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CONSIDERACIONS DAVANT LES INCIDÈNCIES
•

Tota incidència comporta una nota negativa d’actitud a l’avaluació de la matèria
corresponent, la qual rebaixa la nota global de la matèria.

•

A les tres incidències lleus, el tutor o Coordinador que en fa el recull es
comunicarà amb els pares de l´alumne/a informant-los de la situació actitudinal
del seu/va fill/a i que també se li pot negar a l´alumne/a el dret d’assistència a
l’escola o les activitats programades fora de l’escola (sortides d’un dia,
excursions...) durant 1 a 3 dies en funció dels atenuants.

•

La suma de sis incidències lleus comportarà l’expulsió de l’escola durant el
període que decideixi la Direcció del centre.

•

La suma de tres faltes greus pot comportar l’expulsió de l’escola durant el
període que decideixi la Direcció del centre.

•

La consideració d’una falta com a greu correspon en darrer terme al Cap
d’Estudis, així com proposar al Director l’obertura d’expedient disciplinari a
partir de la tercera falta greu o de la primera, en el cas d’aquelles faltes
considerades especialment greus.

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius
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COMPORTAMENT i DISCIPLINA
Les expressions i paraules correctes així com el tracte educat i el respecte mutu en les
relacions quotidianes tant amb els companys com amb el professorat i amb el personal
d’administració i serveis, són elements bàsics per a la correcta convivència en el centre.
Resta totalment prohibit menjar, beure o llençar embolcalls o envasos en les
dependències no habilitades del centre.
Així mateix està totalment prohibit fumar a tot el centre inclosos els espais oberts, patis i
accessos.
En cap cas, ni circumstància, està permesa la introducció, venda o consum de begudes
alcohòliques o altres substàncies addictives al centre. L’incompliment d’aquesta norma
serà considerada com a conducta greument perjudicial per a la salut i la convivència del
centre, i serà sancionada amb el màxim rigor.
Els dispositius mòbils no poden ser utilitzats a l’aula i cal tenir-los sempre en silenci i a
la bossa o motxilla.
• Si es fa ús de l’ordinador, mòbil o tauleta digital a l’aula sense permís, i si el professorat
ho considera oportú indicarà a l’alumne/a que lliuri el dispositius electrònic (mòbils,
tauletes, ...) al lloc de l’aula que indiqui el professorat.

• Aquest ús inadequat del mòbil serà mereixedora d’una falta lleu. En acabar l’hora de classe
el professor acompanyarà a l’alumne a Coordinació per informar del succeït i farà una
incidència escrita.

TIPIFICACIÓ DE FALTES I ACCIÓ
FALTES LLEUS
actes d’incorrecció o
desconsideració, indisciplina o
les ofenses envers d’altres
membres de la comunitat
educativa.

ACCIÓ

• Els

• Els actes injustificats que alterin
el desenvolupament normal de
les activitats del centre.

• El professor/a farà una incidència escrita.
• El tutor comunicarà a la família la falta i els hi
notificarà la incidència si s’arriba a la 3a falta
lleu.

• Sortir de l’aula sense comptar
amb l’aprovació del professor o
no voler sortir de l’aula quan
l’alumne sigui expulsat.
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• El professor/a registrarà una incidència
escrita quan es doni aquesta situació dins de
l’aula.

• Ús de dispositius mòbils a l’aula
sense permís del professorat.

• El

deteriorament,
causat
intencionadament,
de
les
dependències del centre, del
material d’aquest o de la
comunitat educativa.

• El tutor comunicarà a la família la falta i els hi
notificarà la incidència, quan s’arribi a 3
incidències per mòbil, un nou cicle de 3
incidències comportarà l’expulsió d’un dia de
classe. Tot i comportar expulsió es registrarà
com a falta lleu.

• El professor/a registrarà una incidència
escrita a Qualitat.

• Si la gravetat de l’acció ho justifica, s’haurà
reparar el dany material i/o fer tasques
comunitàries.
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ASSISTÈNCIA i PUNTUALITAT
Els ensenyaments impartits en el centre són reglats i presencials, per tant l’assistència i
puntualitat són obligatòries. La inassistència de l’alumne a classe, tot i ser justificada, pot
impedir el procés d’avaluació continua i obligar l’alumne a realitzar proves de
recuperació.
Les justificacions s’han de fer per escrit a l’agenda escolar, fins i tot si la família ha trucat
per telèfon, el dia següent de la falta. S’han de mostrar al tutor i Cap d’Estudis; les que
justifiquin l’absència a una classe concreta es donaran també al professor corresponent.
En cas d’expulsió o de no ser admesos a classe per retard, els alumnes no poden sortir de
l’escola i romandran al lloc que se’ls indiqui.

TIPIFICACIÓ DE FALTES I ACCIÓ
FALTES LLEUS

ACCIÓ
• El primer i segon cop hi haurà una
amonestació oral i es comunicarà al Cap
d’estudis i al tutor per deixar constància de la
incidència.

