
NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE
ESCOLA  TORRESCASANA

Capítol 1. Alumnat  

Secció 1. Drets i deures  

Art. 56.

Els drets i deures dels alumnes d'aquest centre són els regulats pel la Llei d’Educació 
del 8 de juliol de 2009, en els termes que s’hi estipulen.

Art. 57.

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació 
integral i de qualitat.

Art. 58.

Els  alumnes,  a  més  dels  drets  reconeguts  per la  Constitució,  l'Estatut  i  la  regulació 
orgànica del dret a l'educació, tenen dret a:

a) Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats.
b) Accedir a la formació permanent.
c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.
d)  Rebre  una  valoració  objectiva  de  llur  rendiment  escolar  i  de  llur  progrés 

personal.
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.
f) Ésser educats en la responsabilitat.
g)  Gaudir  d'una  convivència  respectuosa  i  pacífica,  amb l'estímul  permanent 

d'hàbits de diàleg i de cooperació.
h) Ésser educats en el discurs audiovisual.
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
j)  Rebre  una  atenció  especial  si  es  troben  en  una  situació  de  risc  que 

eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.
o)  Gaudir  de  protecció  social,  en  l'àmbit  educatiu,  en  els  casos  d'infortuni 

familiar o accident.

Art. 59.

Els deures dels alumnes que recull aquesta llei són: Estudiar per aprendre és el deure 
principal dels alumnes i comporta els deures següents:

a) Assistir a classe.
b) Participar en les activitats educatives del centre.
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c)  Esforçar-se  en  l'aprenentatge  i  en  el  desenvolupament  de  les  capacitats 
personals.

d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.

Els  alumnes,  a  més  dels  deures  que  especifica  l'apartat  1,  i  sens  perjudici  de  les 
obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
b) Complir les normes de convivència del centre.
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.

Art. 60.

La participació dels alumnes, que en facilitin la presència en la vida del centre, el diàleg 
i la coresponsabilització es farà mitjançant la reunió de delegats de cicle superior, una 
vegada al trimestre amb algun membre de l’equip directiu i les respectives tutories.

Art.  61.

Queda totalment  prohibit  portar  mòbils,  joguines  dins  el  recinte  escolar,  eximint  el 
centre de qualsevol responsabilitat; en el cas que algun alumne necessiti portar el mòbil 
el pare/mare i /o tutors legals firmaran la corresponent autorització, tenint en compte, 
que  el  mòbil  mai  s’utilitzarà  ni  dins  el  recinte  escolar  ni  en  serveis,  activitats 
complementàries al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Secció 2. Normes de convivència  

Art. 62.

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i així ho 
ha d’expressar el projecte educatiu del cada centre.

Art. 63.

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar 
i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de 
l'activitat del centre.

Art. 64.

Els  centres  han  de vetllar  perquè  els  membres  de  la  comunitat  escolar  coneguin  la 
Convenció sobre els drets dels infants.

Art. 65.
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Correspon a la direcció i al professorat de cada centre, en exercici de l'autoritat que 
tenen conferida,  i  sens perjudici  de les  competències  del  consell  escolar  en aquesta 
matèria, el control i l'aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha 
de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. La direcció del 
centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè 
aquesta participació es pugui fer efectiva.

Art. 66.

Els  centres  han  d'establir  mesures  de  promoció  de  la  convivència,  i  en  particular 
mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà 
de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, 
l'estímul i,  quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre 
educatiu.

Art. 67.

Els Principis generals queden recollits a l’art. 31 de la Llei d’Educació del 8 de juliol de 
2009.

a) La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la 
convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat 
educativa del centre. (annex model III, IV).

b) La resolució de conflictes, que s'ha de situar en el marc de l'acció educativa, 
té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.

c)Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s'han d'ajustar als 
principis i criteris següents:

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d'assegurar 
el compliment dels deures dels afectats.

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la 
mínima pertorbació per a l'alumnat i el professorat.

c) Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.

d) Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció 
amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.

e)  Les  mesures  correctores  i  sancionadores  han  d'incloure,  sempre  que  sigui 
possible, activitats d'utilitat social per al centre educatiu.

f) Correspon al Departament, en l'àmbit dels centres públics, i als titulars dels 
centres, en l'àmbit dels centres privats, l'adopció de mesures i iniciatives per a fomentar 
la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes.

Art. 68.

