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MESURES DISCIPLINÀRIES PER AL BATXILLERAT 

CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Respecte al professorat 

-En el moment d’escriure al Programa una incidència o expulsió, caldria que el professorat              

decidís amb certesa quin tipus de falta ha comès l’alumne per saber qualificar-la de la millor                

manera possible: si és incidència, si és expulsió... 

En aquesta situació, pot servir d’ajuda conèixer els diferents tipus de faltes (lleus, greus, molt               

greus) que apareixen a les NOF (Normes d’Organització i Funcionament del Centre). Es poden              

consultar a la pàgina web de l’institut. 

Respecte als tutors/es 

-Si un alumne/a té incidències, expulsions, faltes ...,  es recomana als tutors/es:  

-parlar amb l’alumnat i les famílies per informar-los del que està passant i  advertir-los 

de les possibles conseqüències, perquè el fill/a modifiqui la seva actitud 

-parlar amb el professorat per conèixer els fets, l’actitud de l’alumne, i per comentar 

com es pot corregir aquest comportament 

-En alguna ocasió es pot produir el fet que un alumne acumuli diferents incidències o 

expulsions molt ràpidament i que el tutor encara no se n’hagi pogut assabentar (valorar 

aquesta circumstància, perquè l’alumne i la seva família poden rebre l’avís del tutor amb 

retard). 

Respecte als tutors/coordinació/comissió de convivència/direcció 

-Quan s’examinin les Incidències de cada alumne,  cal que es valori el tipus d’incidència o 

expulsió per la descripció que en fa el professor/a i es decideixi la gravetat dels fets. 

Per tant, si ha d’haver sanció, aquesta no hauria de venir determinada, automàticament, pel 

nombre d’incidències o expulsions, sinó que s’ha de considerar quin tipus de falta s’ha comès. 

En conseqüència, dos alumnes amb el mateix nombre d’incidències o expulsions poden ser 

sancionats o no (un sí, l’altre no) o poden rebre diferents sancions, per exemple, en el nombre 

de dies expulsats. 

En aquest sentit, la possibilitat de sancionar amb un marge d’actuació (d’1 a 3 dies d’expulsió) 

ajuda a trobar la solució més escaient per cada cas. 

L’alumnat hauria d’interpretar aquesta taula de barems de les mesures disciplinàries com 

possibles sancions que pot arribar a tenir (segons la gravetat dels fets i dins del marge 

d’actuació esmentat). 

-Les decisions que es prenguin sobre les sancions correspondran a:  

-sancions amb expulsió: decisió i sanció consensuada a través de la comissió de convivència 
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TAULA DE BAREMS PER AL BATXILLERAT 

INCIDÈNCIA/ EXPULSIÓ SANCIÓ 

- 25 faltes d’assistència injustificades (a les      
12 faltes no justificades, el tutor/a ho       
comunicarà a la família) 

 
 
- 1 dia d’expulsió del centre 

- 3 incidències i/o 1 expulsió (a partir de les         
2 incidències, el tutor advertirà l’alumne i       
les famílies) 

 
- 1 a 2 dies d’expulsió del centre, depenent de la          

gravetat del/s fets. 
 
- Pot comportar la pèrdua del dret de poder anar al          

viatge de final de curs i d’altres sortides        
programades. 

 

- La reiteració de faltes d’assistència no      
justificades (25 faltes més) 

- La reiteració (3 incidències més i/o una       
altra expulsió)  

- 1 incidència o expulsió greu  

 
- 2 a 3 dies d’expulsió del centre i de treball a casa,            

depenent de la gravetat dels fets.  

- La reiteració en qualsevol dels dos casos:       
6 incidències lleus o 2 incidències o       
expulsions greus 

- 1 incidència o expulsió molt greu  

- 1 setmana d’expulsió del centre i de treball a casa.          
Obertura d’un expedient disciplinari. Possible pèrdua      
dels dret de poder anar al viatge de final de curs i            
d’altres sortides programades. 

- Reiteració en la gravetat de les      
incidències (incidències greus o molt     
greus)  

- 2 setmanes d’expulsió del centre i de treball a casa.          
Obertura d’un expedient disciplinari. 

- L’absentisme reiteratiu 

- L’absència injustificada durant 15 dies     
seguits 

- Pèrdua del dret d’avaluació trimestral. Només podrà       
examinar-se a les proves finals. 

- Pot comportar l'anul·lació de la matrícula de       
l’alumne.  

● L’alumnat disposa d’una setmana per justificar les faltes d’assistència 

COMUNICACIÓ DE LES SANCIONS 

Expulsió del centre 
 
 

La comissió de convivència ho fa saber al 
tutor/a 
 
Si és el cas, la comissió obre expedient 
disciplinari 
 

El tutor ho comunica a la família, 
a l’alumne/a i a l’equip docent 

Pèrdua del dret de 
poder anar al viatge de 
final de curs i d’altres 
sortides programades 
 

La comissió de convivència ho fa saber al 
tutor/a 
 

El tutor ho comunica a la família i 
a l’alumne/a  

 


