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CAPÍTOL V. Règim disciplinari.
Secció primera. Conductes contràries a les normes de convivència
Article 279.- La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix la tipologia i
competència sancionadora (art.35).
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Article 280.- Les presents Normes d’Organització i Funcionament de Centre complementen,
com a conductes contràries a les normes de convivència, les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsideració lleu amb els altres membres de la comunitat
escolar, incloent les persones treballadores del Complex Educatiu.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del
centre.
Aquestes conductes contràries es concreten, a tall d’exemple, en:
o No fer cas de les directrius del professorat, i del personal d’administració i serveis
o Utilitzar un llenguatge inadequat en un centre educatiu.
o Alterar l’ordre i la convivència amb crits, aldarulls o corredisses per les dependències
de l’Institut.
o Llençar objectes per les finestres o baranes.
o Dificultar la neteja o embrutar intencionadament les dependències del centre.
o No respectar l’exercici del dret a l’estudi i l’aprenentatge dels companys.
o Fumar en l’interior de les dependències de l’Institut.
o Beure o menjar durant les hores de classe en els tallers, aules o laboratoris.
o Escopir
o Utilització de mòbils durant les hores de classe.
o Utilització d’aparells reproductors de música, imatges o radio durant les hores de
classe.
o Utilització d’aparells d’enregistrament d’imatges.
o Respectar les normes de circulació de vehicles particulars dintre del recinte del CET.
Aquest deure es concreta en les obligacions següents:
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Els conductors que circulen per les vies del recinte del Complex han de
respectar el codi de circulació.
o Només poden circular pel recinte del Complex els vehicles autoritzats.
o Respectar els espais destinats a l’aparcament de vehicles del professorat.
o Respectar els espais destinats a l’aparcament de les motocicletes.
o Aparcar els vehicles en els espais destinats per fer-ho, no aparcar damunt les
voreres, en doble filera, dificultant la circulació o el pas dels vianants.
o L’incompliment d’aquestes normes comportarà que la Gerència del Complex o
la direcció de l’Institut pugui prohibir a l’infractor la circulació dins del Complex.
Ús indegut del servei de biblioteca.
Ús indegut de les aules d’informàtica i de les eines TIC.
....
o

o
o
o

d) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar,
que no estigui tipificada expressament com a falta greument perjudicial per a la
convivència en el centre educatiu a l’article 37.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació de Catalunya, i que es recullen a l’article 287 d’aquestes Normes.
Article 281.- Circumstàncies que poden disminuir la gravetat d’aquestes conductes
contràries:
o
o
o
o
o
o

Reconeixement espontani de la conducta incorrecta
Ser la primera vegada que comet una falta o conducta contrària a la convivència
del centre
La petició d’excuses en el cas dels actes d'incorrecció o desconsideració lleu amb
els altres membres de la comunitat escolar
Oferiment d’actuacions compensadores del dany causat
La falta d’intencionalitat
Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada
no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de
reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a
terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna.

