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6. Assistència
L'assistència dels alumnes de tots els nivells educatius al centre és obligatòria (article
22.1.a de la Llei d'educació). S'entén com a horari d’assistència obligatòria les classes
ordinàries (de 8 a 14.30h, de dilluns a divendres), les sortides i els crèdits de síntesi.
El centre obre a les 8h i tanca a les 15:00 h cada dia de la setmana. Les classes es
desenvolupen entre les 8 h i les 14:30h.
L’entrada a l’institut és a les 8 h del matí. La porta s’obrirà cinc minuts abans i es tancarà a
les 8h. Un cop la porta sigui tancada només es permetrà l’entrada al centre aquell alumnat
que
porti un justificant escrit en l’agenda o en model oficial. No s’acceptaran justificants
escrits de mala manera o en papers estripats.
que la família hagi avisat telefònicament del motiu del retard.
Les sessions de classe són de 55 minuts. Cal garantir al màxim la puntualitat de l’alumnat i
professorat a la classe. Durant la classe, l’alumnat no pot sortir de l’aula sense permís. El
professorat pot autoritzar la sortida de l’aula en aquells casos excepcionals que consideri
convenients.
Cada professor controlarà l’assistència diàriament. Anotarà les absències, retards i altres
incidències en l’aplicació de gestió iEduca.
Setmanalment s’enviarà un informe a les famílies on quedarà constància de l’assistència i
altres incidències.
Hi ha un model d’imprès per justificar les faltes d’assistència de l’alumnat. Cal que els
alumnes el demanin a consergeria. La justificació de faltes d’assistència s’ha de lliurar al
professor tutor.
Les absències no justificades per escrit tindran tractament de falta (del règim disciplinari) i
s’aplicarà la normativa i les sancions corresponents.
Absentisme i avaluació
Un aspecte principal en qualsevol procés d’ensenyament–aprenentatge és la construcció
per agregació del coneixement. Això implica el treball continuat, el progrés esglaonat i
l’avaluació permanent de totes les fases d’aquest procés.
Per aquest motiu un alumne/a que durant el trimestre assisteixi a menys del 80% de les
classes d’alguna matèria no podrà ser avaluat de forma ordinària i obtindrà la qualificació
global trimestral d’insuficient (o NA)1. Durant el trimestre posterior el professorat
determinarà les activitats de recuperació convenients.
L’absència d’un alumne/a no eximeix de l’obligació de presentar els treballs o tasques
encomanades en el termini que el professor/a hagi establert.
1

Excepcionalment, i només en cas d’absències prolongades i degudament justificades, es pot plantejar la
suspensió d’aquest procediment. Aquesta suspensió haurà de ser aprovada amb acord de l’equip docent per
unanimitat.
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Les activitats d’avaluació realitzades durant l’absència d’un alumne/a:
es repetiran en un termini breu acordat amb el professorat només quan hi hagi
justificant oficial.
es repetiran a final del trimestre corresponent quan hi hagi justificant de la família
es qualificaran amb una nota de 0 si no hi ha justificant de cap mena.
Les absències prèvies a la realització de qualsevol activitat d’avaluació no impedeix la seva
realització però pot comportar l’anul·lació de la mateixa. Només en el cas de justificacions
oficials quedarà garantida la seva validesa.
Retards
Si s’arriba tard al centre, abans d’entrar a classe, cal donar el justificant a consergeria.
Si el retard supera els 20 minuts, l’alumne no podrà entrar l’aula fins la següent hora.
L’alumnat no pot sortir de l’institut durant l’horari lectiu, si no els venen a buscar el
pare/mare, tutor legal o familiars. En aquest cas s’omplirà un imprès que serà lliurat
posteriorment al tutor.
Qualsevol problema físic que eximeixi l’alumne/a d’una matèria, àmbit durant un període
considerable de temps requerirà la presentació d’un certificat mèdic oficial al professorat
corresponent que ho comunicarà al tutor/a o a l’inrevés.
Quan un/a alumne/a es lesioni o es trobi malament, el professor/a de guàrdia ho
comunicarà a la seva família perquè el vingui a buscar i s’obrarà d’acord a la situació. Si és
un cas molt urgent i greu, s’actuarà amb la diligència corresponent.

