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1.- ALUMNAT: Drets, deures i normes de convivència

1.1.- Dels drets de l’alumnat

El Decret de drets i deures (39/2008) contempla, al Títol II capítol I, els drets dels alumnes i de
les alumnes :

 Dret a una formació integral que contribuïsca al ple desenrotllament de la seua personalitat.
 Dret a l’objectivitat en l’avaluació de manera que la seua dedicació, esforç i rendiment escolar

siguen valorats i reconeguts amb objectivitat.
 Dret al respecte de la seua llibertat de consciència i a les pròpies conviccions religioses, ètiques,

morals i ideològiques d´acord amb la Constitució.

 Dret a la integritat i a la dignitat personal que implica dret a la integritat física, psicològica i
moral, a no rebre tractes vexatoris o degradats, al desenvolupament de la seua activitat educativa
en adequades condicions de seguretat i higiene, a un ambient que fomente l´estudi, la convivència
i la solidaritat i a la confidencialitat de les seues dades personals i familiars.

 Dret a la participació en el funcionament i la vida del centre d’acord amb el que disposen les
normes vigents.

 Dret  d’associació  i  reunió,  que  compren  el  dret  de  crear  associacions,  federacions  o
confederacions d’alumnes, el dret d’associar-se una vegada acabada la relació amb el centre en
entitats d´antics alumnes, a reunir-se en el centre educatiu utilitzant els locals del centre docent
per a la realització d’activitats que els són pròpies.

 Dret a la informació per part dels seus representants en els òrgans de participació
 Dret a manifestar lliurement les seues opinions de manera individual o col·lectiva sense perjuí del

respecte  als  drets  del  membres  de la  comunitat  educativa i  d´acord amb els  principis i  drets
constitucionals i dels límits establerts per la legislació vigent.

 Dret  a  rebre  les  ajudes  i  suports  necessaris  per  a  compensar  les  mancances  i  els
desenvolupaments de tipus personal, familiar, econòmic, social i cultural, especialment en cas de
presentar necessitats educatives especials.

A més a més, l´IES « Penyagolosa » en ús de la seua competència de concretar i adaptar aquestos
drets al context del centre, estableix que l´alumnat d´aquest centre té dret a:

a) Ser educat en un esperit de comprensió i tolerància
b) Que  el  centre  facilite  els  mitjans  educatius  per  tal  que  puguen  desenvolupar-se  física,

intel·lectual, moral i socialment en condicions de llibertat, dignitat i igualtat.
c) L’orientació  educativa  i  professional  i  l’atenció  als  problemes  d´aprenentatge  i

desenvolupament de la maduresa i responsabilitat, així com a rebre ajuda en les fases últimes
d´elecció vocacional d´estudis o activitats laborals posteriors.

d) Que el centre procure, dels organismes oficials competents, que el material s´adapte a les
necessitats  físiques,  psíquiques  i  pedagògiques  amb les  màximes garanties  de seguretat  i
higiene.

e) Formular envers els seus professors/es, professor/a tutor i en el seu cas, davant la Regidoria d
´estudis aquelles reclamacions que estime oportunes.

f) Elegir els seus representants al consell escolar i al delegat del seu grup. El delegat podrà ser
revocat pel tutor del grup si amb la seua conducta, falta de responsabilitat, i acumulació de
sancions mostra no estar a l’altura de la representació delegada.

g) Que el professorat atenga els problemes que sobre la dinàmica i el desenvolupament de les
classes expose l´alumnat, així com a considerar les solucions que proposen. En últim terme,
l’estudi del problema i la seua resolució restarà a càrrec de qui tinga atribuïdes les funcions
corresponents.

h) Ser  informats  pels  delegats  de  curs  en  totes  les  qüestions  pròpies  del  Centre  i  que  s
´arrepleguen i exposen les seues inquietuds, encara que siguen minoritàries.

i) La participació activa en la vida escolar per a la millora de la qualitat de l´ensenyament.
j) Reunir-se per tractar qualsevol tema relacionat amb la vida del centre. La direcció facilitarà,

dins les seus disponibilitats, el local més adequat.



k) El professor, d´acord amb l’alumnat del  grup,  fixarà les dates dels exàmens parcials.  Els
canvis de dates sol·licitades pels alumnes i ja establertes podran no ser atesos pel professorat

1.2.- Dels deures de l´alumnat

També el Decret de drets i deures (39/2008) estableix al Capítol II els deures de l´alumnat que
són els següents:

 Deure d’estudi i assistència a classe. Aquest deure es concreta en les obligacions següents :
o Assistir a classe amb puntualitat
o Tindre una actitud activa, participativa i atenta a classe sense interrompre ni alterar el

funcionament normal de les classes.
o Participar en les activitats formatives orientades al desenvolupament del currículum.
o Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seus funcions.
o Realitzar l’esforç necessari en funció de la seua capacitat per a comprendre i assimilar el

contingut de les distintes àrees o matèries.
o Respectar  l’exercici  del  dret  i  el  deure  a  l’estudi  i  a  la  participació en les  activitats

formatives dels altres alumnes
o Romandre en el recinte escolar durant la jornada lectiva
o Atendre les explicacions, esforçar-se i superar-se per a traure el màxim rendiment.

 Deure de respecte als altres. Aquest deure es concreta en les obligacions següents :
o Respectar el dret d’aprendre de la resta d’alumnes i que no siga pertorbada l’activitat

docent.
o Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques

dels membres de la comunitat educativa.
o Respectar la identitat,  la integritat,  la dignitat i la intimitat de tots els membres de la

comunitat educativa.
o Col·laborar amb el professorat en la seua responsabilitat de transmissió de coneixements

i valors.
o Complir les normes i seguir les pautes establides pel professorat.
o No discriminar qualsevol membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça,

sexe, llengua o per qualsevol altra circumstància personal o social.
 Deure de respectar les normes de convivència. Aquest deure es concretarà en les obligacions

següents :
o Participar en la creació d´un ambient de convivència escolar adequat, així com conéixer

el Reglament de Règim Interior del centre.
o Justificar  de  manera  adequada  i  documentalment,  davant  del  tutor  o  tutora  les  faltes

d’assistència i  de puntualitat.  En cas de ser  menor d´edat,  es justificarà per part  dels
pares, mares, tutors o tutores de l’alumnat.

o Utilitzar adequadament les instal·lacions, els materials i els recursos educatius del centre.
o Respectar els béns i les pertinences dels membres de la comunitat educativa.
o Complir el Reglament de Règim Interior del centre.
o Respectar i complir les decisions dels òrgans de govern del centre, sense perjudici de fer

valdre els seus drets segons la legislació vigent.
o Complir les normes de seguretat, salut i higiene del centre, considerant expressament la

prohibició de fumar, portar i consumir begudes alcohòliques, estupefaents i psicòtrops.
o Respectar el projecte educatiu o el caràcter propi del centre.
o Entregar  als  pares/mares  o  tutors  legals  les  comunicacions  establides  pel  centre  i

viceversa.

o Utilitzar l’equipament informàtic i comunicacions del centre, incloent-hi Internet, per a
fins estrictament educatius.



o Respectar  el  que estableixen les  normes del  Reglament  de Règim Interior  del  centre
respecte als usos i prohibicions en la utilització de les noves tecnologies (telèfons mòbils,
aparells reproductors, videojocs, etc.)

A més a més, l´IES « Penyagolosa » en ús de la seua competència de concretar i adaptar aquestos
deures al context del centre, estableix que l´alumnat d´aquest centre té el deure de:

a) Respectar la funció i dignitat personal del professorat, companys i personal d´administració i
serveis.

b) Assistir  puntualment a totes les activitats  programades pel  centre.  La no assistència a un
examen no dona dret a la seua realització posterior.  Aduint causes justificades davant del
professor/a  o  de  la  Direcció  del  centre,  es  podrà  autoritzar  la  seua  realització  sense
interrompre la programació establida.

c) Realitzar responsablement les activitats escolars.
d) Col·laborar  amb la  resta  de  la  comunitat  educativa en  les  activitats  formatives  per  tal  d

´afavorir el millor desplegament de l’ensenyament, l’orientació i la convivència en el Centre.
e) Assistir  a  les  activitats  complementàries  i  gratuïtes,  d’orientació  i  formatives  que

expressament determine el professorat.
f) Romandre al Centre al llarg de l’horari lectiu del grup al qual pertany, del qual tant sols es

podrà absentar:
o Quan el pare o tutor ho sol·licite expressament.
o Quan l’alumne de batxillerat expose un motiu justificat.
En qualsevol cas, mai podrà eixir del Centre sense el corresponent permís del Director o
Cap d’estudis i, en cas de ser menor d’edat, després de parlar amb els pares/mares o tutor
i aquestos hagin donat el seu assentiment.

g) Identificar-se  dient  el  seu  nom i  curs  al  qual  pertany,  sempre que ho demane qualsevol
professor/a o personal d’administració i serveis.