Les normes de convivència es concreten, en les següents indicacions:

 En relació als professors i altre personal del Centre

1.1 Els alumnes d'aquest centre tenen obligació de respectar i complir les instruccions 
del professorat i del personal no docent.  Tots ells contribueixen a la seva educació.
1.2 Els alumnes seguiran les orientacions del professorat respecte el seu aprenentatge.
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En relació a l'ordre

1.1 La porta del recinte escolar s'obrirà uns minuts abans d’iniciar-se  les classes, per tal 
d’evitar la congestió i accident. Aquests minuts són per fer la fila i ser puntuals a l’hora 
d’entrar. Durant aquests minuts els pares i/o tutors hauran de responsabilitzar-se dels 
seus fills/es. 
1.2 Els conflictes a l’aula seran atesos i resolts pel professor que atengui l’aula en aquell 
moment. En cas d’un conflicte greu el professor podrà adreçar l’alumne  al Director/a  o 
persona assignada.
1.3 Els/les alumnes que amb la seva actitud o comportament trenquin considerablement 
i repetidament el ritme de la classe aniran amb la feina assignada a un altre curs durant 
el  temps que el  mestre  cregui oportú.  Si el  conflicte  és greu,  l’equip directiu  podrà 
determinar el canvi de grup, com a màxim de 3 dies de l’alumne de la seva classe que 
haurà de treballar a un altre grup inferir o superior dependent del cas. Els pares i/o tutors 
seran informats per escrit i hauran de retornar una còpia signada a l’escola.
Els/les tutors/es o especialistes podran castigar sense pati els alumnes que no respecten 
les  normes  de  convivència  bàsiques.  Informaran  als  pares  i/o  tutors  mitjançant  una 
trucada telefònica, nota a l’agenda o una entrevista personal. Els especialistes hauran de 
mantenir informats als tutors i a l’Equip Directiu, si consideren greu el comportament 
de l’alumne.

En relació a l'edifici

1.1 Els alumnes respectaran el bon ús  del mobiliari i de les instal·lacions del centre.
1.2  Qualsevol  alumne  que  produeixi  desperfectes  al  centre   de  forma  voluntària  o 
negligent  -  pintura,  vidres,  portes,  parets,  etc.-  està  obligat  a  pagar  el  cost  de  la 
reparació.  Si són diversos nens, el cost quedarà dividit en parts proporcionals.
1.3 En relació al material comunitari els alumnes respectaran i faran un bon ús. Hauran 
de comprar el material que de forma voluntària o negligent hagin fet malbé.

En relació a l'esbarjo

1.1  Els alumnes jugaran a les zones assignades al seu curs, educació infantil, al sorral i 
pista (patí zona infantil) i educació primària, pista, porxo i pati de sorra. (patí costat 
gimnàs). Per cicle es faran  torns per fer servir la pista. Torns decidits pel claustre al 
començament de curs.
1.2  Els alumnes que amb una actitud o comportament inadequat a l’escola, es quedaran 
sense pati, a classe, amb un mestre/a. L’alumne haurà d’omplir un full, explicant on 
que, com ha passat. Aquest full haurà de ser signat pels pares o tutors legals (veure 
annex).

En relació als pares

1.1 Els  pares  mantindran  freqüents  contactes,  almenys  una  vegada  al  curs,  amb els 
tutors  a  fi  i  efecte  d'anar  amb  la  mateixa  idea  educativa  i  per  informar-los  sobre 
l'aprenentatge del seu fill.
1.2  Per  entrevistar-se  amb  els  professors  s'han  de  respectar  els  horaris  de  tutories 
establerts en el començament de curs. En cas excepcional i amb previ avís es podrà 
concertar l'entrevista en un altre horari.
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1.3  Hauran de justificar les absències dels seus fills mitjançant escrit signat, per telèfon 
o bé personalment al mestre/a tutor/a corresponent. Si les absències per malalties són 
freqüents o llargues, hauran de presentar un justificant mèdic.
1.4 Hauran d'aportar el material escolar sol·licitat pel centre i pagar la quota establerta 
de material durant el primer trimestre.
1.5 Sempre que siguin convocats, procuraran assistir a les reunions generals de curs, 
nivell o centre.
1.6 Hauran de respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 
sense perjudici  que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els drets dels 
seus fills.

