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1. INTRODUCCIÓ
En aquest apartat s’especifica l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels
mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat
quan no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures
correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la
gravetat de la conducta de l’alumnat.
Podem dir doncs que les normes de convivència són bàsiques per poder conviure en qualsevol
societat com ara un poble, una família, una escola..., i que neixen de la necessitat de relacionarnos i poder realitzar les activitats que s’han de dur a terme a l’escola. Per tant, cal que les
transmetem als nens i nenes perquè aquestes es converteixin en un hàbit. És en aquesta tasca on
creiem imprescindible la complicitat de la família.
Així doncs, resulta imprescindible establir una sèrie de normes compartides per tota la comunitat
educativa si volem conviure plegats, ja que les normes són l’instrument regulador de la
convivència, tant pel què fa al grup-classe com al conjunt del centre educatiu.
Sabem que educar en una cultura de l’esforç suposa també aprendre a assumir i reconèixer els
límits, a obeir allò que ens sembla just i desobeir, o si més no qüestionar, allò que ens sembla
injust.
Aquest document s’ha elaborat en base a la normativa legal vigent, i pren com a punt de partida
tot l’articulat de la Llei d’Educació de Catalunya, la LEC, que fa referència a la convivència al
centre, i en remarca els punts que es creuen més importants.
Les normes que es descriuen poden ser desenvolupades en més detall a través de protocols,
acords o documents similars que, un cop aprovats pel Consell Escolar, s’incorporaran a les NOFC
en forma d’annexos amb el mateix valor normatiu.1

1
-

Llei orgànica 2/2006 d’Educació LOE i Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC).
Decret 181/2008 de 9 de setembre, de l’ordenació del segon cicle de l’Educació Infantil.
Decret 142/2007 de 26 de juny, de l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària.
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les
escoles per al curs 2010-2011.
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Els objectius de l’establiment d’aquestes normes de convivència són els següents:
-

Aconseguir la creació d’un bon clima de centre i d’aula que afavoreixi una convivència
respectuosa i sensible entre tots i totes.

-

Impulsar

l’adquisició

d’una

adequada

competència

social

necessària

per

al

desenvolupament integral personal i social de l’alumnat.
-

Promoure accions dins de la comunitat educativa que potenciï actituds de tolerància, diàleg

i solidaritat.

2. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT
L’alumnat, com a protagonista del procés educatiu, té dret a rebre una educació integral i de
qualitat. Tanmateix, estudiar per aprendre és el deure principal i bàsic que comporta el
desenvolupament global de l’alumne/a.2

2.1 Drets de l’alumnat

2

-

Dret a l’educació integral i a rebre una formació.

-

Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar.

-

Dret al respecte de les seves conviccions.

-

Dret a la integritat i la dignitat personal.

-

Dret a participar.

-

Dret a rebre informació.

-

Dret a la llibertat d’expressió.

-

Dret a una orientació escolar i professional.

-

Dret a la igualtat d’oportunitats.

-

Dret a protecció social.

-

Dret a la protecció dels drets.

- Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya.
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). Article 21 i 22 Drets i deures dels alumnes.
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2.2 Deures de l’alumnat
-

Deure de respecte als/les altres.

-

Deure d’estudi.

-

Deure de respectar les normes de convivència, la qual cosa implica:
•

Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de
la comunicat educativa.

•

No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça,
sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

•

Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació
vigent.

•

Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del
centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de
l’activitat escolar.

•

Complir la normativa d’organització i funcionament de centre.

•

Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del
personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que
lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi la legislació
vigent.

•

Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat
escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la
tutoria i l’orientació i de la convivència en el centre.

•

Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de
l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.

3. NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE
Per la bona convivència del centre, tots els membres de la comunitat educativa han de conèixer i
complir unes normes. Els/les mestres, l’alumnat i les seves famílies, n’han de ser coneixedors per
tal d’establir els mitjans i condicions adequades per a prevenir les faltes així com per aplicar les
sancions. 3
3

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). Article 30 Dret i deure de convivència.
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). Article 31 Principis generals de la convivència.
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3.1 Referents a les persones
-

Tenir cura de la higiene i l’aspecte personal: vestir-se adequadament, dutxar-se,...

-

Utilitzar un vocabulari i un to correctes.

