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Introducció 

 
 
 

-  

-  

 
 
 

- Les sancions tenen una finalitat formativa i l’objectiu d’establir límits i responsabilitats en els 

alumnes. Per aquest motiu cal valorar cadascuna de les faltes comeses i les seves circumstàncies . 

- La sanció ha de tenir l’objectiu d’aconseguir un canvi en l’actitud que s’ha produït i ha de ser 

proporcional al fet. Juntament amb la sanció s’han de donar els mecanismes de reflexió sobre el 

fet i la posterior modificació de la conducta. Si fos el cas, la sanció passarà també per la reparació 

o restitució dels desperfectes que s’hagin pogut ocasionar.  

- Totes les faltes seran sancionades pel mateix tutor o mestre implicat, un cop escoltat l’alumne 

i, si es el cas, als pares. Però també serà necessari informar a l’equip directiu. 

- En cap cas es produiran càstigs corporals. 

- Les famílies i tot el claustre, a través dels mecanismes establerts, seran informades de 

situacions produïdes i de les mesures acordades per a resoldre cada problemàtica. Els pares 

podran presentar, si ho creuen oportú, un recurs al Consell escolar o a les instàncies competents 

de l’administració educativa. 

- La comissió de convivència (mestres) és l’encarregada d’analitzar els conflictes i proposar 

actuacions en base a un plantejament educatiu. 

 

Són faltes, els comportaments i actituds que van en contra de les pautes generals de convivència i 

de respecte i aquelles que alteren el compliment de les activitats establertes.  
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FALTES LLEUS MESURES CORRECTORES (passos a seguir) 

A
LU

M
N

ES
 

 Negligència en el tractament del material i les 

instal·lacions. 

 Disputes entre els alumnes dins i fora de l’horari escolar 

(sense agressió física). 

 Falta de respecte envers els companys i/o adults. 

 Reiteració en faltes bàsiques d’educació (no respectar la 

filera, fer-se rots i pets en públic, no disculpar-se, ...) 

 Córrer i/o cridar sense permís. 

 Comportaments que alterin el ritme normal de la classe. 

 No fer els deures. 

1. Avís oral amb explicació. 
2. Explicar el que ha passat, demanar disculpes i/o perdó, demanant i 

reparant si cal, l’acció mal feta. 
3. Avís amb mesura correctora comprensiva:  

a. segons el tipus d’activitat o infracció, no participar-hi, bé en aquell 
moment o bé a la propera vegada que es torni a fer aquella 
activitat.  

b. Una estoneta a part, pensant el que s’ha fet malament. 
4. Apartar-lo del grup: 

a. Posar-lo en una taula a banda. 
b. Per norma no es treuen els alumnes de l’aula, però si el seu 

comportament impedeix el normal funcionament de la classe, se’l 
farà sortir a reflexionar a una altra aula (sempre amb la presència 
d’un mestre). 

c. Privació del temps d’esbarjo. 
5. Compareixença davant equip directiu. 
6. Nota a l’agenda per explicar els fets a la família. 
7. Entrevista amb el tutor/a per consensuar mesures específiques. 
8. Si la falta no se soluciona, es considerarà una falta greu. 

FA
M

ÍL
IE

S 

 Manca de puntualitat reiterada i no justificada. 

 Faltes d’assistència sense justificació. 

 Manca d’higiene i altres supòsits que atemptin contra la 

salut general de la resta de companys. 

 No donar resposta a comunicats de l’escola (agenda, 

circulars,...). 

 No assistència a les tutories sense justificació. 

 Gestionar conflictes escolars directament amb els 

menors. 

1. Nota a l’agenda recordant la norma de funcionament. 
2. Entrevista amb el tutor/a. 
3. Entrevista amb direcció. 
4. Si la falta no se soluciona, es considerarà una falta greu. 
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 FALTES GREUS MESURES CORRECTORES (passos a seguir) 
A

LU
M

N
ES

 

 Reincidència en faltes lleus. 
 Deteriorament intencionat del material i les instal·lacions. 
 Manca de respecte envers professors, companys, 

voluntaris i altre personal del centre. 
 Baralles entre iguals (cops, empentes, patades,...) 
 Actes que de forma greu alterin el normal 

desenvolupament de les activitats del centre. 
 Incitació sistemàtica a actuacions perjudicials per la salut i 

integritat de qualsevol persona de la comunitat 

1. Registre dels fets: 
a. Llibreta d’incidències (carpeta d’alumnes) que emplena el 

mestre que s’ha trobat la irregularitat. 
b. Full de reflexió per l’alumne (què ha passat, Quines 

conseqüències ha tingut, què puc fer per millorar,...) 
2. Apartar-lo del grup: 

a. Posar-lo en una taula a banda. 
b. Per norma no es treuen els alumnes de l’aula, però si el seu 

comportament impedeix el normal funcionament de la classe, 
se’l farà sortir a reflexionar a una altra aula (sempre amb la 
presència d’un mestre). 

c. Privació d’alguna activitat complementària. 
3. Nota a l’agenda o trucada als pares. 
4. Entrevista amb la família. 
5. Reparació dels danys ocasionats: substitució o compensació econòmica. 
6. Segons la gravetat o continuïtat passar a la direcció i comissió de mestres 

de convivència. 

FA
M

ÍL
IE

S 

 Reincidència en faltes lleus. 
 Falta d’assistència sense justificació durant un període llarg 

de temps. 

 Increpar a un menor dins de l’espai escolar. 

1. Entrevista amb direcció. 
2. Registre d’incidències amb famílies. 
3. Avís a Serveis Socials. 
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 FALTES  MOLT GREUS MESURES CORRECTORES (passos a seguir) 
A

LU
M

N
ES

 

 Reincidència en faltes greus. 
 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. 

 L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal 
de les activitats del centre, el deteriorament greu de les 
dependències o els equipament del centre, la falsificació o 
la subtracció de documents i materials acadèmics i la 
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

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

 La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència 
del centre. 

 Robatori de material escolar o particular. 
 Faltes greus que a mes a mes impliquen discriminació per 

raó de gènere, sexe, raça, naixement, o qualsevol altra 
circumstància personal o social. 

1. Registre dels fets: 
a. Llibreta d’incidències (carpeta d’alumnes) que emplena el 

mestre que s’ha trobat la irregularitat. 
b. Full de reflexió per l’alumne (què ha passat, Quines 

conseqüències ha tingut, què puc fer per millorar,...) 
2. Apartar-lo del grup i portar-lo a direcció. 
3. Expedient disciplinari (annex) 
4. Seguiment dels Protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront:  

a. Situacions d’odi i discriminació 
b. Assetjament entre iguals 
c. Conflictes greus 

FA
M

ÍL
IE

S 

 Maltractament o desemparament d’un menor. 1. Entrevista amb direcció. 
2. Registre d’incidències amb famílies. 
3. Avís a Serveis Socials. 
4. Seguiment del Protocol d’actuació entre els departaments de benestar 

social i família i d’ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, 
derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i 
adolescent en l’àmbit educatiu. 

 


