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FALTES DE DISCIPLINA I MESURES CORRECTORES
Faltes lleus

Mesures correctores d’aquestes
conductes

Qui pren la mesura sancionadora

Professor de l’aula

Totes les faltes hauran de quedar registrades en el Blaserver a la carpeta de Disciplina.
Cal enviar una comunicació als pares a través de la plataforma Alexia
Arribar tard a classe, sense justificació, al
L’alumne no podrà entrar a l’aula i serà
matí després de les 8:05 h i a la tarda més
dirigit a una altra classe. L’alumne haurà de
tard de les 15:05 h.
saber quina feina ha de fer.
Molestar el desenvolupament normal de la
Exclusió de l’aula: l’alumne haurà d’anar a
classe: interrupcions continuades, xerrar
una altra classe amb feina per fer.
sense fer cas de les advertències del
professor, molestar els companys, etc.
Qualsevol acte d’incorrecció i
Amonestació verbal.
desconsideració cap a membres de la
Treball de reflexió sobre la seva actuació.
comunitat educativa que no es pugui
Exclusió del pati durant un o més dies.
considerar com a greu.
Portar el mòbil a sobre o treure’l sense el
Es portarà l’aparell electrònic a porteria i els
permís del professor.
pares l’hauran de passar a recollir.
Utilitzar l’iPad fora de l’aula o mentre no hi
Amonestació verbal.
hagi cap professor supervisant l’activitat.
Disminució de la nota d’actitud de
l’assignatura.
Enregistrar àudios o vídeos sense el permís
Amonestació verbal.
del professor sempre que es consideri que
Disminució de la nota d’actitud de
no té una significació greu.
l’assignatura.
El comportament inadequat al passadís
Amonestació verbal.
(cridar, córrer, barallar-se, donar empentes,
Treball de reflexió sobre la seva actuació.
xiular, etc.) sempre que es consideri que no
revesteix una situació de gravetat.
Malmetre el mobiliari o el material escolar
Amonestació verbal
guixant taules, parets, etc, sempre que es
Reparació d’allò malmès
consideri que l’actuació no té caràcter greu
Treball de reflexió sobre la seva actuació
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FALTES DE DISCIPLINA I MESURES CORRECTORES
Faltes greus

Mesures correctores d’aquestes
conductes

Qui pren la mesura sancionadora

Tutor/a, cap d’estudis o directora del centre

Totes les faltes hauran de quedar registrades en el Blaserver a la carpeta de Disciplina.
Cal enviar una comunicació als pares a través de la plataforma Alexia
Sanció d’una tarda de dilluns en horari no
El reiterat incompliment de la normativa: 5
lectiu, de 17,00 a 18 hores realitzant deures
faltes lleus es consideren una falta greu
i/o tasques educadores, com per exemple la
col·laboració en la neteja del centre.
Qualsevol acte d’incorrecció i
Un dia d’exclusió de la seva aula amb un pla
desconsideració cap a membres de la
de treball. L’alumne restarà al centre però
comunitat educativa que es pugui considerar
no podrà accedir a la seva classe.
com a greu.
Les injuries ofenses amenaces, vexacions o
humiliacions a qualsevol membre de la
Valoració de la gravetat de la situació per
comunitat educativa o que atemptin contra
part de l’Equip directiu.
llur intimitat inclosos quan es facin per mitjà
de la xarxa social.
La captura, emmagatzemant, tractament o
difusió, per mitjans analògics o digitals , de
Valoració de la gravetat de la situació per
dades de caràcter personal inclosa la imatge
part de l’Equip directiu.
i veu de membres de la comunitat educativa
quan es consideri que té caràcter greu.
Els actes o la possessió de mitjans o
substàncies que puguin ésser perjudicials
Valoració de la gravetat de la situació per
per a la salut
part de l’Equip directiu.
El robatori o sostracció d’objectes d’altres
companys del centre.
No obeir les instruccions dels professors
acompanyants en un sortida o tenir una
actitud desconsiderada cap a la persona que
dirigeix una activitat fora del centre.
Tenir una actitud poc considerada cap a les
persones externes al centre que
desenvolupen alguna activitat a l’Escola.

Reparació del dany causat i dos dies
d’exclusió del centre amb un pla de treball.
L’alumne/a no participarà en la propera
sortida programada pel centre.

No participació en les activitats
extraordinàries (festes, conferències, etc)
que es desenvolupen en el centre per un
període d’un mes.
La no assistència a classe sense justificació
Recuperació del temps de no assistència de
dels pares o tutors legals.
classe fora de l’horari lectiu
Totes les sancions greus aniran acompanyades del seguiment per part del tutor/a.
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FALTES DE DISCIPLINA I MESURES CORRECTORES
Faltes molt greus

Mesures correctores d’aquestes
conductes

Qui pren la mesura sancionadora

Equip directiu

Totes les faltes quedaran registrades en el Blaserver a la carpeta de Disciplina.
S’enviarà una comunicació als pares a través de la plataforma Alexia.
El reiterat incompliment de la normativa: 3
faltes greus es consideren una falta molt
greu.
Qualsevol acte que per la seva naturalesa,
especialment injúries i agressions molt greus
a membres de la comunitat educativa.

Valoració de la situació per part de l’Equip
directiu, Expedient disciplinari i aquelles
mesures que se’n derivin.
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