-

Dirigir-se correctament a tothom: saludar, acomiadar-se, donar les gràcies, demanar bé les
coses, disculpar-se.

-

Respectar l’estudi dels companys/es.

-

Evitar jocs violents.

-

Evitar agressions i baralles.

-

Col·laborar i ajudar als/a les altres alumnes.

-

Respectar les pertinences dels altres.

-

Utilitzar el diàleg per solucionar qualsevol conflicte.

-

No discriminar a cap company/a, ni cap altre membre de la comunitat educativa per
qualsevol circumstància personal o social.

-

Col·laborar en la solució dels problemes que afectin al conjunt de la classe, del cicle o de
l’escola, manifestant el propi punt de vista en les actuacions de debat.

3.2 Referents als materials
-

Utilitzar només el material que calgui sense fer despeses innecessàries.

-

Emprar els folis correctament sense fer-ne mal ús.

-

Tenir cura del material fent-ne un bon ús.

-

Tractar els llibres amb cura: a casa, a classe, a la biblioteca,... tant si són propis com de
préstec.

-

Conservar el material fungible fins que s’acabi (llapis, goma, colors,...).

-

No menjar en temps de classe. L’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial podrà esmorzar
dins l’aula per treballar hàbits d’alimentació i higiene.

-

No portar joguines de casa, jocs electrònics o objectes valuosos.

-

Cada inici de curs l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial aportarà els materials de
neteja personal que es descriuen al llistat de material d’higiene personal.

-

Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions i materials que s’utilitzen al centre.
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3.3 Referents a l’ambient de treball, a la classe, a l’escola, a casa,...
-

Mantenir l’ordre adequat a cada activitat.

-

Treballar en silenci.

-

Presentar els treballs d’acord a les pautes que doni el mestre/a.

-

Escoltar i respectar les intervencions dels/de les altres en una conversa i demanar el torn
de paraula.

-

Respectar l’espai físic de cadascú per treballar i guardar les seves coses.

-

Acostar-se a les persones amb qui es vol parlar en lloc de cridar.

-

Assistir a l’escola, ser puntual quan s’arriba a l’escola, quan se surt de l’escola i a l’hora del
pati. Justificar les faltes d’assistència i de retard.

-

Entrar i sortir de la classe i de l’escola de forma ordenada, sense córrer ni cridar.

-

Abans d’entrar en una classe trucar a la porta i saludar.

-

Penjar bé la roba als penjadors.

-

Respectar al/a la mestre/a, atendre a les seves explicacions i realitzar les tasques que se li
encomanen, deures.

-

Presentar el material i estris d’ús personal ben identificats (amb el nom i cognoms, llibres
folrats,...)

-

Per fer Psicomotricitat i Educació Física cal portar l’equip adequat i els estris de neteja
personal, tal i com s’indica a la normativa d’inici de curs.

-

Desplaçar-se en els espais tancats caminant i utilitzant un to de veu adequat.

-

Preparar els materials necessaris per començar la feina.

-

L’alumnat d’Educació Primària evitarà anar al lavabo en hores de classe.

-

No sortir de la classe, ni del recinte escolar sense el permís corresponent.

-

No fer ús de telèfons mòbils a l’escola.

-

Per a la realització de les activitats programades fora del centre caldrà que l’alumnat porti
la corresponent autorització signada pel pare, mare i/o tutor/a legal, i si s’escau, el rebut
del pagament de l’activitat.

-

Llençar papers i deixalles als contenidors corresponents, afavorint el reciclatge.

-

Deixar els lavabos i wàters nets.

-

Ser curiós amb l’entorn i mantenir-lo net.
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3.4 Referents a l’hora d’esbarjo
-

A l’hora d’esbarjo l’alumnat no es podrà quedar dins l’aula sense un mestre/a. La porta de
l’aula estarà tancada amb clau.

-

Evitarem els jocs violents i les pilotes de cuir o similars.

-

No llençar pedres al pati, ni donar cops de pilota.

-

Respectar les plantes, els arbres i el mobiliari del pati.

-

Comunicar les incidències als/a les mestres vigilants del pati. El/la mestre/a vigilant
n’informarà al tutor/a corresponent.

-

No jugar amb l’aigua ni mullar-se.

-

Abans de jugar, cal menjar tot l’esmorzar i llençar l’embolcall al contenidor corresponent.

