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RÈGIM DISCIPLINARI DE L´ALUMNAT

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el Règim disciplinari de l´alumnat aprovat en el Consell Escolar el 13 d´octubre de 2011.
Aquestes normes han de servir per facilitar la convivència al centre. Tots els membres de la comunitat educativa tenim dret a conviure en 
un bon clima escolar i també el deure de facilitar-lo amb les nostres actituds i conducta.

És per això que creiem convenient que conegueu de primera mà aquest règim disciplinari i el comenteu amb els vostres fill i filles.
Esperem que aquestes normes serveixin per anar millorant de mica en mica i que vosaltres com a pares i mares ens ajudeu en aquesta 
tasca d´educar .

Us saluda molt cordialment,

Lidia Pastor Sabench
Directora Escola Mossèn Joan Batlle
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1. INTRODUCCIÓ

En el marc de la  Llei d´Educació, el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d´autonomia dels centres educatius determina que les normes 
d'organització i funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que l´aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements 
fonamentals del sistema educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i 
el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.
Aquestes normes d´organització i funcionament també han de determinar l´aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i 
dels mecanismens de mediació, així com la definició de les irregularitats o faltes en què pot incórrer l´alumnat quan siguin perjudicials 
per a la convivència i l'establiment de les mesures correctores d´aquestes irrregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o 
intensificar la gravetat de la conducta de l´alumnat. 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Llei 12/2009,10 juliol, d´Educació (LEC), arts. 30 al 38.
Decret 102/2010, de 3 d´agost, d´autonomia de centres educatius, arts. 23 al 25

2. NORMES GENERALS D´ESCOLA

 Assistir a classe i participar en les activitats programades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

 Realitzar les tasques encomanades pels mestres en l´exercici de les seves funcions docents.

 Portar a l´escola el material necessari per poder realitzar les tasques encomanades correctament.

 Respectar l´exercici del dret a l´estudi dels seus companys.

 Saludar i correspondre a la salutació.

 Fomentar l´ús de formes: “siusplau”, “gràcies”, “perdó”, etc.

 Saber escoltar els companys i els mestres.

 Trucar i demanar permís abans d´entrar en qualsevol lloc.

 Tenir una actitud educada i de respecte quan es parla amb els altres. 

 Respectar els companys, mestres i altres professionals que treballen a l'escola.

 No es cridarà, ni es xiularà, ni es correrà pels passadissos, ni per les escales ni pels espais tancats. El lloc per jugar és el pati.

 S´ha d´ajudar, ser tolerant i comprensiu. El diàleg ha de constituir el vehicle normal de comunicació.

 S´obeiran les instruccions dels mestres en qualsevol lloc i situació.
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 S´evitarà la violència física i oral.

 Es respectarà i utilitzarà correctament el mobiliari, les instal·lacionsdel centre, les coses dels companys i les pròpies.

 Es mantindran els espais nets: no es llençaran papers ni altres coses a terra.Entre tots hem de procurar tenir l´escola neta. Es 

faran servir  les papereres i no s'embrutiran les parets.

 Es farà bon ús dels lavabos: utilitzar paper higiènic, tirar de la cadena,  tancar les aixetes, no mullar el terra ni les parets.

 Les sortides al servei durant les hores de classe seran restringides al màxim i sempre amb permís del professor.

 Els alumnes no podran romandre a les classes durant les hores de pati.

 En el moment que soni la sirena els alumnes formaran files en ordre al porxo de l'escola i entraran acompanyats pels mestres.

 A les classes no es podrà menjar (pipes, caramels, xiclets, etc...)si no és un cas excepcional (aniversaris,...)

 Al pati, quan es vulgui jugar a pilota, només es podrà fer amb pilotes que no siguin de cuir.

S´han acordat 5 normes generals entre mestres i alumnes que engloben el mencionat anteriorment amb el logotip següent:

1. Respectem a tothom
2. Respectem l´escola i el material de tothom
3. Fem les files en silenci i ordre
4. Respectem el torn de paraula i ens escoltem
5. Treballem per aprendre
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3. CONDUCTES, FALTES , MESURES CORRECTORES I SANCIONS RELACIONADES AMB LA CONVIVÈNCIA

CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE (lleus)
Conducta Què ha de fer el mestre/a? Què ha de fer l´alumne/a?
No portar el material -Posar una nota a l´agenda que hauran 

de signar els pares. (De 1r a 3r)
-Enviar al nen/a a trucar als pares per demanar-
los que els portin el material.(De 4t a 6è)
*Si el nen/a tampoc té l´agenda utilitzarem la carta 
de comunicació de falta lleu.