7. Convivència
L’Institut és un centre educatiu que fonamenta la seva identitat en els valors del respecte,
el diàleg, l’esforç en l’estudi i la convivència.
Tothom ha de tenir cura en la conservació de les instal·lacions i el material del centre. És
important mantenir un entorn net i agradable.
Són necessaris la sociabilitat, el respecte i la col·laboració entre professorat i alumnat que
consolidin el bon ambient i que els propiciïn.
Per afavorir el procés maduratiu que l’educació i formació escolar requereix, l’alumnat
s’assegurarà de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dur tot el necessari per a les classes del dia ... .
Portar les tasques d’estudi i treball encomanades ...
Lliurar qualsevol document adreçat a la seva família: ...
Ser a l’aula que els correspongui segons l’horari.
Comportar-se en tot moment de manera educada i respectuosa, ...
Parlar sense alçar la veu, evitant sorolls innecessaris ...
Respectar les pertinences dels altres ...
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Els espais on es desenvolupen les classes i l’esbarjo així com els materials necessaris s’han
de mantenir en condicions òptimes: és responsabilitat de tothom i no s’hauria de començar
ni acabar cap sessió fins assegurar-les.
Per contribuir en el manteniment del centre, segons les indicacions per a l’estalvi i la
sostenibilitat del medi:
1. El Centre facilitarà el material esportiu necessari per a portar a terme activitats
d’esport a les hores d’esbarjo. ...
2. Es col·laborarà en la neteja dels patis ...
3. Es mantindran sense brutícia ni guixades les parets, portes, pissarres, taules i
cadires.
4. Es deixarà l’aula endreçada i neta, amb les cadires sobre la taula per facilitar la feina
del personal de neteja, en acabar les classes del dia. ...
5. Es considerarà ... falta greu el cometre desperfectes en les instal·lacions i
malmetre els materials comuns degut a negligències o mal ús. ...
Així, seran considerats sancionables, en diferent grau, els fets següents:
1. Usar el mòbil, aparells reproductors o gravadors d’àudio o visuals, o fer-los visibles,
sense permís del professorat.
2. Publicar textos i/o enregistrar documents d’àudio i/o vídeo relacionats amb els
membres de la comunitat educativa sense el seu permís explícit, així com el seu ús o
difusió en qualsevol mitjà. ...
3. Menjar, beure o prendre llaminadures a les aules en horari lectiu, sense permís
explícit del professorat.
4. Fumar, consumir begudes alcohòliques o drogues.
5. Apostar amb diners.
6. Comprar i vendre articles personals o d’altri sense l’autorització del professorat.
Es seguirà el mateix codi de conducta que al centre exposat anteriorment en les sortides,
en les activitats extraescolars ....
Per defensar els drets fonamentals de l’honor i la intimitat personal de l’alumnat s’evitarà:
1. Facilitar a persones alienes al centre educatiu l’entrada al recinte escolar sense el
consentiment explícit de qualsevol membre del claustre.
2. Facilitar a persones alienes al centre informació privada sense finalitat pedagògica.
3. Portar indumentàries o símbols que provoquin conflictes o que indueixin a provocar
inferències en les diferents cultures que formen part de la comunitat educativa.
El fet de no respectar les normes bàsiques de convivència invalida la possibilitat d’obtenir
l’acreditació acadèmica ja que és imprescindible l’assoliment de les competències bàsiques
de socials i ciutadanes que garanteixin hàbits de convivència cívica.
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Disciplina
Cal incidir en el caràcter educatiu dels protocols sancionadors (sense caure en una visió
naïf d’aquests).
Cal tenir clar que l’estratègia d’extreure’ls del sistema fins que s’auto-reciclin no
funciona.
Podem planificar formes de relació i de treball que suavitzin aquest risc.

Els actes sancionables de l’alumnat, d’acord la Llei Orgànica 12/2009, art. 30 al 38 i el
Decret 102/2010, arts. 23 al 25, es classificaran en conductes contràries a la convivència en
el centre i en faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre.
En tots els casos en què aquestes conductes impliquin deteriorament o desperfectes del
material o de la infraestructura del centre o dels membres de la comunitat educativa, les
mesures correctores o sancions corresponents aniran acompanyades de:
•

Pagament del cost del material o les despeses de reparació.

•

La rehabilitació, si és possible, del material o espai deteriorat per part de l’alumne/a
responsable.