-

Respectar i utilitzar correctament els jocs del pati.

-

Acceptar les normes dels jocs.

-

Recollir els jocs i guardar-los quan s’acabi l’hora d’esbarjo.

-

Sortir i entrar del pati ordenadament seguint les indicacions del/la mestre/a.

3.5 Referents als serveis escolars i a la resta d’activitats.
Les normes descrites als apartats anteriors són també vigents en l’ús del servei de menjador,
acollida, etc., així com a la resta d’activitats que s’organitzin al centre, amb independència de les
normes específiques que pugui tenir un determinat servei o activitat.

4. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (Annex)
La carta de compromís és el document que expressa els objectius per assolir un entorn de
convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Així doncs, descriu els
compromisos que cada família i el centre s’atenen a adquirir en relació amb els principis que la
inspiren, i que han de ser els necessaris per a garantir la cooperació entre les accions educatives
de les famílies i la del centre educatiu.
Els compromisos expressats en aquesta carta s’entenen en el marc del respecte als drets i les
llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la família al caràcter propi
del centre.
Els compromisos es refereixen, com a mínim, al seguiment de l’evolució dels i de les alumnes, a
7
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l’acceptació dels principis educatius del centre, al respecte de les conviccions ideològiques i
morals de la família en el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis, a l’adopció de
mesures correctores en matèria de convivència i a la comunicació entre el centre i la família.
Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, en el marc de les
orientacions del Departament d’Ensenyament, amb la participació de la comunitat escolar, i són
aprovats pel consell escolar. L’actualització d’aquesta carta s’ha de realitzar, almenys, a l’inici de
cada etapa educativa.
La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la direcció del centre i
pel pare, mare, tutor o tutora legal de l’alumne/a. De la carta signada n’ha de quedar constància
documental al centre i a la família.

5. MEDIACIÓ ESCOLAR
La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin
produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè
puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.4
La participació en el procés de mediació és voluntària i no eximeix automàticament del compliment
de sancions, sinó que comporta la reparació de danys i la reconciliació entre les parts implicades
en un conflicte, que poden ser dues o més, i una o dues persones mediadores per mitjà del diàleg.
La mediació té per objectiu prevenir conductes problemàtiques i promoure la participació de
diferents membres de la comunitat educativa en el manteniment d’un bon clima de convivència al
centre. Els conflictes no sempre es resolen, però amb la mediació o gestió positiva dels conflictes
poden transformar-se.
El diàleg entre les persones implicades és un procés de comunicació horitzontal entre les parts i el
mediador, on les persones implicades prenen decisions per consens sense coaccions ni cap mena
de poder. El poder el tenen les parts implicades que comparteixen inquietuds, punts de vista,
necessitats, aspiracions, i amb l’ànim de posar-se d’acord. El diàleg es basa en l’acceptació de
l’altre i el respecte.

4

- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). Article 32 Mediació.
- Decret 279/2006 de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
no universitaris de Catalunya. Títol 3.
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La mediació té un caràcter totalment voluntari i les sessions de mediació són confidencials. Les
parts en conflicte són les veritables protagonistes de tot el procés i les úniques amb capacitat de
prendre decisions i d’arribar a acords. La mediació escolar és preventiva, pretén habilitar les
persones per conduir per elles mateixes els seus conflictes de manera constructiva i creativa,
sense necessitat de recórrer a l’agressivitat, submissió o intervenció de l’autoritat.
Amb la mediació s’aprèn assertivitat, que és la defensa de les pròpies idees; s’aprèn l’empatia, és
a dir, posar-se en el lloc dels altres i a dialogar des del respecte i l’acceptació de l’altre. S’aprèn a
pensar reflexivament, creativament, i críticament. També s’aprèn a col·laborar, tenint en compte
els respectius interessos; a escoltar per comprendre, i a expressar i regular els sentiments i les
emocions. La mediació és una contribució activa a la cultura del diàleg i la pau.

6. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT
Les conductes i els actes contraris a la convivència de l’alumnat són objecte de correcció pel
centre.5

6.1 Faltes lleus
Es consideraran com a faltes lleus contràries a la convivència del centre:
-

No justificar les faltes de puntualitat o d’assistència a classe.