El procediment per dur a terme aquestes possibles impugnacions serà el següent: 
° Presentació i contingut de l’escrit d’impugnació: ...
° Resolució de la impugnació presentada: ...
° Actuacions posteriors i arxivament de la documentació.

La  presentació  de  la  impugnació  no  paralitzarà  l’execució  de  les  decisions 
preses.

En relació a l'assistència

1.1 L’equip directiu vetllarà per l’assistència i puntualitat dels alumnes, professorat i 
personal no docent i establirà les mesures necessàries per al bon funcionament. 

Art. 69. 

Els  alumnes  d’educació  infantil  celebraran  els  aniversaris  sempre  que  la  família  ho 
desitgi i portaran per esmorzar, galetes i xocolata.

Els alumnes de primària no celebraran l’aniversari amb esmorzar; sols es treballarà des 
de l’àrea de llengua.

Art. 70.

Pel que fa als esmorzars i per contribuir a una dieta saludable, s’estableix el dijous com 
a dia habitual per portar fruita per esmorzar.

Secció 3. Correccions per a les conductes contràries a les normes de   
convivència.

Art. 71.

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses 
per l’alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d’educació, a les normes 
d’organització i  funcionament  del  centre  i,  en el  seu cas,  en la carta  de compromís 
(aprovada  per  consell  escolar  el  04/05/2011)  s’ha  d’inscriure  en  el  marc  de  l’acció 
educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. La imposició 
de  les  mesures  correctores  i  de  les  sancions  hauran  de  tenir  en  compte  l’edat  de 
l’alumne/a  i  les  seves  circumstàncies  personals,  familiars  i  socials;  i  hauran  de  ser 
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proporcionades a la seva conducta i hauran de contribuir al manteniment i la millora del 
seu procés educatiu.

Art. 72.

Les  irregularitats  en  què  incorrin  els  alumnes,  si  no  perjudiquen  greument  la 
convivència, comporten l'adopció de les mesures que estableixin la carta de compromís 
educatiu i les normes d'organització i funcionament del centre.

Les  conductes  i  els  actes  dels  alumnes  que perjudiquin greument  la  convivència  es 
consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que aquesta llei determina.

Les  conductes  i  els  actes  contraris  a  la  convivència  dels  alumnes  són  objecte  de 
correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats 
complementàries  i  extraescolars  o  la  prestació  de  serveis  escolars  de  menjador  i 
transport  o  d'altres  organitzats  pel  centre.  Igualment,  comporten  l'adopció  de  les 
mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara 
que  tinguin  lloc  fora  del  recinte  escolar,  estiguin  motivats  per  la  vida  escolar  o  hi 
estiguin  directament  relacionats  i  afectin  altres  alumnes  o  altres  membres  de  la 
comunitat educativa.

Art. 73.

L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l'exercici del 
dret a l'educació ni, en l'educació obligatòria, del dret a l'escolarització. En cap cas no es 
poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o 
la dignitat personal dels alumnes.

La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i 
socials i la proporcionalitat amb la conducta o l'acte que les motiva, i ha de tenir per 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el 
cas de les conductes greument  perjudicials  per a la convivència,  la imposició de les 
sancions s'ha d'ajustar al que disposa aquesta llei.

En la gradació de les mesures correctores i de les sancions es tindran en compte les 
circumstàncies  que poden disminuir  la  gravetat  de l’actuació  de l’alumnat  i  les  que 
poden intensificar-la.

Art. 74.

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 
conductes següents:

a)  Les  injúries,  ofenses,  agressions  físiques,  amenaces,  vexacions  o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat 
de  llurs  pertinences  i  els  actes  que  atemptin  greument  contra  llur  intimitat  o  llur 
integritat personal.

b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 
del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 
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falsificació  o  la  sostracció  de  documents  i  materials  acadèmics  i  la  suplantació  de 
personalitat en actes de la vida escolar.

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials 
per a la salut, i la incitació a aquests actes.

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre.

Art. 75.

Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere,  sexe, raça, 
naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de considerar 
especialment greus.

Art. 76 .

