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CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Normativa de convivència 
 
1. És obligació de l’alumnat assistir a classe, mantenir puntualitat, participar en 

les activitats i respectar els horaris establerts. 
2. És obligació de l’alumnat seguir les indicacions i realitzar les tasques 

encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents. 
3. És obligació de l’alumnat entregar el seu pare/mare o tutor/a legal les 

informacions que li siguin trameses per escrit des del centre (informació de 
sortides, activitats, comunicació d’incidències...) 

4. S’ha de respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys/es. No és 
permès córrer ni cridar pels passadissos: l’institut és un centre de treball i 
estudi que requereix respecte i silenci. 

5. S’ha de tractar els/les companys/es, el professorat i tot el personal del centre 
amb respecte. 

6. La classe s’acaba quan així ho indica el professor malgrat que hagi sonat el 
senyal acústic. 

7. Els alumnes no poden sortir de classe, excepte quan hagin de canviar d’aula. 
8. Si no ha arribat el professor passats 10 minuts de l’hora de l’inici de la classe, 

el delegat ho comunicarà al professor de guàrdia o a algun membre de l’equip 
directiu.  

9. S’ha de portar tot el material necessari per a cada matèria, tant el material 
habitual per a poder seguir la classe, com el material extra indicat pel 
professorat per dur a terme activitats concretes. 

10. S’ha de tenir cura del material propi i del material dels companys/es (llibres, 
llibretes, agenda, bolígrafs, etc.), així com del material d’ús col·lectiu, dels 
equipaments i de les instal·lacions del centre. 

11. L’alumnat sempre és responsable de la custòdia de les seves pertinences. El 
centre no es farà càrrec de la pèrdua, deteriorament o robatori dels objectes 
personals dels alumnes. 

12. S’ha de mantenir el material, les aules i totes les dependències del centre 
(passadissos, lavabos, pati, etc.) endreçats i nets, utilitzant responsablement 
les papereres. Les papereres de reciclatge s’han d’utilitzar de forma correcte. 
A la darrera hora lectiva, cal pujar cadires, tancar finestres i ordinadors. 

13. Durant les hores de classe, els alumnes no poden anar al lavabo, excepte per 
causes justificades i amb el permís d’un professor/a. 

14. No són permesos els jocs violents, perillosos o abusius (donar-se empentes, 
colpejar-se...) o ocasionar danys a les persones o instal·lacions del centre. 

15. Durant les hores d’esbarjo, l’alumnat ha de sortir al pati i no pot romandre a 
l’interior de l’edifici, excepte per causes justificades i sota la supervisió del 
professorat de guàrdia. 
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16. No és permès utilitzar ni fer ostentació del mòbil, ni cap aparell reproductor, 
ni gravador dins de tot el recinte escolar, excepte per finalitats didàctiques i 
sota la supervisió del professorat. En cas d’ús indegut d’aparells gravadors, 
reproductors i mòbils, l’aparell serà retirat pel professorat o personal 
responsable i retingut a direcció fins a l’última hora del dia, moment en què 
l’alumne/a podrà dirigir-se al despatx de Cap D’Estudis per recuperar-lo. En 
cas de pèrdua o robatori, el centre no se’n fa responsable. 

17. S’ha de respectar la normativa referent a l’ús  dels ordinadors personals 
tant  al centre com a les classes virtuals. 

18. Les normes de convivència s’aplicaran igualment en les videoconferències 
entre l’alumnat i el professorat. 

19. S’ha de venir al centre amb una correcta indumentària i higiene personal. No 
és permès portar barret, gorra o caputxa dins l’edifici. 

20. No és permès menjar a l’aula, als passadissos i a les escales. Només es pot 
menjar i beure al pati. L’esmorzar s’obrirà just a l’entrada del pati i fent sempre 
ús de les papereres. Es permetrà beure aigua en cas necessari, amb el 
permís del professor/a, en hores lectives. 

21. L’alumnat ha de ser responsable de la seva alimentació. No és correcte 
llençar menjar i s’ha de fer un bon ús de les papereres. 