-

Menjar i beure a les classes, a les escales i, en general a l’interior del centre excepte al
menjador.

-

La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars.

-

No portar l’equipament d’educació física, el material de visual i plàstica, de música,
l’agenda i en general, el material escolar necessari pel bon desenvolupament de les
classes.

-

La lleugera incorrecció envers els/les companys/es, el professorat i el PAS.

-

La negligència en la conservació de l’aula, de l’equipament de l’escola i dels materials si no
causa perjudicis greus.

5

Els furts de material escolar: llapis, bolígrafs, estoigs, llibretes o peces de roba esportiva.

- Llei 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Articles 23, 24 i 25.
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (LEC). Articles 35, 36, 37 i 38.
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-

Malmetre material escolar (llibretes i estoigs) d’altre alumnat que està en una aula.

-

La pèrdua de l’agenda escolar.

-

L’incompliment dels deures i les obligacions de l’alumnat, sempre que no constitueixi falta
molt greu o greu.

6.2 Faltes greus
Es consideren conductes greus contràries a la convivència del Centre:
-

L’incompliment de les ordres i tasques del professorat i de les sancions.

-

L’agressió física dolorosa a un membre de la comunitat escolar i/o assetjament.

-

Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa.

-

Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humil·liacions a altres
membres de la comunitat educativa.

-

El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del
material d’aquest o dels objectes i les pertinences d’altres membres de la comunitat
educativa.

-

Actes que atemptin greument contra la intimitat o la integritat dels altres membres de la
comunitat educativa.

-

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

-

La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de
documents i material acadèmic.

-

Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat
personal dels membres de la comunitat educativa.

-

La reiteració de faltes lleus durant un mateix curs acadèmic.

-

Seran considerades especialment greus les faltes o conductes que impliquin discriminació
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats.

6.3 Mesures correctores i sancions
Les conductes i els actes contraris a la convivència de l’alumnat són objecte de correcció pel
centre:
- Si tenen lloc dins el recinte escolar en horari lectiu.
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- Durant la realització d’activitats complementàries (sortides).
- Durant la realització d’activitats extraescolars.
- Durant la prestació de serveis escolars de menjador, acollida o d’altres organitzats pel
centre.
- Els actes de l’alumnat que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats
per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin a altres membres de la
comunitat educativa.

6.3.1 Mesures correctores i sancions a seguir davant d’una falta lleu o conducta
contrària a les normes de convivència
1. Amonestació oral.
2. Privació del temps d’esbarjo fent alguna tasca (l’alumne/a no pot romandre sol a l’aula).
3. Compareixença davant de la cap d’estudis o directora del centre.
4. Realització de tasques educadores, d’una durada màxima d’una setmana, i/o reparació
econòmica dels danys causats al material escolar o al d’altres membres de la comunitat
educativa.
5. Deures extres de la matèria per fer l’endemà o per fer durant la classe.
6. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes o activitats dins l’aula.
7. Canvi de grup o classe de l’alumne/a en una activitat determinada o per un període
ocasional i/o momentani. L’alumnat no pot romandre sol al passadís.

6.3.2 Aplicació de les mesures correctores davant d’una falta lleu o conducta
contrària a les normes de convivència
L’aplicació de les mesures correctores detallades correspon a:
-

Qualsevol mestre del centre, escoltat l’alumne/a, pot aplicar les cinc primeres mesures
correctores (1-5). El/la tutor/a ha de tenir coneixement de l’amonestació.

-

El/la tutor/a, escolat l’alumne/a i el/la mestre/a implicat, pot aplicar les dues mesures
correctores restants (6,7). N’ha d’informar a la direcció del centre.

6.3.3 Mesures correctores i sancions a seguir davant d’una falta greu o conducta
contrària a les normes de convivència
-

Realització de tasques educadores per a l’alumne/a. La realització d’aquestes tasques no
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es podrà prolongar per un període superior a un mes.
-

Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres
de la comunitat educativa (la responsabilitat civil correspon als pares o representants
legals de l’alumnat en els temes previstos en la legislació vigent).

-

Suspensió al dret a participar en activitats extraescolars durant un període que no podrà
ser superior a 3 mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic si
és inferior a 3 mesos.

-

Suspensió del dret a participar en activitats escolars complementàries (sortides/excursions)
durant un període que no podrà ser superior a 3 mesos o al que resti per a la finalització
del corresponent curs acadèmic si és inferior a 3 mesos.