Correspondrà al tutor/a del l’alumne/a, per pròpia iniciativa o a petició d’altres membres 
de  la  comunitat  escolar,  valorar  si  les  conductes  dels  seus  tutors  legals  (faltes 
injustificades  de  puntualitat  o  d’assistència  a  classe,  actes  d’incorrecció  o 
desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar, actes injustificats que 
alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre, etc.) s’han de considerar 
com a conductes contràries a les normes de convivència del centre i si han de comportar 
mesures correctores.
En qualsevol cas el tutor/a concretarà les indicacions generals que al respecte es donin 
per l’equip directiu del centre.  
La Comissió de Convivència del Centre, a petició del director/a, concretarà i/o matisarà 
les actuacions i/o interpretacions a dur a terme.
Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per 
l'Article  74  són  la  suspensió  del  dret  de  participar  en  activitats  extraescolars  o 
complementàries o la suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en 
tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la 
finalització  del  curs  acadèmic,  si  són  menys  de  tres  mesos,  o  bé  la  inhabilitació 
definitiva per a cursar estudis al centre.

Art. 77.

Les  mesures  correctores  per  corregir  les  conductes  contràries  a  les  normes  de 
convivència  del  centre  seran les següents,  aplicables  pel  personal  docent  amb algun 
membre de l’equip directiu.

1. Amonestació oral.
2. Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la 

directora del centre.
3. Privació del temps d'esbarjo.
4. Amonestació escrita. 
5. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no 

superior  a  cinc  dies  lectius  o  la  no  participació  en  alguna  activitat 
complementària puntual. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne 
o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que 
se li encomanin. 

En el cas 5, 6 amb el vist i plau de la direcció del centre i prèvia aplicació dels 
apartats 1,2,3 i 4.
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Aplicable a partir de la comissió de convivència:

6. Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, 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. La realització 
d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues 
setmanes.

7. Suspensió  del  dret  a  participar  en  activitats  extraescolars  o 
complementàries del centre per un període màxim d'un mes.

8. Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim 
de quinze dies.

Art. 78.

La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la compareixença 
immediata davant del cap d’estudis o del director del centre i de la privació del temps 
d’esbarjo, s’hauran de comunicar formalment als pares dels alumnes.
De la mesura correctora aplicada, llevat de les mencionades en el paràgraf  anterior, en 
quedarà  constància  escrita,  i  amb explicació  de  la  conducta  de  l’alumne/a  que  l’ha 
motivada.
La nota de constància escrita, redactada per la persona que aplica la mesura correctora, 
s’haurà d’incorporar l’arxiu personal de l’alumne.

Art. 79.  Mediació escolar

La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es 
puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en 
conflicte  perquè  puguin  arribar  per  si  mateixes  a  un  acord  satisfactori.  Per  tant, 
constituirà el mètode principal de resolució de conflictes en el centre.(Model annex 1)
La  Comissió  de  Convivència  del  Centre  col·laborarà  en  els  processos  de  mediació 
escolar a petició de la direcció del centre.

Art. 80. Protecció contra l'assetjament escolar i contra les agressions

El centre ha d'adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions d'assetjament 
escolar i, si s'escauen, afrontar-les de manera immediata, i per a assegurar en tot cas als 
afectats  l'assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los el dret a la 
intimitat.

El Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans necessaris per a atendre 
les situacions de risc d'assetjament escolar. En cas que resulti imprescindible, es poden 
adoptar mesures extraordinàries d'escolarització, i el Departament pot adoptar també, en 
l'àmbit del personal al seu servei, mesures extraordinàries de mobilitat.

El Govern ha d'adoptar les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant les 
agressions, la protecció del professorat i de la resta de personal dels centres educatius i 
de  llurs  béns  o patrimoni.  En el  cas  que  les  agressions  siguin  comeses  per  menors 
escolaritzats al centre, si fracassen les mesures correctores o de resolució de conflictes, 
s'han d'aplicar les mesures establertes per la legislació de la infància i l'adolescència.
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L'Administració  educativa  ha  d'assegurar  l'opció  d'assistència  lletrada  gratuïta  al 
professorat i a la resta de personal dels centres públics i dels centres privats sostinguts 
amb fons públics que siguin víctimes de violència escolar, sempre que els interessos 
dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats o contradictoris.

Art. 81.  Responsabilitat per danys

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o 
el 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, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació 
vigent.

Art. 82. Mesures correctores i sancionadores

L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses 
per l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d'educació, a les normes 
d'organització  i  funcionament  del  centre  i,  en el  seu cas,  en la  carta  de compromís 
educatiu s'ha d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té per finalitat contribuir a la 
millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la 
mesura correctora ha d'incloure alguna activitat d'utilitat social per al centre.