1.3.- Normes internes de convivència per a l’alumnat.

1.3.1.- Sobre assistència a classe i justificació de faltes

 Els alumnes assistiran a classe amb puntualitat com a mitjà indispensable de la seua formació
humana i acadèmica.

 La porta del centre es tancarà a les 8,05 h i es tornarà a obrir a segona hora, 8.50 h. L
´alumnat entrarà al centre a eixes hores determinades.

 Si per algun motiu o retard justificat l´alumne arriba tard, tocarà el timbre i esperarà a
la biblioteca la pròxima hora lectiva. 

 Tots  els  professors anotaran a ÍTACA en cadascuna de les classes  els  retards i  faltes de
assistència de d’alumnat, siguen o no justificades.

 Els alumnes justificaran les seues faltes en un termini màxim de tres dies des de la
seua reincorporació a les classes entregant el justificant al tutor, que anotarà també la
justificació de la falta a ÍTACA. 

 L´imprés oficial de justificació de faltes podrà recollir-lo en Consergeria.
 El Cap d´estudis  supervisarà  setmanalment  en les  reunions amb els  tutors  les  faltes  i  es

comunicarà cada vint dies lectius, per escrit i en correu ordinari, les faltes dels seus fills/es.
 En cas de considerar-ho convenient, el cap d’estudis o el tutor podran comunicar de

forma immediata la falta per  telèfon o SMS.

 Sis hores de falta a classe sense justificar i tres a la mateixa assignatura constitueixen una
conducta contrària a les normes de convivència. Aquesta conducta  serà comunicada als pares
i  serà  objecte  de  les  correccions  per  conductes  contràries  a  les  normes  de  convivència
establides en aquest Reglament de Règim Interior. 

 En tot cas, la reiteració de faltes d’assistència en un nombre superior al 25% d´hores lectives,
suposarà la consideració de l´alumne com a alumne absentista i, en conseqüència, la incoació



d’un expedient d´absentisme, que es traslladarà per a la seua tramitació als Serveis Socials
Municipals.

 L´assistència a classe també és obligatòria al Batxillerat. Quan l´alumne falte a classe més de
tres vegades sense justificar el tutor, cridarà als pares; si la falta d´assistència es manté, serà
objecte de les sancions recollides al decret de drets i deures. 

 En cas de dubte, el tutor i el cap d´estudis valoraran la validesa dels justificants de faltes.
 Si un alumne falta a un examen per no haver assistit a classe eixa jornada, podrà sol·licitar la

seua realització un altre dia; però com dèiem abans, la no assistència a un examen no dóna
dret a la seua realització posterior. Adduint causes justificades davant del professor/a o de la
Direcció del centre es podrà autoritzar la seua realització sense interrompre la programació
establida.

 Els alumnes que tenint una prova d´avaluació falten a les classes anteriors sense justificar
degudament  la  seua  absència,  podran  quedar  exclosos  de  dita  prova  si  el  professor  ho
considera pertinent. A més a més, els departaments didàctics en ús de les seues competències
podran recollir  en les seues  programacions didàctiques  altres  mesures  per  enfrontar  estos
comportaments.

 La falta d’assistència a classe injustificada dels alumnes que voluntàriament no participen en
una activitat complementària programada del seu grup (excursió o eixida del centre) serà
considerada conducta contrària a les normes de convivència del centre educatiu i, com a tal
objecte d´una mesura correctora.

 En absència  del  professor/a  els  alumnes romandran a  l’aula  esperant  les  instruccions del
professorat de guàrdia. Si aquest no acudeix, el delegat de curs baixarà a la sala de professorat
a  comunicar  la  incidència.  En  tot  cas  la  porta  d’accés  a  l’aula  sempre  estarà  oberta  en
absència del professor/a. 

a2) 1.3.2.- Sobre actitud i comportament general de l’alumnat

 Cap  alumne  pot  abandonar,  sense  permís,   el  centre  durant  el  seu  horari  lectiu,  inclòs
l’alumnat de batxillerat.

 En cas de necessitar eixir, haurà de presentar  un justificant davant el cap d’estudis o algun
altre membre de l´equip directiu. Quan tinga el permís podrà abandonar el centre. Si no té
justificant, la persona responsable de centre li podrà donar el permís sempre que abans ho
hagi comunicat prèviament a la família.