-

Suspensió del dret d’assistència a determinades classes durant un període que no podrà
ser superior a 3 mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic, si
és inferior a 3 mesos. Durant el temps que duri la sanció, l’alumne/a haurà de romandre al
centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

-

Suspensió del dret d’assistència al centre per un període que no podrà ser superior a 3
mesos, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació continuada i sens perjudici
de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics al domicili de l’alumne/a.

-

Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del corresponent
curs acadèmic.

-

Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta. En
aquest cas, caldrà garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre.

6.3.4 Aplicació de les mesures correctores davant d’una falta greu o conducta
contrària a les normes de convivència (Annex)
Correspon a la directora imposar les sancions per a les faltes greus.
Quan l’alumne/a reconeix de manera immediata la comissió d’una falta greu i la família accepta la
sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Aquest reconeixement i
acceptació per part de la família ha de constar per escrit. (Full de reconeixement de falta i
acceptació de la sanció)
En cas contrari, caldrà incoar un expedient en la resolució del qual es determinarà la sanció
corresponent.

12

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola La Bòbila
C/ Pla de l’Estany 5-7
43850 Cambrils
Tel 977361815
escolalabobila@xtec.cat

6.3.5 Graduació de les mesures correctores i de les sancions davant d’una falta
greu o conducta contrària a les normes de convivència
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes greus, s’han de tenir en
compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que el motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la
resta d’alumnat.
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors/es legals, en el marc de la
carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera
compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

6.3.6 Tramitació d’un expedient: procediment i protocol6
La directora és la persona competent per iniciar l’expedient.
La direcció designarà un docent per a la instrucció de l’expedient que serà preferentment el/la
tutor/a de l’alumne/a, sempre que les circumstàncies ho permetin.
La incoació de l’expedient s’haurà de notificar a l’alumne/a, i als seus pares o representant legals.
En iniciar-se el procediment, la directora del centre pot aplicar, de manera excepcional mesures
provisionals com ara:
-

La suspensió temporal d’assistència al centre per un període de 3 fins a 20 dies lectius.

-

La suspensió d’assistència a determinades classes o activitats també per un període de 3
a 20 dies lectius (en aquest cas l’alumne/a haurà d’estar al centre en horari lectiu).

En tot cas, la suspensió del dret a l’assistència s’ha de considerar a compte de la posterior sanció i
s’han de determinar les activitats i mesures educatives pertinents.
6

- Llei 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Article 25.
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L’expedient s’ha de fer per escrit i haurà de contenir:
-

Els fets imputats i la data en la qual van tenir lloc.

-

La valoració de la responsabilitat de l’alumne/a amb especificació, si s’escau, de les
circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l’actuació.

-

La proposta de sanció i, si s’escau, la realització d’activitats d’utilitat social per al centre.

-

Si s’escau, l’import de reparació o restitució de danys materials produïts per l’actuació que
es sanciona.

El termini per instruir l’expedient serà de 5 dies lectius des del seu inici.
Una vegada completat l’expedient, l’instructor ha de comunicar la proposta de resolució provisional
a l’alumne/a interessat/da i també als pares o tutors legals, mitjançant vista oral, després de la
qual tindran un termini de 5 dies lectius per formular-hi al·legacions.
Per garantir l’efecte educatiu, es procurarà l’acord dels pares o tutors de l’alumne/a però, si no
s’obté aquest acord, es faran constar els motius que l’han impedit a la resolució de la sanció.
La direcció del centre informarà al Consell Escolar dels expedients disciplinaris que s’hagin instruït
i de les sancions imposades per faltes greus per tal d’intervenir en la resolució dels conflictes i, si
s’escau, revisar les sancions de l’alumnat.