Article 282.- Circumstàncies que poden incrementar la gravetat de les conductes contràries a
la convivència:
o Actituds o conductes originades per raó de raça, origen, sexe, naixement o altra
circumstància personal o social.
o Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats
recentment al centre.
o La premeditació i la reiteració.
o La col·lectivitat i la publicitat manifesta.
Article 283.- Mesures correctores.
L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l'exercici del dret
a l'educació. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin
contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes.
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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.
a) Amonestació oral.
b) Compareixença immediata davant del o la Cap d'estudis o del Director/a del Centre.
c) Privació del temps d'esbarjo.
d) Amonestació escrita.
e) 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.
f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre
per un període màxim d'un mes.
g) Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze
dies.
h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a
cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de
romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.
La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l'apartat
anterior s'han de comunicar formalment als pares, mares o tutors legals de l’alumnat, quan
aquests són menors d'edat.
Article 284.- Competència per aplicar mesures correctores. L'aplicació de les mesures
correctores detallades a l'article anterior correspon a:
a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit
de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.
b) La persona tutora, el o la Cap d’estudis, el Director/a del centre, escoltat l'alumnat, en
el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior.
c) El Director/a del centre, o la persona Cap d'estudis per delegació, escoltat l'alumne o
l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de
l'article anterior.
Article 285.- Constància escrita. De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar
constància escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c), amb explicació de la
conducta de l'alumne o de l'alumna que l'ha motivada.
Article 286.- Prescripció. Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les
normes de convivència recollides en aquestes Normes d’Organització i Funcionament de
Centre prescriuen pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió.
Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició.
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Secció segona. Conductes greument perjudicials per a la convivència qualificades
com a faltes i sancions
Article 287.- D’acord amb la Llei12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya, 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 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.
Article 288.- Els actes o les conductes a què fa referència l'article anterior 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.
Sancions
Article 289.- Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a
l'article anterior són les següents:
a) Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries 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
b) Suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, 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.
c) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.
Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a
l'article 287 d’aquestes Normes, 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.
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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 greument perjudicials per a la convivència s'han de
considerar 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
Responsabilització per danys
Article 290.- D’acord amb l’article 38, de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de
Catalunya, 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.
Responsabilitat penal
Article 291.- La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis
Territorials del Departament d’Ensenyament qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte
o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de
l'expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.
Article 291.- Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal
dels menors, s'hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta
participació en danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció
d'aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de
participar en un procediment de mediació penal juvenil, el Director o la Directora del centre o
la persona membre del consell escolar que es designi, ha d'assistir en representació del
centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta
de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la.
Incoació d’expedient per conductes greument perjudicials per a la convivència
Article 292.- 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.
Article 293.- 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
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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. (Article 25.7 Decret 102/2010 d’autonomia dels
centres educatius
Article 293.- La instrucció de l'expedient a què fa referència l'article 292, d’aquestes Normes,
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.
Article 294.- L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol
cas no superior a 10 dies lectius des del coneixement dels fets. El Director/a del centre ha de
formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha de contenir:
a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna.
b) Els fets imputats.
c) La data en la qual es van realitzar els fets.
d) El nomenament del professor o de la professora instructora.
Article 295.- L'instructor o instructora, en els qual es doni alguna de les circumstàncies
assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el
procediment i ho haurà de comunicar al Director/a del centre, qui resoldrà el que sigui
procedent.
Article 296.- 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. L'alumne o l'alumna, i
els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant el Director/a la recusació
de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció
de l'expedient, en els casos previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives
d'aquestes recusacions hauran de ser motivades.
Article 297.- Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a
conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.
Instrucció i proposta de resolució
Article 298.- La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de
practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així
com la determinació de les persones responsables.
Article 299.-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.
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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.
Article 300.- Una vegada instruït l'expedient, realitzat el tràmit de vista i finalitzat el termini
d’al·legacions, la persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de
contenir:
a) Els fets imputats a l'expedient.
b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l'article 37.1 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (recollides a l’article 287 d’aquestes
Normes)
c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si
escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva
actuació.
d) Les sancions aplicables d'entre les previstes.
e) L'especificació de la competència del Director/a per resoldre.
Mesures provisionals
Article 301.- 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 noassistència 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.
Article 302.- Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al
centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats que ha de
realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal
de garantir el dret a l'avaluació contínua.
Article 303.- Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del
dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura
cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.
Resolució de l'expedient
Article 304.- La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o
alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades a l’article 37 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya (recollides a l’article 287 d’aquestes
Normes) i la sanció que s'imposa.
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Article 305.- La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici
de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d'edat, en
el termini màxim de 10 dies.
Article 306.- La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als
efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies
lectius la seva revisió per part del consell escolar del centre, sens perjudici, de la presentació
dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents.
Article 307.- Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució
esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la
resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa
l'alumne o alumna, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o
recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar.
Article 308.- Contra les resolucions del Director/a dels centres educatius públics es pot
interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació, davant el Director/a dels serveis territorials corresponents, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 309.- En qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell
escolar dels expedients que s'han resolt
Prescripció
Article 310.- Les faltes considerades conductes greument perjudicials per a la convivència al
centre, recollides en aquestes Normes d’Organització i Funcionament de Centre, prescriuen
als tres mesos de la seva comissió. Les sancions aplicades per la comissió d’aquestes faltes
prescriuen als tres mesos de la seva imposició.

Elaborat: Equip directiu
Arxiu: NOFC set-2011.doc
Data: 01/09/2011

Aquesta còpia impresa en data 04/09/2011 21:17:04 pot quedar obsoleta en
qualsevol moment. La versió correcta es troba en el sistema informàtic.

Pàgina 8 de 8