 Entre classe i classe l’alumnat no eixirà al passadís, excepte casos d´estricta necessitat  o que
tinga classe en un altra dependència del centre. En tot cas, no entrarà en altres aules que no
siguen les del  propi grup.

 Com a norma de caràcter general,  l´alumnat romandrà a classe durant tota l´hora lectiva,
exàmens inclosos, fins que sone el timbre. En el cas d´exàmens de batxillerat, els alumnes
podran eixir de l´aula al finalitzar l´exercici a judici del professor i sempre que no es queden
als passadissos, ni als patis. Si és última hora lectiva podran abandonar el centre educatiu.

 Les  notes  dels  exàmens  i  avaluacions  són  fruit  del  treball,  l’esforç  i  la  competència  de
cadascú,  intentar  alterar  aquestos  resultats  amb mitjans  il·legals  (copiar  en  els  exàmens,
falsificació  de  notes,  etc)  serà  considerat  com  una  conducta  contrària  a  les  normes  de
convivència o greument perjudicial per a la convivència del centre, segons els casos.

 Els passadissos i les escales no són lloc adient per seure, reunir-se, córrer, cridar, etc. Cal
evitar tots estos comportaments. D´igual forma cal fer  dels serveis l’ús que els és propi, no
són lloc de reunió ni de joc i han de ser utilitzats diferenciadament per sexes. Cal romandre en
ells el temps indispensable.

 Fumar en els centres escolars està prohibit per la llei ( Real decret 192/1988). D’acord amb la
legalitat vigent no es pot fumar en cap de les dependències interior o exterior  del centre.

 Està totalment prohibit utilitzar i mostrar mòbils, reproductors musicals, rellotges intel·ligents
i altres aparells semblants en qualsevol dependència dels centre, passadissos, pati, entre classe
i classe, etc. Si l’alumnat no respecta aquesta mesura, el dispositiu en qüestió serà retirat pel
personal docent que siga testimoni de la infracció i l’entregarà a algun membre de la junta



directiva. El dispositiu romandrà al centre un màxim de tres dies lectius i per recuperar-lo es
demanarà la presència de la família a última hora del  matí  del  dia que la direcció haurà
designat. Si l’alumne es nega a entregar-lo serà objecte de sanció. L’únic ús que se li pot
donar  al  dispositiu  és  l’acadèmic  i  sempre  amb  finalitat  educativa,  per  la  qual  cosa  el
professorat  serà  qui  indique en quin moment  es pot  utilitzar.  Així,  no es  podrà treure  el
dispositiu en cap lloc del centre que no siga l’aula amb el consentiment del docent present en
aquesta.

 L´alumnat portarà una indumentària adient al centre educatiu on desenvolupa la seua feina.
No es permetrà portar roba de vestir en lemes racistes o xenòfobs, ni dur la gorra ficada en
espais tancats.

1.3.3.- Sobre el material del centre i l’ús de les instal·lacions

 Tots els membres de la comunitat educativa  hauran de contribuir al manteniment, neteja i
bon ús de les instal·lacions del centre. Qualsevol desperfecte de les instal·lacions produït per
negligència o de forma intencionada serà motiu de reparació de danys materials, segons el
que queda establert a l’article 31 del Decret de drets i deures.

 La conservació i manteniment del material propi, del material dels companys i del material
del centre son bàsics en la formació personal. Cada grup com a col·lectiu serà responsable de
l´estat de l’aula. El tutor del grup controlarà quinzenalment l´estat del material.

 Els responsables dels desperfectes produïts en les instal·lacions, material i mobiliari, així com
les  sostraccions  seran  sancionats  i  s’exigirà  les  reposicions  o  reparacions,  inclús
econòmiques, que foren necessàries.

 Els passadissos, els patis, les classes i altres dependències del centre han de mantenir-se nets,
no tirar papers i fer  ús constant i correcte de les papereres. Les pintades en parets, pupitres i
altres  instal·lacions  del  centre  seran  considerades  conducta  contraria  a  les  normes  de
convivència  i  l´alumnat  responsable  procedirà  a  la  seua neteja  i  en  el  seu  cas  a  la  seua
reposició.

1.4.- Procediments sancionadors davant de conductes contràries a les normes.

1.4.1.- Determinació de conductes contràries a les normes de convivència. 