7. ANNEXOS
7.1 Carta de compromís educatiu
7.2 Full de reconeixement de falta i acceptació de la sanció
7.3 Normativa de referència
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7.3 Normativa de referència
Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el
funcionament de les escoles per al curs 2010-2011.
En el marc de la Llei d’educació (especialment dels articles 30 a 38), per donar una resposta
adequada a les necessitats educatives, el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya,
estableix que el consell escolar de centre pot proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la
convivència en la comunitat educativa, la igualtat entre tots els seus membres, les relacions
interculturals positives i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits.
Cada centre disposa de les seves normes d’organització i funcionament. Aquestes normes s’han
de mantenir ajustades a allò que disposa la normativa sobre drets i deures de l’alumnat i regulació
de la convivència. En aquest sentit l’òrgan resolutori ha de ser el director o directora del centre i
s’han de respectar les atribucions que l’article 148.3.i) de la Llei d’educació atribueix al consell
escolar: correspon al consell escolar intervenir en la resolució dels conflictes i , si escau, revisar
les sancions dels alumnes.
Els centres poden resoldre, mitjançant processos de mediació, els conflictes generats per
conductes de l’alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la
convivència del centre, llevat de les excepcions previstes en l’article 25 del Decret 279/2006, de
drets i deures. Així mateix, es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de
reconciliació un cop aplicada una mesura correctora o una sanció per tal de restablir la confiança
entre les persones i millorar el clima escolar, d’acord amb l’article 30.5 de la Llei d’educació.
L’aplicació de mesures correctores per conductes contràries a les normes de convivència del
centre ha de seguir el procediment establert en la normativa vigent. No podran imposar-se
sancions per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre sense la instrucció
prèvia d’un expedient segons la forma indicada en la normativa vigent. Les mesures correctores i
les sancions s’han d’ajustar al que estableix l’article 37 de la Llei d’educació.
Unitat de suport a la convivència escolar
Cada centre gestiona les situacions potencialment conflictives tenint en compte els criteris
pedagògics del seu projecte educatiu en el marc del que estableix el títol III de la Llei d’educació.
Pot utilitzar els instruments que proporciona el Decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i deures de
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l’alumnat i les seves normes d’organització i funcionament, amb l’assessorament dels
professionals dels serveis educatius i, si escau, de la Inspecció d’Educació.
En casos particularment complexos o que no es poden resoldre pels canals ordinaris, qualsevol
membre de la comunitat educativa pot adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar
del Departament d’Educació (telèfon 93.551.69.68 i adreça electrònica info.educacio@gencat.cat),
que ofereix assessorament telefònic i, si cal, també presencial.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de catalunya (LEC).
Article 21 Drets dels alumnes
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral
i de qualitat.
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del
dret a l’educació, tenen dret a:
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme
d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de
diàleg i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
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j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui
donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.
Article 22 Deures dels alumnes
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions
que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
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Article 25 Participació de les famílies en el procés educatiu
1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la
legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre:
a) El projecte educatiu.
b) El caràcter propi del centre.
c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.
d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies.
e) Les normes d’organització i funcionament del centre.
f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que
s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies,
l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a
les activitats i els serveis oferts.
g) La programació general anual del centre.
h) Les beques i els ajuts a l’estudi.
2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre
informació sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de
preveure els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin
oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.
3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter
propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de
contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en
la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres
en exercici de llur autonomia.
4. El Govern ha de promoure, en el marc de les seves competències, les mesures adequades per
a facilitar l’assistència de mares i pares a les reunions de tutoria i l’assistència de llurs
representants als consells escolars i als altres òrgans de representació en què participin.
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Article 30 Dret i deure de convivència
1. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho ha
d’expressar el projecte educatiu de cada centre.
2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el
deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat del
centre.
3. Els centres han de vetllar perquè els membres de la comunitat escolar coneguin la Convenció
sobre els drets dels infants.
4. Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l’autoritat que tenen
conferida, i sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria, el control i
l’aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de
membres de la comunitat educativa del centre. La direcció del centre ha de garantir la informació
suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva.
5. Els centres han d’establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes
de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies
es comprometin a cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i, quan calgui, l’esmena de
l’actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu.
Article 31 Principis generals de la convivència
1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula
individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre.
2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per finalitat
contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.
3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis i
criteris següents:
a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el compliment dels
deures dels afectats.
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b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a
l’alumnat i el professorat.
c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.
4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets i han
de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.
5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, activitats
d’utilitat social per al centre educatiu.
6. Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, i als titulars dels centres, en l’àmbit
dels centres privats, l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres
i la resolució pacífica dels conflictes.
Article 32 Mediació
1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin
produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè
puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori.
2. El Departament ha d’establir les normes reguladores del procediment de mediació, que han de
definir les característiques del procediment i els supòsits bàsics en què és procedent d’aplicar-lo.
Article 33 Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions
1. El Govern i el Departament han d’adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions
d’assetjament escolar i, si s’escauen, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot
cas als afectats l’assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la
intimitat.
2. El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre les
situacions de risc d’assetjament escolar. En cas que resulti imprescindible, es poden adoptar
mesures extraordinàries d’escolarització, i el Departament pot adoptar també, en l’àmbit del
personal al seu servei, mesures extraordinàries de mobilitat.
3. El Govern ha d’adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant les
agressions, la protecció del professorat i de la resta de personal dels centres educatius i de llurs
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béns o patrimoni. En el cas que les agressions siguin comeses per menors escolaritzats al centre,
si fracassen les mesures correctores o de resolució de conflictes, s’han d’aplicar les mesures
establertes per la legislació de la infància i l’adolescència.
4. L’Administració educativa ha d’assegurar l’opció d’assistència lletrada gratuïta al professorat i a
la resta de personal dels centres públics i dels centres privats sostinguts amb fons públics que
siguin víctimes de violència escolar, sempre que els interessos dels defensats i els de la
Generalitat no siguin oposats o contradictoris.
Article 34 Àmbit d’aplicació de mesures correctores i sancions
1. Les disposicions d’aquesta llei relatives a les infraccions i a les sancions només són aplicables
als centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya.
2. Els centres privats no sostinguts amb fons públics disposen d’autonomia per a definir les
infraccions i les sancions. La regulació que en fa aquesta llei constitueix un marc de referència.
Tanmateix, els és directament aplicable el que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 36.
Article 35 Tipologia i competència sancionadora
1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la convivència,
comporten l’adopció de les mesures que estableixin la carta de compromís educatiu i les normes
d’organització i funcionament del centre.
2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es consideren
faltes i comporten la imposició de les sancions que aquesta llei determina.
3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel
centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i
extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel
centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin
els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la
vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la
comunitat educativa.
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Article 36 Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions
1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a
l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar
mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels
alumnes.
2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en
què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la
proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument
perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa aquesta
llei.
3. Les normes de desplegament d’aquesta llei han de regular els criteris per a la graduació de
l’aplicació de les mesures correctores i les sancions, i el procediment i els òrgans competents per
a aplicar-les.
Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les
conductes següents:
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres
membres de la comunitat educativa, 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.
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.
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2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de
considerar especialment greus.
3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per
l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o
la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits 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, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.
4. Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i
funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no
siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.
Article 38 Responsabilitat per danys
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el
material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les
mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.

