
Article 83. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

 Es consideren faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència  
en el centre:
a.  Els  actes  greus  d'indisciplina,  injúries  o  ofenses  contra  membres  de  la  comunitat  
educativa.
b. L'agressió física o les amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.
c.  Les  vexacions  o  humiliacions  a  qualsevol  membre  de  la  comunitat  escolar,  
particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o 
es  realitzin  contra  l’alumnat  més  vulnerable  per  les  seves  característiques  personals,  
socials i educatives.
d. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 
documents i material acadèmic.
e. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del  
material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat  
educativa.
f. Els actes injustificats que alterin greument el funcionament normal de les activitats del 
centre.
g. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i  la integritat  
personal dels membres de la comunitat educativa.
h. Sortir de l'escola sense permís.
h. Les conductes reiterades i sistemàtiques contràries a les normes de convivència del 
centre.

Article 84. Procediment disciplinari educador i reparador. Sancions

Procediment disciplinari educador i reparador.

a. El/la  tutor/a o responsable de l'alumne o alumnes causants del dany informarà els  
membres de l'equip directiu de la falta comesa, tan aviat com sigui possible.
b.  El/la  tutor/a i un membre de l'equip directiu, com a mínim, mantindran les entrevistes  
que  siguin  necessàries  amb  l'alumne  infractor,  l'alumne  perjudicat  i  els  possibles 
testimonis, fins aclarir la seqüència dels fets.
c. L'alumne causant del dany no podrà tornar a la seva aula fins que, de forma oral o per  
escrit -segons l'edat-, expliqui què ha fet; per què ho ha fet; com creu que se sent el/la  
company/a perjudicat, els pares d'aquesta persona, els propis pares, el/la seu tutor/a, els 
companys de classe, l'equip de mestres i ell mateix; com n'està de penedit i com pensa 
demostrar-ho. 
Aquesta tasca la realitzarà al centre en un espai adient, en un termini màxim de 5 dies 
lectius.
d. A més haurà de reflexionar i expressar el seu compromís a reparar el mal causat, a  
demanar disculpes públiques a tots els afectats (veure c) i a no tornar a cometre la falta.
e. Els pares dels alumnes directament implicats seran informats tant del que ha succeït 
com del procediment de reparació per el/la tutor/a i un membre de l'equip directiu
f.  Donarem  per  acabat  el  procediment  així  que  l'alumne  hagi  complert  els  seus 
compromisos i el perjudicat hagi acceptat les disculpes.
g.  En  cas  que  l'alumne  causant  del  dany no  s'avingui  a  seguir  aquest  procediment, 
s'optarà per seguir el procediment sancionador consignat a continuació.



Sancions

84.1 Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article 
anterior són les següents:
a. Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació  
econòmica dels  danys  causats  al  material  del  centre  o  bé  al  d'altres  membres de la 
comunitat educativa: aquestes tasques no es poden prolongar per un període superior a 
un mes.
b. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 
durant un període no superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del curs 
acadèmic.
c. Canvi de grup o classe de l'alumne.
d. Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període no 
superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació 
contínua, i sens perjudici de l'obligació de realitzar determinats treballs acadèmics fora del 
centre. El centre, mitjançant el tutor, lliurarà a l’alumne un pla de treball de les activitats 
que ha de realitzar i n’establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no 
assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació continuada.
e. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o el que resti per 
a la fi del curs acadèmic, si el període és inferior.
f. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

84.2 Sanció complementària:
En el cas que els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 
instal·lacions o al 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, pares o als tutors legals, en els termes que determini la  
legislació vigent, o fer alguna activitat d'utilitat social per al centre.

84.3 L'aplicació de les sancions no pot privar els alumnes de l'exercici del dret a l'educació  
ni del dret a l'escolarització. En cap cas es poden imposar sancions que atemptin contra la  
integritat física o la dignitat dels alumnes.