22. Està prohibit portar tabac i fumar en tot el recinte escolar i a uns 100 metres 
a l’entorn. 

 
ANNEX I 
Normes de convivència del centre referents a les mesures per a la 
prevenció i seguretat davant la  COVID 

1. És obligació de l’alumnat respectar les mesures personal del centre 
establertes al pla d’organització de centre 2020-2021 pel que fa a la 
prevenció, higiene i seguretat davant la  COVID  referides a l’obligació de 
l’ús de mascareta i  la seva correcta col.locació, la distància de seguretat  i 
la higiene de mans.  

2. Tot l’alumnat ha de portar el material propi d’ús personal i no compartir-lo. 
3. S’aconsella portar ampolles individuals  d’aigua durant tota la jornada 

lectiva ja que no es podrà beure de les fonts ni dels lavabos. 
4. Cal respectar i complir  els protocols d’entrades i sortides del centre que 

figuren al pla d’organització de centre 2020-2021. 
5. És obligació de l’alumnat respectar i complir  els protocols de l’ús dels 

lavabos que figuren al pla d’organització de centre 2020-2021. 
6. Cal respectar i complir  els protocols de l’ús dels patis que figuren al pla 

d’organització de centre 2020-2021 
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Faltes lleus, greus i molt greus. Mesures correctores. 
 
 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER 
LLEU  

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES 
CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER 

LLEU  
• Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència: 

• Acumular 3 retards en un mateix dia o en dies diferents 
• 1 falta d’assistència 

• Comportament incívic: 
• Menjar en espais i horaris no permesos 
• Córrer, cridar, jugar... 
• Llençar brossa a terra 
• Obstruir zones de pas de forma deliberada 
• Posar els peus sobre cadires, taules o parets 

• Actes que alterin el normal desenvolupament de les activitats 
acadèmiques: 

• Pertorbar el normal funcionament de la classe 
• No respectar l’avís del professor 
• Negar-se a treballar 
• No portar el material necessari per al treball a l’aula 

• General ordinari: 
• Amonestació oral prèvia a l’amonestació escrita 
• Amonestació escrita: comunicat inciència lleu 

(observació) a la família 
• Realització de treball complementari durant el 

temps de privació d’esbarjo: copiar la normativa del 
centre 

• Depenent dels casos: 
• Repercussió negativa en la nota de final de 

trimestre de la matèria on s’hagi produït la 
incidència a criteri del professorat 

• Assumir la reparació econòmica, si s’escau, o 
neteja del material danyat 

• Realització de tasques educadores o socials dins 
i/o fora de l’horari lectiu 

• Seguiment psicopedagògic  
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• Mastegar xiclet, emmirallar-se, maquillar-se i qualsevol 
altra conducta aliena a l’actitud de treball i atenció 
exigible durant les classes 

• Fer un mal ús del material i de les dependències del centre: 
• Utilitzar innecessàriament escales i sortides 

d’emergència 
• Malmetre o embrutar lleument el material i les 

dependències del centre 
• Ocupar espais del centre sense autorització. Per 

exemple, amagar-se a una aula o al lavabo a l’hora del 
pati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
 
 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE 
CARÀCTER GREU  

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES 
CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER GREU  

• Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència: 
• Acumular 9 retards 
• 3 faltes d’assistència en dies diferents 

• Actes d’incorrecció, desconsideració, falta de respecte cap 
a altres membres de la comunitat educativa 

• Actes que alterin el normal desenvolupament de les 
activitats acadèmiques: 

• Llançar petards i altres tipus d’objecte i producte 
que causi danys personals o materials 

• Actes d’indisciplina: 
• Desobeir un professor/a o altres membres del 

personal no docent 
• No presentar-se al professor/a de guàrdia després 

d’una expulsió 
• Marxar de l’aula  quan falti professorat sense 

esperar l’arribada del professor de guàrdia 
• No seguir la normativa de les aules específiques 

(laboratori, aula d’informàtica, taller, aula de 
música, aula de ViP, aula d’idiomes) 

