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Protocol d’acompliment de la normativa 
si us plau, gràcies, perdó! 

 

Els professors de secundària han acordat que, davant de faltes d’actitud o treball dels alumnes, es seguirà el protocol 
de sancions que es presenta a continuació. 

- Pel que fa referència a faltes de treball 
 
o Treball diari (deures)  falta lleu 

 1ª vegada: avís verbal alumne 
 2ª vegada: avís verbal alumne + avís família per Alexia 
 3ª vegada: avís verbal alumne + avís família per Alexia + penalització nota matèria 

 
Per a successives vegades, es prendran les mesures indicades per 3ª vegada.  
Per tant, un alumne que no fa deures de forma continuada, pot arribar a suspendre una matèria per 
causa de les reiterades penalitzacions en la nota. 

 
o Treball específic (feines posades amb antelació)  falta greu 

 Entrega amb retard 
 Avís família per Alexia 
 Es requereix realitzar l’entrega igualment 
 Penalització de la nota en funció dels dies que es tarda en realitzar la nova entrega 

 No entrega dins d’un termini considerat com acceptable 
 L’alumne suspèn el trimestre en qüestió de la matèria implicada 
 Caldrà fer la recuperació, a la qual només es tindrà accés si presenta prèviament el treball 

 
- Pel que fa a descuit de material (de tot tipus...) 

 1ª vegada: avís verbal alumne + recuperar la feina  
 2ª vegada: avís verbal alumne + avís família per Alexia + recuperar la feina 
 3ª vegada: avís verbal alumne + avís família per Alexia + recuperar la feina + penalització nota matèria 

 
Per successives vegades, es prendran les mesures indicades per 3ª vegada.  
Per tant, un alumne que no porta el material de forma continuada, pot arribar a suspendre una matèria per 
causa de les reiterades penalitzacions de la nota. 
 
En el cas particular d’educació física, recuperar la feina significa que l’alumne farà la classe normal si el calçat 
i la indumentària és esportiva malgrat no sigui la corporativa. En cas contrari, no farà la classe i realitzarà una 
fitxa amb el contingut de la sessió. 
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- Pel que fa referència a faltes de respecte  
 

o Agressions físiques, verbals o digitals cap als mestres o companys, faltes d’indisciplina, injúries, ofenses 
o humiliacions, possessió de substàncies perjudicials per a la salut i/o la incitació al consum i qualsevol 
tipus d’assetjament 
 Actuacions del moment per reconduir la situació 
 Procés de mediació  
 Sempre hi haurà sanció però aquesta dependrà de la gravetat de la falta 

En cas d’una falta lleu: 

 L’alumne es quedarà sense pati, el número de dies anirà en funció de la gravetat  
 A l’hora de l’esbarjo, l’alumne baixarà amb el professor que li toqui vigilància i aquest el situarà en 

un espai privat del joc, l’alumne estarà sol. 

En cas de reincidència, aquesta falta lleu passarà a ser una falta greu. 

En cas d’un falta greu: 
 
 Informar al tutor i a Direcció 
 Informar a la família per Alexia i trucar per confirmar una reunió 
 Comunicar la sanció a la família i a l’alumne, aquestes poden ser: 

 Suspensió del dret a participar d’alguna activitat o sortida, inclòs el viatge de fi de curs. 
 Suspensió del dret d’assistència a determinada classe (el nombre de dies serà en funció de la 

gravetat de la falta) 
 Suspensió del dret d’assistència al centre – expedient d’expulsió (el nombre de dies també serà 

en funció de la gravetat de la falta) 
 

En cas de reincidència, inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre. 
 

o Desperfectes intencionats a les dependències o al material de l’escola 
 Avís a la família per Alexia i trucar per confirmar una reunió 
 La família ha d’assumir la reparació econòmica dels danys causats 
 A l’alumne se li apliquen les sancions anteriors especificades com a faltes lleus 

 

El professor que detecti un acompliment de la normativa sempre n’informarà al tutor dels alumnes implicats, si és 
necessari, també informarà a Direcció. El mateix professor serà qui actuï de mediador per reconduir 
momentàniament la situació. 

Es farà un reset de reincidència en acabar cadascun dels trimestres. Tots ens equivoquem i mereixem l’oportunitat 
de rectificar i fer les coses bé i amb respecte. Ara bé, en la mesura del possible, ho farem perfecte a la primera! 