Danys ocasionats a les instal·lacions o materials del centre
Per al cas de danys ocasionats a les instal·lacions o materials del centre junt amb la sanció
escolar corresponent, la família haurà de procedir al pagament del mateix segons la taula
de peritatge següent:
DESPERFECTE

COST

Vidre trencat petit (finestra)
Vidre trencat mitjà (finestra)
Vidre porta
Desperfecte en una porta
Pany porta
Taula alumnat
Cadira alumnat
Paperera petita
Paperera pati (120 litres)
Fluorescent amb suport

70 €
95 €
70 €
50 €
50 €
50 €
40 €
10 €
60 €
60 €

Fluorescent
Ratolí
Teclat
Pantalla ordinador
Llibre de text (acollit a reutilització)
Llibre de lectura (acollit a reutilit.)
Extintor
Regles, bolígrafs, permanents
Regles de pissarra
Barana escala (tram)

15 €
5€
10 €
60 €
10 €
3€
21,30 €
1€
10 €
60 €

Cas que la família prefereixi fer-se càrrec de la reparació ho haurà de comunicar a l’institut
que n’haurà de donar el vist i plau. La reparació, però, no es podrà posposar més enllà de
deu dies lectius des del moment de la comunicació per part de l’institut.
Quan el deteriorament ocasionat requereixi una intervenció d’urgència, amb el cost afegit
que això comporti, la família es farà càrrec de la despesa completa segons factura emesa.
Les conductes contràries a les normes de convivència, que consten a les normes
d’organització i funcionament del nostre centre, estan tipificades com a: incidències, faltes
i faltes greus.
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Aquests actes i incorreccions prescriuen en el transcurs d’un mes comptat a partir de la
seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la seva
imposició i es concreten de la següent manera.
INCIDÈNCIES
FALTES
FALTES GREUS

Qüestions menors de gestió exclusiva del professorat que posa la
sanció.
Comporten avís a casa per part del professor/a sancionador i sanció
gestionada pel mateix (assabentat el tutor/a).
Comporten avís a casa i sanció gestionada pel tutor/a (assabentat
l’equip directiu).

···························································································································································································································

FALTES MOLT
GREUS

Poden comportar expedient disciplinari a petició del tutor/a i
gestionat per l’instructor/a i l’equip directiu.

El NOFC tipifica com a faltes greus i sanciona amb expulsió de forma immediata:
a) S’aplicarà l’expulsió addicional d’un dia a casa per les conductes qualificades com a
faltes greus detallades a continuació:
a. Usar el mòbil, aparells reproductors o gravadors d’àudio o visuals, o fer-los visibles,
sense permís del professorat.
b. La manca de respecte cap a qualsevol membre del personal docent i no docent de
la comunitat educativa de centre, utilitzant un to de veu inadequat (aixecar la veu)
i/o un vocabulari o expressió corporal irrespectuosos que no compleixin les
mínimes normes d’educació en el respecte mutu.
c. El consum, o la incitació al consum de tabac al centre o en qualsevol activitat
organitzada pel centre.
El NOFC tipifica com a faltes molt greus i sanciona amb expulsió de forma immediata:
b) Les baralles entre companys
a. Es procedirà a l’expulsió cautelar immediata fins l’endemà de l’incident.
b. Omplir un informe d’urgència (abans d’abandonar el centre) amb la versió personal
dels fets resumida.
c. Omplir un informe amb la versió personal completa dels fets i una reflexió
conseqüent que haurà de retornar l’endemà.
d. En tornar al centre el professorat decidirà quines mesures addicionals s’imposen.
c) A partir de dues expulsions de l’aula en un mateix dia es procedirà a l’expulsió cautelar
immediata fins l’endemà durant un màxim de sis hores lectives.
d) L’acumulació de tres expulsions d’aula comporta l’expulsió del centre per un dia lectiu
amb una tasca encomanada obligatòria.
El NOFC especifica també que l’alumnat sancionat amb falta molt greu (i expedient
disciplinari) se li aplica de forma automàtica:
b) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries.
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En aquest cas, i per tal d’evitar un prejudici encara més gran per al funcionament del
centre, per sortides que afectin més de tres hores lectives, l’alumnat sancionat amb
aquesta mesura romandrà a casa els dies que es duguin a terme aquestes activitats.

INCIDÈNCIES
•
•
•
•
•

QUÈ

•
•

•

INFORM.

•

Interrompre la classe.
Parlar de forma continuada.
Aixecar-se sense permís.
Fer sorolls no permesos a les
aules o al passadís.
Fer tasques d’altres àmbits i/o
matèria a classe.
Utilitzar un to i un vocabulari
incorrecte en el tracte amb els
companys.
Entrar o sortir de l’aula (entre
classes) sense autorització i/o
sense que estigui justificat per
un canvi d’aula.
Entrar a espais no autoritzats
o fer servir els espais per
finalitats diferents a les
permeses.
Menjar i beure a les aules o
passadissos.

• S’informa el tutor/a mitjançant
anotació a l’iEduca i la família
amb l’informe setmanal de
l’ieduca.