• General ordinari: 
• Amonestació oral prèvia a l’amonestació escrita 
• Expulsió de classe 
• Amonestació escrita i telefònica: comunicat d’expulsió a 

la família 
• Repercussió negativa en la nota de final de trimestre de 

la matèria on s’hagi produït la incidència a criteri del 
professorat 

• Compareixença davant de cap d’estudis o director/a del 
centre 

• Assumir la custòdia temporal de l’aparell utilitzat 
inadequadament 

• Realització de treball complementari durant el temps de 
privació d’esbarjo: copiar la normativa del centre 

 
• Depenent dels casos: 
• Assumir la reparació econòmica, si s’escau, o neteja del 

material danyat 
• Realització de tasques educadores o socials en horari 

lectiu i/o no lectiu 
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• Desatendre greument la normativa d’ús 
d’ordinadors, de mòbils o qualsevol altre aparell 
electrònic a classe. 

• Negar-se a entregar el mòbil o qualsevol altre 
material requerit a un/a professor/a 

• Deteriorament del material i de les dependències 
del centre 

• Reiteració de 3 conductes contràries lleus. 

• Suspensió del dret a participar en activitats fora del 
centre 

• Suspensió del dret d’assistència a determinades classes 
per un període no superior a cinc dies lectius. Durant 
aquestes classes l’alumne ha de romandre al centre 
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

• Seguiment psicopedagògic  

 
 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE 
CARÀCTER MOLT GREU  

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES 
CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER 

MOLT GREU  
• L’agressió física o les amenaces 
• Fumar a dins del recinte escolar 
• Fer fotografies o gravacions sense permís dins del centre 
• Utilització inadequada d’imatges dels membres de la 

comunitat educativa 

• General ordinari: 
• Amonestació oral prèvia a l’amonestació escrita 
• Expulsió de classe 
• Amonestació escrita i telefònica: comunicat d’expulsió 

a la família 
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• La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència 
del centre 

• Marxar del centre sense permís durant l’horari lectiu 
• Portar a l’institut i consumir-hi o induir al consum de 

substàncies no permeses, begudes alcohòliques o qualsevol 
altra substància estupefaent prohibida per la legislació vigent 

• Negar-se a entregar el mòbil o qualsevol altre material 
requerit a un membre de l’Equip Directiu després de la 
negativa d’entrega a un/a professor/a 

• Actes que alterin greument el normal desenvolupament de 
les activitats 

• Vexacions o humiliacions, així com injúries, ofenses i insults 
que depassin la incorrecció o la desconsideració previstes a 
la categoria “conductes contràries de caràcter greu” 

• Suplantació de personalitat 
• Falsificació o sostracció de documents o material acadèmic 
• Sostracció de pertinences de qualsevol membre de la 

comunitat educativa 
• Deteriorament greu del material i de les dependències del 

centre, així com deteriorament intencionat de les pertinences 
d’altres membres de la comunitat educativa 

• Incitació a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat, 
a més d’actuacions contra la intimitat personal 

• Reiteració de 3 conductes contràries greus 
• Qualsevol conducta contrària referent a les mesures per a la 

prevenció i seguretat davant la COVID (obligació ús i 

• Assumir la custòdia temporal de l’aparell utilitzat 
inadequadament 

• Repercussió negativa en la nota de final de trimestre 
de la matèria on s’hagi produït la incidència a criteri 
del professorat 

• Depenent dels casos: 
• Compareixença immediata davant de cap d’estudis o 

director/a del centre 
• Reparació econòmica, si s’escau, o neteja del material 

danyat 
• Realització de tasques educadores en horari lectiu i/o 

no lectiu 
• Suspensió del dret a participar en activitats fora del 

centre 
• Expulsió a casa  
• Canvi de grup o de classe de l’alumne 
• Suspensió del dret d’assistència al centre o a 

determinades classes per un període que no pot ser 
superior a quinze dies lectius, sense que això comporti 
la pèrdua del dret a l’avaluació contínua. El/la tutor/a 
ha de lliurar a l’alumne/a un pla de treball de les 
activitats que ha de realitzar. 