-Ha de fer la feina en una llibreta.(no folis)
(De 1r a 6è)
-Ha d´anar a secretaria o direcció a trucar als 
pares, acompanyat pel delegat de classe.

Molestar o distreure als 
companys

-Amonestació oral
-Amonestació escrita a l´agenda

-Reflexionar i escriure en un full el que ha passat 
i retornar-ho signat pels pares.

Menjar o beure a classe -Es requisa tant menjar com beguda.
-Posar una nota a l´agenda

-Llençar el xiclet o entregar el que estigui 
menjant al/la mestre/a.

Guixar portes o parets -Amonestació oral i escrita a l´agenda i trucar per 
avisar a la família que es quedarà per netejar.

-L´alumne/a haurà de netejar el que ha guixat. 
Depén de la guixada es farà inmediatament 
(llapis) o es quedarà un cop acabades les 
classes havent avisat a la família abans.

*Totes aquestes mesures correctores les aplicarà el mestre que es trobi amb l´alumne en aquell moment.

*Qualsevol document o nota a l´agenda que s´hagi de retornar signat i l´alumne no el retorni, el mestre haurà de trucar als pares per 
informar-los.
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CONDUCTES PERJUDICIALS PER A LA CONVIÈNCIA AL CENTRE (greus)
Conducta Què ha de fer el mestre/a? Què ha de fer l´alumne/a?
1.Alumnes que són avisats pel 
mestre i no fan cas. Conducta 
rebel o rebequeries.

-Amonestació oral
-Omplir full d´incidències
-Trucar als pares que el vinguin a buscar o calmar si 
és necessari.
-Canviar l´alumne de classe un màxim de 3 dies 
lectius. L'alumne portarà feina per fer.
*Es farà una carta de direcció per comunicar la 
sanció als pares.

-A l'hora del pati haurà de fer una carta o 
dibuix  de disculpa (segons edat) i llegir-la o 
mostrar-la a classe.
-Assistir a la classe que se li assigni, diferent 
a la seva, i fer la feina encomanada.

2.Trencar material de l´escola. -Amonestació oral
-Omplir full d´incidències
-Trucar als pares i convocar-los per ensenyar el què 
ha fet.
*Es farà una carta de direcció per reclamar als pares 
el pagament o reparació del dany causat

- A l'hora del pati haurà de fer una carta o 
dibuix  de disculpa (segons edat) i llegir-la o 
mostrar a classe.
-Sempre que sigui possible, reparar els danys 
a l´hora del pati.

3.Faltar al respecte a un 
company, al mestre o al 
personal no docent.

-Amonestació oral
-Omplir full d´incidències.
-Enviar una carta als pares comunicant el fet.
 Aquesta carta estarà signada pel mestre/a.

- A l'hora del pati haurà de fer una carta o 
dibuix  de disculpa (segons edat) i llegir-la o 
mostrar a classe.
- Segons la gravetat podrà romandre més 
dies sense pati, fins un màxim de 5 dies 
lectius.

4.Incompliment reitereat de les 
normes generals de l´escola. 
(5 faltes lleus)

-Amonestació oral
-Omplir full d´incidències
-El mestre tutor convoca als pares per informar dels 
fets.
-Canviar l´alumne de classe un màxim de 3 dies. 
L'alumne portarà feina per fer.
*Es farà una carta de direcció per comunicar la 
sanció als pares.

- A l'hora del pati haurà de fer una carta o 
dibuix  de disculpa (segons edat) i llegir-la o 
mostrar a classe.
-Assistir a la classe que se li assigni, diferent 
a la seva, i fer la feina encomanada.

*Es convocarà als pares per comunicar els fets i per entregar-los la carta que hauran de signar.       
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FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE (molt greus)
Falta Què ha de fer el mestre/a? Què ha de fer l´alumne/a?
Agressions verbals i físiques 
greus a mestres i alumnes.

-Amonestació oral.
-Omplir el full d´incidències.
-Convocatòria urgent de la comissió de convivència.
-El mestre, un cop el vist-i-plau de la directora, truca 
els pares per convocar-los a l'escola on se'ls explicarà 
el que ha passat i s'entregarà la carta amb la sanció 
d'expulsió que els pares han de signar.

-L´alumne no torna a entrar a la classe fins 
que no arriben els pares i se l´emporten.
L´alumne serà expulsat de l´escola uns dies a 
criteri de la direcció i de la comissió de 
convivència. Durant aquests dies haurà 
d'escriure una carta disculpant-se pel que ha 
fet i llegir-la davant les persones a les quals 
ha agredit.