FALTES

FALTES GREUS

• Acumulació de sis incidències i
retards.
• Les expulsions de l’aula.
• No fer cas de les indicacions o
advertiments del professorat o
del personal no docent del
centre.
• Provocar alteracions d’ordre.
• Insultar, injuriar o ofendre els
companys.
• Fer un ús indegut del material del
centre, embrutar les
dependències, instal·lacions i
mobiliari del centre
• Exposar a la vista o utilitzar els
telèfons mòbils, portar MP3 o
similars al centre.
• Portar tabac al centre.
• No retornar signades les notes
de l’agenda o els fulls de
comunicació de mesura
correctora.
• No complir les mesures
correctores proposades per les
incidències.

• Acumulació de faltes (3)
• Dirigir-se de manera
desconsiderada a qualsevol
membre del personal docent i no
docent de l’institut.
• Incitar a la baralla.
• Malmetre o sostraure el material
del centre o el d’altres membres de
la comunitat educativa.
• Sortir de l’institut sense permís.
• Entrar o sortir del centre per llocs
no habilitats per fer-ho.
• Gravar sense permís amb
qualsevol aparell de so o imatge
dins del recinte escolar.
• El consum, o la incitació al
consum, de tabac a l’institut o en
qualsevol activitat organitzada pel
centre.
• Tenir un comportament incorrecte
en les activitats extraescolars o
complementàries del centre.
• No complir les mesures
correctores proposades per a les
faltes.

• S’informa el tutor/a i la família
mitjançant l’iEduca.

• S’informa el tutor/a i la família
mitjançant l’iEduca.
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• Cada incidència pot tenir una
mesura correctora particular
que decideix i gestiona el
professor/a que sanciona (i
que hauria de contemplar la
possibilitat d’eliminar-ne el
registre sempre dins la
setmana lectiva en que
s’imposa)
• L’acumulació de 6 incidències
comporta una falta i una tasca
suplementària (que
gestionarà el tutor/a de
l’alumne/a corresponent)
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• Entrevista personal del tutor/a
amb la família de l’alumne/a.
• Activitats correctores: treballs
sobre la normativa, assistent de
guàrdia de pati, ...
• Privació del temps de pati (tres
dies).
• Fer venir dimarts tarda.
• Pagament i/o reparació dels
danys ocasionats.

• Entrevista personal del tutor/a amb
la família de l’alumne/a.
• Treballs escolars sobre la
conducta sancionada.
• Figura de l’agent de pau amb
informe diari d’intervencions.
• Carnet de seguiment per punts.
• Privació del temps (parcial o
complet) de pati (5 dies).
• Fer venir dimarts tarda (màxim 2
setmanes).
• Suspensió del dret a participar en
activitats extraescolars o
complementàries (màxim un mes).
• Suspensió assistència a
determinades classes (màx 5
dies).
• Canvi de grup per un període
màxim de quinze dies.
• Pagament i/o reparació dels danys
ocasionats.

La incidència, falta i l’expulsió suposa en tots els casos una amonestació que s’ha de fer
constar a iEduca tal i com s’indica a continuació.
Llistat de tipus de faltes/observacions que podem posar amb
iEduca:

Atenció! És imprescindible introduir una observació/motiu si
es vol posar una sanció I (incidència), C (falta) o E (expulsió).

1

2

3

FALTA

FALTA GREU

FALTA MOLT GREU

L’acumulació de 6
incidències o
retards no justificats
implica una falta

Acumulació de 3
faltes
implica una falta
greu

Acumulació de 3
faltes greus implica
una falta molt greu
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IMPORTANT!

Penseu el tipus de sanció:
Falta de Comportament,
Incidència o Expulsió.

Escriure el motiu de la
sanció, així com l’activitat
sancionadora que haurà
de complir l’alumne.
Recordeu que tot el que
escrivim arribarà a les
famílies.
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D’aquestes acumulacions en portarà la comptabilitat i les
registrarà a iEduca, que n’avisarà al tutor i coordinador.
Les faltes MOLT GREUS poden implicar una obertura
d’expedient i/o la suspensió del dret d’assistència al centre.
Per aquest motiu es gestionaran des de coordinació i
direcció.
La suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades
classes no comporta la pèrdua del dret a l'avaluació contínua.
Per aquest motiu aquesta sanció anirà acompanyada de
l'obligació que l’alumne o alumna realitzi determinats treballs
acadèmics fora del centre.
El tutor/a ha de lliurar a l’alumne/a un pla de treball de les
activitats que ha de realitzar i establirà les formes de
seguiment i control durant els dies de no assistència al centre
per tal de garantir el dret a l’avaluació continua.
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