
NORMATIVA D’APLICACIÓ DAVANT DETERMINADES SITUACIONS QUE ES PODEN 

PRODUIR A L’ESCOLA – DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 
El decret 279/2006 té per objecte la regulació dels drets i deures de l’alumnat i de les 

normes de convivència i el principi bàsic és que tot l’alumnat té els mateixos drets i 

deures, sense més distincions que aquelles que derivin de la seva edat i de les etapes 

i/o nivells que cursin. 

 

Els drets de l’alumnat són els següents: 

 

- Dret a la formació 

- Dret a la valoració objectiva del seu rendiment escolar 

- Dret al respecte de les seves conviccions 

- Dret a la integritat i dignitat personal 

- Dret de participació 

- Dret de reunió i associació 

- Dret d’informació 

- Dret a la llibertat d’expressió 

- Dret a l’orientació escolar, formativa i professional 

- Dret a la igualtat d’oportunitats 

- Dret a la protecció social 

 

Els deures de l’alumnat són els següents: 

 

- Deure de respecte als altres 

- Deure d’estudi 

- Deure de respectar les normes de convivència 
 

ACCIONS CONTRARIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 
 

La accions contràries a les normes de convivència al centre per part dels alumnes 

poden ser diverses en les accions, conseqüències i situacions personals de les parts 

afectades. Cada acció contraria es tractarà només amb les persones implicades, ja 

sigui que hagin estat involucrades o persones que hagin presenciat els fets. Per a la 

gestió de conflictes de gravetat es farà el següent: 

 

- Es recolliran de forma escrita tots els testimonis de les parts implicades (alumnes 

i/o professors) o d’aquelles persones que hagin estat presents o tinguin 

d’alguna forma constància dels fets. 
 

- Un cop la direcció disposi de tots els escrits es procedirà a revisar la situació. Si 

el conflicte és entre un alumne i professor/a, la direcció li demanarà la seva 

opinió i recomanació al docent i al tutor i procedirà a imposar la sanció que 

consideri oportuna. Per prendre aquesta decisió sempre tindrà en compte la 

situació personal de l’alumne i les seves circumstàncies. 

 
- La suspensió del dret d’assistència a classe només la pot decidir el director 

mitjançant una obertura d’expedient disciplinari o un compromís per part de 

l’alumne i família acceptant la sanció. 

 

- En el cas que es produeixi una acció contrària a les normes de convivència, es 

demana una discreció total de totes les parts implicades. 

 

- En el cas d’expulsió del centre, el tutor de l’alumne haurà de gestionar i recollir 

de tot el professorat la feina que l’alumne ha de fer a casa. L’alumne té dret a 



assistir al centre en el moment que hi hagi una prova o un examen, i sota cap 

concepte se’l pot privar d’aquest dret. 

 
 

FALTES DE PUNTUALITAT 
 

Al tercer retard no justificat i acumulat en una mateixa matèria, el/la professor/a 

afectat/da li imposarà a l’alumne/a una conducta contrària a les normes de 

convivència del Col·legi de les que consten a l’agenda escolar. En el cas que es tracti 

d’alumnes de Batxillerat, el/la professor/a trucarà a la família per avisar-los de la falta.  

La puntualitat de tot el professorat, a part de ser una obligació laboral, és una mostra 

de consideració vers els alumnes i un model a seguir. 

 

MENJAR I BEURE A L’ESCOLA 
 

Queda prohibit menjar i/o beure dins de les aules i els passadissos. Caldrà avisar 

oralment l’alumne/a que deixi de fer-ho si és la primera vegada que el veiem. En cas 

de reincidència, se li imposarà una conducta incorrecta dins del Col·legi que és motiu 

d’advertiment per escrit i que apareixen a les primeres planes de l’agenda escolar. 

 

EXPULSIÓ DELS ALUMNES D’UNA CLASSE 
 

 No es poden fer fora els alumnes de les classes per estar al passadís. En el cas que 

algun/a alumne/a sigui fora de l’aula i li passi qualsevol cosa sense cap supervisió d’un 

membre del professorat, la responsabilitat directa del que succeeixi recau sobre el 

professor/a que en aquells moments està portant la classe. 

 En circumstàncies especials, quan un alumne/a està alterant significativament la 

marxa de la classe i es creu més beneficiosa la seva absència de l’aula que no pas la 

seva presència, podrà ser exclòs/a temporalment del grup, seguint, però, el següent 

protocol: 

 

1. El professor/a que dirigeix la classe envia algun alumne/a diferent del/de la 

causant del problema a buscar un professor/a que tingui assignada  

permanència per substitució en aquell moment. Sota cap circumstància, el 

professor/a de dins la classe pot deixar el grup sol per anar a avisar 

particularment de l’afer, ja que estaria incorrent en un acte de negligència 

important si passés res. 

  

2. El professor/a de substitució haurà d’emportar-se l’alumne/a exclòs/a a la 

Sala de Reunions ubicada a la 1a planta i s’haurà de quedar amb ell/a fins 

a l’acabament de la classe. L’alumne/a ha de dur feina per fer durant 

aquella estona proporcionada pel professor/a que tenia en aquella hora. 

 

3. Un cop acabades les classes, el professor/a de l’alumne/a exclòs/a, si ho 

creu oportú, haurà de gestionar ell/a mateix/a les mesures correctores 

oportunes per tal de solucionar el problema i, depenent de la gravetat del 

fet, posarà al corrent de la situació els membres de l’Equip Directiu.  

 

4. El fet de l’expulsió de l’aula és una sanció en si mateix, per la qual cosa el 

professor haurà de comunicar la raó i els fets a l’agenda de l’alumne per 

informació a la família. El coordinador de l’ESO  

 

Cal evitar l’expulsió d’un alumne de l’aula perquè treballi en una altra classe ja que 

aquest fet pot ser considerat com a contrari a la dignitat personal de l’alumne (Article 

29) 
 



MALALTIA  
 

Quan un alumne es troba malament, el professor que estigui de substitució trucarà a la 

seva família per demanar que el vinguin a recollir. Els alumnes no poden sortir del 

centre sols, ja que estan sota la nostra responsabilitat. No podem subministrar cap tipus 

de medicament als alumnes sense una autorització expressa d’un metge o bé de la 

família. 

 

 