Trencar el material de l´escola 
de manera intencionada.

-Amonestació oral.
-Omplir el full d´incidències.
-Convocatòria urgent de la comissió de convivència 
per valorar les mesures a prendre.
-El mestre, un cop informada la directora, convoca els 
pares per informar de la falta comesa pel seu fill/a. 
Se'ls comunica que hauran de pagar o reparar el que 
s´hagi malmés i signar un document conforme se'ls 
ha notificat la falta comesa pel seu fill i la sanció que 
se li aplicarà.

-L´alumne haurà de fer un servei a l´escola (a 
determinar per la comissió de convivència), 
acompanyat en tot moment per mestres del 
cicle que faran torns rotatius mentre duri la 
sanció.
-Haurà de pagar o reparar el malmès.

Robar quelcom a qualsevol 
membre de la comunitat 
educativa.

-Amonestació oral.
-Omplir el full d´incidències.
-El mestre,un cop informada la directora, convoca els 
pares per restituir el robat o abonar el seu valor.
-Convocatòria urgent de la comissió de convivència 
per valorar la possibilitat de prendre alguna altra 
mesura.

-Restituir el robat o el seu valor econòmic.
-Cal recordar que els nostres alumnes no 
poden portar mòbils, ipods, joguines, … i si 
aquests objectes es perden, es substreuen o 
es fan malbé l´escola no se'n fa responsable.

Intent d´escapar-se de l'escola 
o escapar-se.

-Amonestació oral.
-Omplir el full d´incidències.
-El tutor o el mestre,un cop informada la directora, 
convoca els pares per comunicar-los la gravetat de la 
falta i acordar els dies que romandrà una hora més a 
l'escola.
-Si l´alumne aconsegueix escapar-se de l´escola cal 
trucar els mossos d´esquadra de seguida.

-L´alumne haurà d´escriure una carta de 
disculpes que llegirà davant el tutor o mestres 
implicats.
-L´alumne romandrà una hora més a l´escola 
durant 1 o 3 dies segons la gravetat dels fets.
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Acumulació de dues faltes 
greus.

-Amonestació oral.
-Convocatòria urgent de la comissió de convivència.
-El mestre o tutor, un cop informada la directora, 
convoca els pares per comunicar-los la gravetat de 
les faltes i s´entregarà la carta amb la sanció 
d'expulsió que els pares han de signar.
-Al ser la segona falta greu, a part de la sanció 
corresponent l´alumne serà expulsat un màxim de 3 
dies.

-L´alumne complirà la mesura correctora que 
correspongui a la conducta que hagi tingut.
-A més l´alumne serà expulsat un màxim de 3 
dies per reincident segons consideri la 
comissió de convivència.

3. MESURES CORRECTORES I SANCIONS GENERALS

A  part de les mesures correctores i sancions mencionades en l´apartat anterior hi haurà unes mesures o sancions generals que 
s'aplicaran quan hi hagi casos d´alumnes amb  comportaments no adequats o amb manca d´hàbits de treball reiterats.
Aquestes són:
-no assistència a les sortides programades que els mestres considerin convenients.(tant a les de curta durada com a les de tot el dia)
-no participació a les festes d´escola que els mestres considerin convenients.

La decisió d´aplicar aquestes mesures la tindrà el tutor conjuntament amb la resta de mestres especialistes que atenen a l´alumne/a 
amb el vist-i-plau de la comissió de convivència.
Els tutors seran els encarregats de comunicar-ho als pares amb una setmana d´antelació en el cas de les sortides d´un dia o més i amb 
un dia d'antelació en el cas de les festes d´escola.

A tenir en compte:

1. Totes les cartes d´expulsió les ha de signar la directora i els pares. En el cas que els pares es neguin a signar i no hi hagi acord 
es seguirà el procediment ordinari establert en la normativa vigent on la directora incoarà un expedient disciplinari  seguint els 
passos que preveu l´esmentada normativa recollida en el Decret 102/2010, de 3 d´agost, d´autonomia de centres educatius, art. 
25.

2. A les cartes de disculpes que han d´escriure els alumnes ha de constar:
-què he fet
-demanar perdó
-què puc fer perquè no torni a passar.

3. En tots els casos s´han de tenir en compte les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta. 
(empenediment, demanar perdó, reincidència,...)

4. El mestre implicat o present davant la conducta contrària o falta  és qui convoca les famílies amb el vist-i-plau de direcció.
A la reunió amb els pares hi assistirà el mestre i un membre de l´equip directiu.


