PROTOCOL DE CONVIVÈNCIA (Punt 5.4 de les NOFC)
Les faltes de convivència per part dels alumnes poden ser de dos tipus:
a) Faltes lleus
b) Faltes greus
CONSIDEREM FALTA LLEU:
1. Cal tractar amb el màxim respecte totes les persones amb les quals convivim
(professors, personal no docent i companys):
• Oferint sempre un tracte educat i correcte a tothom.
• Evitant l’insult, paraules grolleres i la violència.
• No discriminant ni marginant a cap persona per cap condició.
• No publicant fotografies o continguts que atemptin contra el dret a la
intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa a les
xarxes socials i plataformes digitals.
2. El respecte vers el treball dels altres ens demana:
• El silenci a l’aula en horari de classe, i a la biblioteca.
• Evitar crits, carreres i soroll, per passadissos i escales.
• Tenir cura de no embrutar (amb papers, llaunes, menjar, xiclets...) el que
tots fem servir i altres han de netejar (escales, passadissos, entrades,
vàters).
• L’escola és un lloc de treball i cal tenir una actitud d’atenció a les classes,
preparar adequadament les tasques i dedicar temps a l’estudi.
• Mantenir una actitud i postura correctes, i no seure als ampits de les
finestres, baranes ni altres llocs perillosos.
• Està prohibit fumar i beure begudes alcohòliques dins de l’escola.
• En acabar la jornada escolar, no deixeu res a les taules de la classe.
• No es poden utilitzar auriculars dins l’aula, excepte quan el professor/a ho
consideri oportú.
• No es poden utilitzar els mòbils a l’aula, excepte quan el professor/a
proposi el seu ús en una activitat de classe.
• S’ha de tenir cura de la higiene personal.
3. Respectar tot allò que l’escola ens ofereix:
• S’ha de tenir cura del material escolar (taules, biblioteca, etc.).
• S’ha d’endreçar i deixar ben posat tot allò que es fa servir.
• No embrutar ni ratllar parets, taules, cadires, i demés mobiliari de les aules i
passadissos.
• Deixar els WC com tu voldries trobar-los
• Si fas malbé alguna cosa tingues la noblesa de dir-ho al tutor/a.
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Cal respectar especialment les normes d’ús dels tallers i aules d’informàtica
si n’hi ha.
• No publicant fotografies o continguts que atemptin contra la imatge pública
de l'escola a les xarxes socials i plataformes digitals.
4. Cal respectar els voltants de l’escola:
• Arbres, plantes, papereres, senyals, parets...
• No mostrar actituds i comportaments incívics o que puguin perjudicar la
imatge de l'escola pels voltants del centre (vandalisme, consum de drogues,
alcohol, etc.)

Tipus de faltes

Taula de sancions per faltes lleus

1a falta lleu

Actuació

Informació a
Gescola dels
fets.
Es parla amb
l’alumne
S’informa al
tutor.

2a falta lleu

3a falta lleu

Acumulació de 2
faltes lleus
després d’una
expulsió

S’actua com en la
1a falta lleu +
Serà comunicada
als pares o tutors
legals de l’alumne,
convocant-los, en
aquest cas, a una
entrevista amb el
tutor/coordinador

Avís a pares +
instància signada
pels pares ( si és
menor d’edat),
l’alumne/a ( si és
major d’edat) i la
directora.

Avís a pares +
instància signada
pels pares ( si és
menor d’edat),
l’alumne/a ( si és
major d’edat) i la
directora.

Expulsió de 3
dies
Possible
suspensió
d’activitats
complementàries
segons consideri
la Coordinació de
convivència.

Expulsió de 1
Setmana
Suspensió
d’activitats
complementàries
segons consideri S’amplia
la Coordinació de l’expedient
convivència
disciplinari

Es genera Acta i
ha d’anar signada
pels assistents

S’obre expedient
disciplinari

Reiteració

Comportarà la
reunió de
l’equip docent
amb l’equip
directiu per tal
de decidir el
futur acadèmic
dins l’escola
d’aquest
alumne.

S’amplia
l’expedient
disciplinari
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Qui

Professor
afectat
Tutors
Alumne/a

Tutors, pares, +
alumne

Director / Cap
d’Estudis

Director / Cap
d’Estudis

Director / Cap
d’Estudis+
Equip docent

CONSIDEREM FALTA GREU rellevants + sancions aplicades
1. Consum o tinença de substàncies estupefaents suposadament marihuana en
horari lectiu.
Si l'alumne i el seu pare/tutor (en cas de menors d’edat) reconeixen la comissió dels
fets i accepten la sanció corresponent consistent en:
• Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars.
• Suspensió del dret d’assistir al centre per un període de dues setmanes.
• Suspensió del permís per sortir del recinte de l'escola al llarg de tot el matí
per la resta de curs.
La repetició de faltes relacionades amb el consum, tinença i distribució de substàncies
estupefaents durant l'horari escolar podran implicar l'expulsió definitiva dels alumnes.
2. Distribució de substàncies estupefaents suposadament marihuana.
Si l'alumne i el seu pare/tutor (en cas de menors d’edat) reconeixen la comissió dels
fets i accepten la sanció corresponent consistent en:
• Suspensió del dret a participar en el viatge establert en el calendari
acadèmic.
• Suspensió del dret d’assistir al centre per un període de tres mesos.
• Suspensió del permís per sortir del recinte de l'escola al llarg de tot el matí
per la resta de curs.
3. Realització de fotografies de la Policia Municipal en l'àmbit d'una operació de
control i difusió a les xarxes socials amb insults a la Policia
Si l'alumne i el seu pare/tutor (en cas de menors d’edat) reconeixen la comissió dels
fets i accepten la sanció corresponent consistent en:
• Suspensió del dret a participar en el viatge establert en el calendari
acadèmic.
• Suspensió del dret d’assistir al centre per un període de dues setmanes.
4. Desconsideració i faltes de respecte entre alumnes o entre alumnes i professors
Si l'alumne i el seu pare/tutor (en cas de menors d’edat) reconeixen la comissió dels
fets i accepten la sanció corresponent consistent en:
• Suspensió al dret a participar en activitats extraescolars o complementàries
durant un mes.
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Suspensió del dret d'assistència al Centre per un període de tres dies sense
que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici
de l'obligació que l'alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics fora del
centre.

5. Agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la
comunitat educativa.
Si l'alumne i el seu pare/tutor (en cas de menors d’edat) reconeixen la comissió dels
fets i accepten la sanció corresponent consistent en:
• Suspensió al dret a participar en activitats extraescolars o complementàries
per tres mesos (mínim).
• Suspensió del dret d'assistència al Centre per un període de tres dies
(mínim) sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i
sens perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi determinats treballs
acadèmics fora del centre.
Aquestes sancions podran ser incrementades en funció de la gravetat de les faltes. Es
recorda que la repetició de faltes greument perjudicials per la convivència en el centre
educatiu, com les injuries i ofenses, podran implicar l'expulsió definitiva dels alumnes.
Totes aquestes sancions són aplicades des de la direcció del centre mitjançant un
expedient acadèmic el qual es pot modificar segons el grau i la reiteració de les
faltes.
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