu equival a una CCC molt greu i inici d’expedient.  

● Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que               
no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.  

● Canvi de grup classe de l'alumne (en situacions excepcionals).  
● Altres de valoració personalitzada. 
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Definició CCC MOLT GREUS 

Tipologia 

 
ACUMULACIÓ DE CCC 

● L’acumulació de 4 CCC greus equival a una falta molt greu i suposarà l’inici d’un expedient disciplinari. 
● L’acumulació de 3 CCC greus en un període de 30 dies equival a una CCC molt greu i suposarà l’inici d’un expedient                      

disciplinari. 
RELACIÓ  

● Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la                  
incorrecció o la desconsideració. 

● L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 
● Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una                

implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves                 
característiques personals, socials o educatives.  

AULA I INSTAL·LACIONS  
● Apropiar-se d'equipaments del centre.  
● Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la comunitat educativa tals com: mòbils, ordinadors o aparells                

electrònics.  
● El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i                 

les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.  
● Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.  

SALUT 
● Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la                    

comunitat educativa del centre (consumir begudes alcohòliques, drogues, substàncies perilloses per a la salut o la                
incitació al consum de totes aquestes substàncies).  

DOCUMENTACIÓ 
● Falsificar o emprar fraudulentament qualsevol document intern del centre.  

MÒBILS, ORDINADORS,  XARXES SOCIALS 
● La publicació per qualsevol mitjà digital o paper, o la utilització d'imatges captades indegudament durant el                

transcurs d'una classe, en els esbarjos o en una activitat lectiva.  
● La publicació d'insults i amenaces contra els membres de la comunitat educativa en qualsevol xarxa social.  
● La suplantació de personalitat digital d'un company/a o membre de la comunitat educativa.  

 

Competència 
sancionadora 

 
La Direcció del centre. Comunicació per inici d’expedient disciplinari. 
 

Proposta de 
mesures 
correctores i 
sancionadores 

 
Les mesures sancionadores que es poden imposar a una CCC molt greu són:  

● La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries. 
● La suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes. 
● La suspensió del dret d'assistir al centre per un període màxim de tres mesos. 
● La suspensió del dret d'assistir al centre durant el període que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són                     

menys de tres mesos. 
● La inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.  

A la reunió de coordinació de nivell a més a més també s’haurà de valorar la proposta de mesures correctores:  
● Realització de tasques educatives que beneficien a la comunitat educativa supervisades pel tutor/a, cotutor/a,              

coordinador/a de nivell, orientadora de nivell o bé d’algun membre de l’equip directiu. Caldria signar un contracte                 
pedagògic.  

o Preparació i desenvolupament d’activitats per a la resta del grup classe (relacionades amb la CCC greu). 
o Neteja i manteniment general de les instal·lacions del centre (fora de l’horari lectiu).  

La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.  
● Altres a valorar de forma personalitzada. 
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GESTIÓ D’INCIDÈNCIES A L’AULA 

 
Les incidències que puguin succeir a l’aula s’han de gestionar a la mateixa aula. L’alumnat no pot ser                  

expulsat ni se l’ha d’enviar a la sala de professorat per registrar la incidència. El registre es farà mitjançant                   

l’aplicatiu del centre.  

 
En cas d’una incidència molt greu, s’ha d’enviar un/a alumne/a no relacionat amb l’incident a la sala de                  

professorat a buscar un/a professor/a de guàrdia, que anirà a l’aula a buscar l’alumne/a o alumnes                

vinculats a la incidència per portar-los a Cap d’Estudis o Direcció.  
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