Llei 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius article 23 mesures de
promoció de la convivència
1. Les normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que
l’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. Totes
les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el
deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.
2. Les normes d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de la
convivència establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i
resolució de conflictes. Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de la mediació, sense
perjudici de les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució pacífica dels
conflictes que adoptin el Departament d’Educació i les persones titulars dels centres.
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Article 24 Mesures correctores i sancionadores
1. L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per
l’alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d’educació, a les normes d’organització i
funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’ha d’inscriure en el
marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre
que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat
d’utilitat social per al centre.
2. Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu l’apartat e) de
l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència
a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l’educació
secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva
assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del
centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la
consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures
correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l’aplicació als
òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, si
és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d’actuació.
3. Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a
l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la
resta de l’alumnat.
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta
de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera
compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.
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4. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació s’han de
considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera
proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe,
raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin
afectades per l’actuació a corregir.
Article 25 Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la
convivència
1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la
Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei
esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient
incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social
per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera
complementària en la resolució del mateix expedient.
2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una docent
amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la
responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats
d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o
materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona.
3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de
menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions
d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució,
l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o
tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució
provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix
i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de
l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el
termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.
4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del
centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una
suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a
un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient.
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Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir
al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la
suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència
a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i
mesures educatives a dur a terme durant aquest període.
5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals,
o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens
perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials
corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell
escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article
prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.
6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a
assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del
pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la
sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva
per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc
escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan
el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència,
l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la
sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de
l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o
tutor o tutora legal.
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