• Suspensió del dret d’assistència al centre o a 
determinades classes per un període màxim de tres 
mesos o pel temps que resti fins a la finalització del 
curs acadèmic, si són menys de tres mesos 
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col.locació correcta mascareta,distància seguretat i higiene 
de mans) 

• Incompliment protocols referents a la prevenció i seguretat 
davant la COVID ( entrades i sortides del centre, ús dels patis 
i lavabos)  

• Obertura d’expedient disciplinari (LEC, article 
37.3;Decret 102/2010, article 25) 

• Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre  
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VIDEOCONFERENCIES 

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE 
CARÀCTER LLEU PEL QUE FA A L’ÚS RESPONSABLE DE 

LES VIDEOTRUCADES EN ENTORNS EDUCATIUS  

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES 
CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER LLEU  

• Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència: 
• Acumular 3 retards en un mateix dia o en dies 

diferents 
• 1 falta d’assistència 

• Comportament incívic: 
• Menjar durant la classe virtual 
• Fer intervencions irrespectuoses amb el professor i 

companys en l’entorn virtual 
• no silenciar el micro quan es requereix,  realitzar 

activitats  inapropiades ... 
• Postures inadequades durant la classe 

• Actes que alterin el normal desenvolupament de les 
videotrucades: 

• Pertorbar el normal funcionament de la classe 
• No respectar l’avís del professorat 
• No portar el material necessari per al treball  
• qualsevol altra conducta aliena a l’actitud de treball 

i atenció exigible durant la connexió. 
 
  

• General ordinari: 
• Amonestació oral prèvia a l’amonestació escrita 
• Amonestació escrita: comunicat d’incidència a la família 

 
• Depenent dels casos: 
• Repercussió negativa en la nota de final de trimestre de 

la matèria on s’hagi produït la incidència a criteri del 
professorat 

• Realització de tasques educadores o socials dins i/o fora 
de l’horari lectiu 

• Seguiment psicopedagògic  
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CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE 
CARÀCTER GREU PEL QUE FA A L’ÚS RESPONSABLE DE 

LES VIDEOTRUCADES EN ENTORNS EDUCATIUS  

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES 
CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER GREU  

• Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència: 
• Acumular 9 retards 
• 3 faltes d’assistència en dies diferents 

• Actes d’incorrecció, desconsideració, falta de respecte 
cap a altres membres de la comunitat educativa 

• Actes que alterin el normal desenvolupament de les 
activitats acadèmiques: 

• Actes d’indisciplina: 
• Desobeir un professor/a  
• Marxar de l’aula virtual quan la classe encara no 

hagi acabat   
• Negar-se a treballar 
• Desatendre greument la normativa d’ús 

d’ordinadors, de mòbils o qualsevol altre aparell 
electrònic  

• Reiteració de 3 conductes contràries lleus  

• General ordinari: 
• Amonestació oral prèvia a l’amonestació escrita 
• Expulsió de l’aula virtual 
• Amonestació escrita i telefònica: comunicat d’expulsió a 

la família 
• Repercussió negativa en la nota de final de trimestre de 

la matèria on s’hagi produït la incidència a criteri del 
professorat 

• Compareixença davant de cap d’estudis o director/a del 
centre 

 
• Depenent dels casos: 
• Suspensió del dret a participar en activitats fora del 

centre 
• Suspensió del dret d’assistència a determinades classes 

per un període no superior a cinc dies lectius. Durant 
aquestes classes l’alumne ha de romandre al centre 
efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

• Seguiment psicopedagògic  
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CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA DE 
CARÀCTER MOLT GREU PEL QUE FA A L’ÚS 
RESPONSABLE DE LES VIDEOTRUCADES EN 

ENTORNS EDUCATIUS  

MESURES CORRECTORES DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES 
A LA CONVIVÈNCIA DE CARÀCTER MOLT GREU  

• Amenaces 
• Fer fotografies o gravacions sense permís  
• Enregistrar, fotografiar,manipular, reproduir 

accions en línia o persones sense el seu 
consentiment. 

