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CAPÍTOL VII. La Convivència al Centre 
 
3.2.- EFECTES DE L’ACUMULACIÓ DE LES FALTES 

D’ASSISTÈNCIA  
 

NIVELL 
ACUMULACIÓ  

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

1r 
ESO 

 
2n 

ESO 

15 hores 
� Apercebiment 

amb notificació 
als pares 

� Per a 
l’alumnat que 
superi el 
25% de les 
faltes 
d’assistència 
en un 
trimestre 
s’activarà el 
protocol 
d’absentisme 
[unes 87 
hores en 
còmput 
trimestral] 

30 hores 

� Apercebiment 
amb notificació 
als pares  

� Comunicació a 
la treballadora 
social de l’EAP 

� Pèrdua del dret 
a assistir a 
activitats 
extraescolars. 

 

NIVELL 
ACUMULACIÓ  

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

3r 
ESO 

 
4t 

ESO 

20 hores 
� Apercebiment 

amb notificació 
als pares 

� Per a 
l’alumnat que 
superi el 
25% de les 
faltes 
d’assistència 
en un 
trimestre 
s’activarà el 
protocol 
d’absentisme 
[unes 87 
hores en 
còmput 
trimestral] 

40 hores 

� Apercebiment 
amb notificació 
als pares  

� Comunicació a 
la treballadora 
social de l’EAP 

� Pèrdua del dret 
a assistir a 
activitats 
extraescolars. 

 
 
 
 
 

3.3.- EFECTES DE L’ACUMULACIÓ DELS RETARDS 
INJUSTIFICATS  
 

NIVELL ACUMULACIÓ  
Retards MESURA CORRECTORA 

Tots 

8 retards � Apercebiment a l’alumne 

16 retards � Apercebiment amb 
notificació als pares 

24 retards 
� Pèrdua del dret a assistir a 

activitats extraescolars  

30 retards 
� Possibles mesures 

disciplinàries 
 
 
4.2 -IRREGULARITATS O INFRACCIONS DE LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA (FALTES LLEUS ) 
 
1. Es consideraran irregularitats o infraccions de les normes de 

convivència (faltes lleus ) tipificades com a amonestacions i 
faltes de disciplina o conductes contràries les següents. 
a. Amonestació: Es refereixen als actes que pertorben el 

normal desenvolupament de la classe dins l’aula i/o la 
convivència dins el centre: 
� Aixecar-se sense permís o sense motiu. 
� No fer cas de les indicacions del professorat 

repetidament. 
� Interrompre sense motiu. 
� Xerrar amb els companys/es. 
� Aixecar la veu en excés. 
� Retardar innecessàriament l’inici de la classe o d’un 

tasca. 
� Embrutar lleument dependències del centre. 
� Menjar i/o beure a classe. 
� Romandre al pati en hores lectives. 
� Cridar als passadissos durant un canvi d’aula. 
� Entrar en una aula sense trucar a la porta i sense el 

permís del professor de l’aula.  
b. Falta de disciplina: 

� L’acumulació de 10 amonestacions o incidències. 
� Les faltes injustificades d'assistència a classe i la 

reiteració dels retards. 
� El deteriorament lleu de les dependències del centre 

i/o de les pertinences dels altres membres de la 
comunitat educativa. 

� Sortir de l’aula sense permís. 
� Ús inapropiat dels dispositius mòbils. 

� Portar auriculars sense el permís explícit del 
professorat. 

� Estar connectat a pàgines web diferents de les 
notificades pel professorat. 

� Desobeir reiteradament les indicacions del 
professorat. 

� Perdre el respecte a qualsevol membre de la 
comunitat educativa (professorat, personal no 
docent, alumnat): cridar, no deixar parlar, ridiculitzar, 
embrutar significativament les dependències del 
centre, .... 

 
4.3.- CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA 
CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (FALTES GREUS) 
 
1. Es consideren conductes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre educatiu (faltes greus ): 
a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, 

vexacions o humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa, l’assetjament escolar (bullying), el 
deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes 
que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 
personal. 

b. L'alteració injustificada i greu del desenvolupament 
normal de les activitats del centre, el deteriorament greu 
de les dependències o els equipaments del centre, la 
falsificació o la sostracció de documents i materials 
acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la 
vida escolar. 

c. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que 
puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a 
aquests actes. El fumar i el beure alcohol en qualsevol 
espai dins del recinte educatiu es considerarà una falta 
greu. 

d. La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de 
convivència del centre. 