Les  normes  d'organització  i  funcionament  del  centre  han  de  preveure  mesures 
correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat. Les 
mateixes normes han de determinar en quines situacions les mesures correctores s'han 
d'aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon l'aplicació als òrgans 
unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne la família i, 
si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d'actuació.

Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades 
s'han de tenir en compte els criteris següents:

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de 
la resta de l'alumnat.
d) L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 
carta  de  compromís  educatiu  subscrita  per  la  família,  per  administrar  la  sanció  de 
manera compartida.
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

En tot cas, els actes o conductes especialment greus, i les mesures sancionadores s'han 
d'acordar  de  manera  proporcionada  a  aquesta  especial  gravetat,  quan  impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància 
personal o social de terceres persones que resultin afectades per l'actuació a corregir.

Art. 83. Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la 
convivència
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Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l'article 
37.1  de  la  Llei  d'educació  es  corregeixen  mitjançant  una  sanció  de  les  previstes  a 
l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció 
en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici que la mesura correctora 
incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament 
de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient.

La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un o una 
docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient s'estableixen els 
fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, 
les  activitats  d'utilitat  social  per  al  centre  i,  en  el  seu  cas,  l'import  de  reparació  o 
restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l'actuació 
que se sanciona.

 De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el 
cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les 
altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta 
definitiva de resolució, l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar l'alumnat 
afectat,  i també els progenitors o tutors legals, i  els ha de donar vista de l'expedient 
completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la 
seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular 
al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del 
qual n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi 
al·legacions és de cinc dies lectius més.

Per tal  d'evitar  perjudicis  majors  a l'educació de l'alumnat  afectat  o a la de la resta 
d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera 
excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies 
lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució 
de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència 
al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les 
activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a 
classe.  En  tot  cas,  en  la  suspensió  provisional  d'assistència  a  classe,  que  s'ha  de 
considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives 
a dur a terme durant aquest període.

Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre,  i  a instàncies dels progenitors o 
tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la 
sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents 
davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha 
d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i 
sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la 
seva comissió i de la seva imposició.

Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del 
dret  a  assistir  temporalment  al  centre  en  les  etapes  d'escolarització  obligatòria  es 
procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, 
la  resolució  que  imposa  la  sanció  expressarà  motivadament  les  raons  que  ho  han 
impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 
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obligatòries,  ha  de  garantir  a  l'alumne/a  un  lloc  escolar  en  un  altre  centre.  El 
Departament d'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no 
pugui gestionar directament la nova escolarització de l'alumnat en qüestió.

Quan,  en  ocasió  de  la  presumpta  comissió  de  faltes  greument  perjudicials  per  a  la 
convivència,  l'alumne/a,  i  la  seva  família  en els  i  les  menors  d'edat,  reconeixen  de 
manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció 
imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 
reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, 
en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

Secció 4. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents  

Art. 84.

Si un alumne té febre o una malaltia infecto contagiosa es localitzaran els pares perquè 
se’n facin càrrec. Si la febre és molt alta i no es localitzen, el mestre/a es posarà en 
contacte amb el CAP.

Art. 85.

En el cas que algun alumne pateixi un accident durant el temps en què es troba sota la 
tutela  de  l'escola,  rebrà  les  primeres  cures  al  centre.   Si  es  considera  necessària  la 
intervenció de personal especialitzat  se’ls avisarà i també als pares perquè se'n facin 
càrrec. En cas de no localitzar-los se'n farà càrrec el professor tutor/a o altre personal 
del centre  per encàrrec de la direcció.

Secció 5. Reclamacions de qualificacions  

Art. 86.

Els pares  tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les 
qualificacions d'activitats  acadèmiques  o d'avaluacions parcials  o finals de cada curs 
dels seus fills.

Art. 87.

Els pares tenen dret a reclamar contra les qualificacions de les avaluacions esmentades 
d'acord amb el que disposa el Capítol III de la Llei d’Educació i les Instruccions d’Inici 
de cada curs escolar.
L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb 
els objectius i continguts de l'ensenyament.
L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del 
professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en 
les avaluacions parcials o les finals de cada curs.
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L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, 
com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord 
amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de 
les causes següents:

1. La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en 
relació  amb  els  objectius  o  continguts  de  l'àrea  o  matèria  sotmesa  a 
avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic 
corresponent.

2. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.
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