•  Utilització inadequada d’imatges i 
enregistraments dels membres de la comunitat 
educativa 

• La reiteració d’actes contraris a les normes de 
convivència del centre 

• Consumir-hi o induir al consum de substàncies no 
permeses, begudes alcohòliques o qualsevol altra 
substància estupefaent prohibida per la legislació 
vigent 

• Actes que alterin greument el normal 
desenvolupament de les activitats 

• Vexacions o humiliacions, així com injúries, 
ofenses i insults que depassin la incorrecció o la 

• General ordinari: 
• Amonestació oral prèvia a l’amonestació escrita 
• Expulsió de l’aula virtual 
• Amonestació escrita i telefònica: comunicat d’expulsió a la 

família 
• Repercussió negativa en la nota de final de trimestre de la 

matèria on s’hagi produït la incidència a criteri del professorat 
• Depenent dels casos: 
• Compareixença immediata davant de cap d’estudis o director/a 

del centre 
• Realització de tasques educadores en horari lectiu i/o no lectiu 
• Suspensió del dret a participar en activitats fora del centre 
• Expulsió a casa  
• Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades 

classes per un període que no pot ser superior a quinze dies 
lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació 
contínua. El/la tutor/a ha de lliurar a l’alumne/a un pla de treball 
de les activitats que ha de realitzar. 
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desconsideració previstes a la categoria 
“conductes contràries de caràcter greu” 

• Suplantació de personalitat 
• Falsificació o sostracció de documents o material 

acadèmic 
• Incitació a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat, a més d’actuacions contra la intimitat 
personal 

• Reiteració de 3 conductes contràries greus 
• Qualsevol conducta contrària referent a les 

mesures per a la prevenció i seguretat davant la 
COVID (obligació ús i col.locació correcta 
mascareta,distància seguretat i higiene de mans) 

• Incompliment protocols referents a la prevenció i 
seguretat davant la COVID ( entrades i sortides del 
centre, ús dels patis i lavabos)  

• Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades 
classes per un període màxim de tres mesos o pel temps que 
resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres 
mesos 

• Obertura d’expedient disciplinari (LEC, article 37.3;Decret 
102/2010, article 25) 

• Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre  
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Efectes de l’acumulació de les faltes de disciplina de caràcter greu 
(Incidències). 
 
Les incidències s’han d’enregistar a l’IEduca. Aquestes faltes les controlarà la 
Cap d’Estudis. 

Els efectes de l’acumulacio ́d’incidències queda reflectit en la seguënt taula.  

ACUMULACIÓ MESURA CORRECTORA 
3 incidències 1 dilluns tarda 
6 incidències Prohibició anar sortides escolar 
9 incidències Expulsió 1 dia 

 *1 Expulsió de l’aula  compta com a 3 incidències 

Degut a les mesures COVID durant el curs 2020-2021 aquests efectes de 
l’acumulació de faltes de disciplina es concreten en el següent: 

ACUMULACIÓ MESURA CORRECTORA 
3 incidències 1 setmana sense pati complint les 

mesures correctores del professor 
responsable 

6 incidències Expulsió 1 dia a casa 

*1 Expulsió de l’aula  compta com a 3 incidències 

 

Efectes de l’acumulacio ́d’incidències degut a un ús inapropiat del mòbil 

ACUMULACIÓ MESURA CORRECTORA 
1 incidència El professor/a requisa el mòbil a l’alumne/a , l’entrega a la Cap 

d’Estudis i ha de registrar la incidència l’IEduca. 
La Cap d’Estudis telefona als pares de l’alumne/a per a 
comunicar-los la incidència 
L’alumne/a responsable del mòbil, el recollirà al final del matí a 
Prefectura 
La Requisició del mòbil suposa una falta greu per a l’alumne/a 
 

2 incidència Expulsió d’1 dia a casa. Al ser una reiteració d’un acte contrari 
a les normes de convivència , es considera falta molt greu. 

3 incidència Expulsió de 2 dies a casa. 
 