• Incorporar-se a la classetard, una
vegada hagi sonat el senyal
d’entrada o estigui començada
l’activitat docent.

• A La tercera vegada que s’arriba tard a una
mateixa assignatura el professor farà una
incidència escrita a Qualitat, per tal que el
tutor avisi a la família de la situació i informi
que en el cas de completar una altre cicle de
3 retards comportarà l’expulsió d’un dia de
classe. Es registrarà una falta lleu.

• Comporta una nota negativa d’actitud a
• Falta d’assistència no justificada
a classe.

FALTES

GREUS

• L’absència injustificada i
sistemàtica a classe.

l’avaluació de la matèria corresponent, la
qual rebaixa la nota global de la matèria, així
com la comunicació a la família per part del
tutor informant de l’absència.

ACCIÓ
• La reiteració d’absències injustificades, 20%, a
una matèria durant una avaluació fan perdre
el dret d’ésser qualificat d’aquella matèria.
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ENTRADES i SORTIDES del CENTRE
Per sortir del centre en horari lectiu, l’alumnat de Batxillerat ha de presentar prèviament
una autorització escrita dels pares o tutors legals al professor de l’aula i haurà de mostrar
l’autorització signada pel professor esmentat a Porteria.
En cas de retard o absència d’un professor, no es pot abandonar l’aula i cal que s’esperi
que vingui el professor de guàrdia. En cas que el professor de guàrdia no es presenti a
l’aula, el delegat o un alumne es presentarà a Coordinació de Batxillerat o a la sala de
professors per esbrinar què cal fer. En qualsevol cas, no és permès abandonar el recinte
escolar durant l’horari lectiu.

TIPIFICACIÓ DE FALTES I ACCIÓ
FALTES

GREUS

• Sortir del centre en horari lectiu
sense autorització.

ACCIÓ
• El tutor comunicarà a la família la falta i es
farà una incidència escrita a Qualitat.
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ESBARJO i MENJADOR
Els alumnes de Batxillerat podran sortir del recinte escolar, sempre que tinguin
l’autorització signada, durant el temps d’esbarjo i també després d’haver dinat.
A les hores d’esbarjo els alumnes no es poden quedar a l’aula ni als passadissos, excepte
els dies de pluja.
Quan s’accedeixi als espais externs propers a l’escola durant l’esbarjo s’ha de mantenir
un comportament correcte i prudent en tot moment. Cal respectar als veïns i vianants i
evitar tot el que pugui causar molèsties com és ara seure als portals i voreres dificultant el
pas dels vianants, la brutícia al terra, seure damunt els cotxes…

TIPIFICACIÓ DE FALTES I ACCIÓ
FALTES

LLEUS

• No assistir sense justificació al
menjador.

ACCIÓ
• Es comunicarà a la família la situació.
• Si es repeteix el professor que vigila el
menjador ho comunicarà al Cap d’Estudis i es
farà una incidència escrita a Qualitat.

• No fer cas a les indicacions del
professorat encarregat de la
vigilància del pati exterior
respecte a comportaments
inadequats

• El professor que vigila el pati ho comunicarà al
Cap d’Estudis i es farà una incidència escrita a
Qualitat.

• Fumar a la plaça d’entrada a
l’escola.
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CONDICIONS d’EXAMEN
Per la correcta avaluació de l’alumne/a és imprescindible la seva assistència a classe. A
Batxillerat quan l’alumne/a tingui més d’un 20%de faltes d’assistència no podrà ser
avaluat. Aquest percentatge d’absències ha d’estar justificat, per tant està destinat a
possibles malalties o situacions extraordinàries.
La falta a un examen parcial, trimestral i final ha d’estar degudament justificada al
tutor/a i Cap d’Estudis. Només es repetirà l’examen pels següents motius:
-

Malaltia: es justificarà mitjançant un justificant mèdic.
Situacions extraordinàries: s’exposaran a Coordinació l professorat que valorarà si la
justificació és procedent.

Totes les condicions esmentades són aplicables quan s’ha de lliurar el Treball de
Recerca.
En el moment d’accedir a l’examen es deixarà la motxilla, amb el mòbil a dins i apagat, al
davant de la classe sota la pissarra i a damunt de la taula de l’alumne només es
dipositaran els estris necessaris per a la realització de l’examen.
Durant els exàmens o activitats puntuables, l’alumne/a no podrà utilitzar el mòbil o
qualsevol aparell electrònic sense autorització del professorat.

TIPIFICACIÓ DE FALTES I ACCIÓ
FALTES LLEUS

ACCIÓ
• Comporta una nota negativa d’actitud a

• Faltar el dia o les hores anteriors
a un examen.

• Faltar el dia o les hores anteriors
al lliurament del TR.

l’avaluació de la matèria corresponent, la
qual rebaixa la nota global de la matèria.