 
4.4.- CONDUCTES ESPECIALMENT GREUS I PERJUDICIALS PER 
A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (FALTES MOLT GREUS ) 
 
1. Es consideren conductes especialment greus i perjudicials 

per a la convivència en el centre educatiu (faltes molt greus ) 
les conductes i els actes a què fa referència l'apartat anterior 
que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, 
naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 
afectats. 
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4.6.- MESURES CORRECTORES I APLICACIÓ DE MESURES CORRECTOR ES A LES IRREGULARITATS 
O INFRACCIONS DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (FALTES LLEUS ) 
 
1. Mesures correctores i aplicació 
 

AMONESTACIÓ 
MESURES CORRECTORES APLICACIÓ  

� Amonestació oral. 
� Amonestació escrita a l'agenda i/o 

programa Alexia de l'alumnat. 
� Separació de l’aula de classe per un 

període NO superior a 5 minuts. 
� Privació del temps d’esbarjo 

acompanyat del professor/a. 
� Participació en un procés de mediació 

per a la resolució de conflictes com a 
complement de les altres correccions. 

� Assistència al Centre fora de l’horari 
escolar (dimecres o dijous a la tarda) 
 

� Qualsevol professor de l’institut, escoltat 
l’alumne. 

� Una amonestació NO comportarà mai 
l’expulsió de l’aula.  

� S’entrarà a Alexia amb el codi “O” explicant, 
obligatòriament, el motiu de l’observació.  

� El professorat tutor de grup controlarà les 
incidències (faltes lleus, assistència) de 
l’alumnat del seu grup classe. A instàncies 
dels Caps d’estudis, en serà coneixedor de 
les acumulacions. 

� El professorat que imposa la mesura 
d’assistència al centre fora d’horari escolar 
(dimecres o dijous per la tarda) serà el 
responsable d’atendre’l i vetllar perquè 
realitzi la tasca encomanada. La família 
tindrà coneixement de la mesura i del 
període de temps que l’alumne romandrà al 
Centre. 
 

 
FALTA DE DISCIPLINA  

MESURES CORRECTORES APLICACIÓ  
� Expulsió de l'aula per la resta del temps 

de classe. 
� Compareixença immediata davant del 

cap d'estudis. 
� Amonestació escrita per part del cap 

d’estudis. Si l’alumne és menor d’edat, 
caldrà que els pares o representants 
legals tinguin coneixement escrit de 
l’amonestació.  

� Suspensió del dret de participar en 
activitats extraescolars o 
complementàries del Institut. 

� Participació en un procés de mediació 
per a la resolució de conflictes com a 
complement de les altres correccions. 
 

� Qualsevol professor de l’institut, en el 
supòsit de les mesures correctores 
previstes en els apartats a) i b).  

� El cap d’estudis en el supòsit de la resta de 
mesures correctores previstes.  

� Una falta de disciplina comportarà entrar-la 
a ALEXIA amb el codi “D” explicant-ne el 
motiu, omplir el full de disciplina i comunicar-
ho a la família. 
 

 
2. Efectes de l'acumulació de faltes de disciplina: 

a. Els efectes de l’acumulació de conductes contràries i conductes greument perjudicials queda 
reflectit a la següent taula. Sempre que hi hagi una acumulació de faltes de disciplina es 
comunicarà a la família amb els pertinents apercebiments per mitjà d’un comunicat escrit i 
amb còpia per a cap d’estudis i tutor/a personal de l’alumne al centre. 

Nivell Acumulació Mesura  
correctora Reincidència 

1r ESO 
2n ESO 

3 faltes 1 dia 

� Amb 6 faltes, privació del dret a assistir 
a Activitats Extraescolars 

6 faltes 2 dies 
9 faltes 5 dies 

12 faltes 5 dies 
consecutius 

15 faltes 10 dies 
consecutius 

20 faltes 10 dies 
consecutius 

 
i. A partir de les 20 faltes de disciplina es podrà obrir expedient disciplinari. 
ii. A partir de les 25 faltes de disciplina i cada 5 de noves la sanció serà de 15 dies 

consecutius 
 

Nivell Acumulació Mesura  
correctora Reincidència 

3r ESO 
4t ESO 

3 faltes 2 dies 

� Amb 3 faltes, privació del dret a assistir 
a Activitats Extraescolars 

6 faltes 5 dies 
9 faltes 5 dies 

12 faltes 
10 dies 

consecutius 

15 faltes 10 dies 
consecutius 

 
iii. A partir de les 15 faltes de disciplina es podrà obrir expedient disciplinari. 
iv. A partir de les 20 faltes de disciplina i cada 5 de noves la sanció serà de 15 dies 

consecutius 
 