• També, a criteri del professor, no podrà
realitzar-lo o tindrà una penalització en el
propi examen.

• En el cas del TR, 1 punt menys.
• El tutor comunicarà a la família la
circumstància i la repercussió.

• No fer cas de les indicacions del
professorat relatives
condicions d’examen.

a

• Copiar

les

o deixar-se copiar,
utilitzar algun mecanisme per
resoldre
l’examen
no
contemplat.

• Suposa suspendre l’examen directament
amb una qualificació de zero.

• Repercuteix a l’actitud de la matèria
examinada.

• El professor de la matèria implicada farà una
incidència escrita a Qualitat.
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SORTIDES i ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Les sortides que organitza el centre i/o els professors són activitats acadèmiques i per
tant obligatòries per l’alumnat.
Exclusió d’un alumne/a de la participació d’un viatge o sortida escolar.
a) Si l’alumne arriba a una situació que pot ser susceptible de la pèrdua definitiva de la
confiança necessària i imprescindible per part del seu professorat i que pot suposar un
risc per a la bona convivència del grup i el correcte desenvolupament de l’activitat
organitzada. El professorat es reunirà en l’òrgan corresponent (equip docent,
departament ...) on hi siguin els professors responsables del viatge, i juntament amb el
tutor o tutora determinaran la seva exclusió de la llista de participants en el viatge o
sortida.
b) Quan l’alumne/a hagi tingut una incidència tipificada com a greuen una activitat o
sortida prèvia durant aquell curs escolar, sigui curricular o no, i no hagi tingut una altra
sanció per aquest fet.
c) Si l’alumne/a ha acumulat un nombre considerable d’incidències tipificades com a
lleus i/o greus durant el curs, i a criteri de l’equip docent es proposa a la Direcció del
centre la sanció de pèrdua de la possibilitat de participació en aquest tipus d’activitats,
durant un temps determinat o durant tot el curs.
d) Si de manera pública i notòria ha manifestat que la seva intenció durant el viatge és
diferent als motius pels quals s’ha organitzat aquest, o si el professorat té indicis clars i
suficients que pot distorsionar greument l’activitat, perjudicant el dret dels altres
companys a gaudir del viatge i de les activitats programades.
El tutor/a notificarà a l’alumne/a i a la família els motius de l’exclusió de la participació
en l’activitat complementària, sortida o viatge.
La Direcció del centre informarà al Consell Escolar dels casos que es puguinproduir
d’alumnes que han quedat exclosos del viatges o sortides escolars.
Durant la sortida i/o viatge.
Si algun alumne no respecta les normes establertes, els professors acompanyants podran
decidir la tornada de l’alumne a casa. D’aquesta tornada se’n faran responsables els
pares/mares de l’alumne, fent-se càrrec de totes les despeses econòmiques que aquest
retorn suposi.
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Activitats per finançar el Viatge de final d’etapa.
Els alumnes autoritzats a efectuar l’excursió de final de curs, podran organitzar, sota la
seva responsabilitat o la dels pares o tutors legals quan siguin menors d’edat, activitats
dirigides a recaptar aportacions voluntàries que els ajudin a finançar el seu viatge,sempre
que es compleixin els següents requisits:
•

No interferir en l’activitat acadèmica del centre o sol·licitud prèvia a Direcció de centre si
s’escau.

•

Respecte de la llei, i obtenció dels permisos administratius preceptius, quan s’escaigui.

•

Destinació exclusiva de les aportacions obtingudes a les despeses d’organització i
realització del viatge.
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CONSIDERACIONS DAVANT LES INCIDÈNCIES
•

Tota incidència comporta una nota negativa d’actitud a l’avaluació de la matèria
corresponent, la qual rebaixa la nota global de la matèria.

•

A les tres incidències lleus, el tutor o Coordinador que en fa el recull es
comunicarà amb els pares de l´alumne/a informant-los de la situació actitudinal
del seu/va fill/a i que també se li pot negar a l´alumne/a el dret d’assistència a
l’escola o les activitats programades fora de l’escola (sortides d’un dia,
excursions...) durant 1 a 3 dies en funció dels atenuants.

•

La suma de sis incidències lleus comportarà l’expulsió de l’escola durant el
període que decideixi la Direcció del centre. Excepte per retards i ús del mòbil a
l’aula sense permís que serà a la segona incidència lleu quan es procedirà a
l’expulsió.

•

La suma de tres faltes greus pot comportar l’expulsió de l’escola durant el
període que decideixi la Direcció del centre d’una durada d’entre 3 i 20 dies.

•

La consideració d’una falta com a greu correspon en darrer terme al Cap
d’Estudis, així com proposar al Director l’obertura d’expedient disciplinari a
partir de la tercera falta greu o de la primera, en el cas d’aquelles faltes
considerades especialment greus.
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