Desenvolupant allò establert per l’administració  educativa, Capítol II del Decret de drets i deures
( 39/2008),  i ampliant i concretant el Reglament de Règim Interior, es consideraran  conductes contràries
a les normes de convivència les següents:

a) La reiteració sense justificar de faltes de puntualitat o de retards tindran la consideració de
conducta contrària a les normes de convivència. Aquesta reiteració queda establida en sis
faltes sense justificar.

b) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les classes i que dificulten o impedisquen
el dret i el deure a l’estudi dels companys o companyes.

c) L´actitud d´indiferència cap a les activitats del procés d´ensenyança-aprenentatge mantinguda
de manera sistemàtica. L’acumulació de més de deu en aquest sentit seran objecte de sanció.  

d) Els  actes  d’indisciplina,  incorreció  o  desconsideració,  les  injúries  i  ofenses  contra  els
membres de la comunitat educativa.

e) Furtar  o  deteriorar  intencionadament  els  béns  o  materials  dels  membres  de  la  comunitat
educativa.

f) No disposar del material necessari per al desenvolupament del procés d’ensenyament
g) El  deteriorament  no  greu  de  les  dependències  del  centre,  del  material  o  d’objectes  i

pertinences de la comunitat educativa causat intencionadament. Es considera deteriorament
no greu el que no impossibilita el normal ús de l’objecte deteriorat.

h) Fumar al centre.



i) Abandonar injustificadament el centre durant el temps lectiu, inclosos els esplais.
j) Pintar, escriure o embrutar les parets o el mobiliari del centre.
k) Utilitzar  aparells  gravadors  i  reproductors,  telèfons  mòbils,  alarmes  i  altres  objectes  que

pertorben el normal curs de les classes.
l) Els actes d’incorrecció o desconsideració al professorat
m) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares per part del centre o viceversa
n) La falsificació de la documentació facilitada als pares per part del centre.
o) Incitar o estimular a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
p) La  negativa  al  compliment  de  les  mesures  correctores  adoptades  davant  les  conductes

contràries a les normes de convivència.
q) Intentar alterar il·lícitament els resultats dels exàmens o les proves d’avaluació

1.4.2.- Mesures correctores: responsables de la correcció, temporalització i constància escrita.

El Reglament  de Règim Interior  de l´IES “Penyagolosa”,  en ús  de la  competència  que li  és
atribuïda per l´article 36 del Decret de drets i deures (39 / 2008) per tal de concretar, ajustar o modular les
mesures educatives correctores, proposa les següents:

a) Mesures educatives correctores:

Amonestació verbal
Presentació immediata davant del cap d’estudis o director/a.
Amonestació que es fa constar a ÍTACA: La reiteració d’aquestes amonestacions es regirà per la

següent graella que estableix la gradació de mesures correctores per nombre d’amonestacions.
Sempre que un alumne siga enviat a l´aula de suport haurà de constar l’amonestació i el motiu a
la unitat del SGD.

Nombre
d’amonestacions

Mesures correctores Responsable

2 Cridar als pares Tutor
4 Actuació preventiva:

El tutor crida al pare/mare/tutor legal
Entrevista conjunta amb la presència

de l’alumne a l’hora de visita

Tutor

6 Dues sessions amb el tutor en la segona
hora de tutoria no lectiva per a

l’alumnat

Tutor del grup

10 L´alumne/a és privat del temps d´esplai
per un període màxim de cinc dies. 

Professorat
encarregat

Director del centre
15 L’alumne és sancionat a venir una hora

a la vesprada a la biblioteca del centre
per fer treball guiat

Professorat
encarregat

Director del centre
20 Consideració de conducta contrària a

les normes de convivència.
Sanció de cinc dies de privació

d’activitat lectiva a l´aula de
convivència.

Cap d´estudis 
Direcció 

NOTA.- 
 Complida la sanció, en el moment que acumule cinc amonestacions més serà de nou objecte de sanció.
 Aquesta gradació de sancions afecta tan sols a les amonestacions que es fan constar a ÍTACA. En qualsevol

moment, davant d’una conducta contrària a les normes de convivència o de una conducta greument perjudicial per
a la vida del centre, el professorat ho farà constar en el Full “Denuncia de conducta incorrecta” al qual ens referim
més endavant.



 La direcció de centre, conjuntament amb el tutor del grup i escoltat el professorat més directament implicant,
podrà establir alguna variació en aquesta gradació

 Les  amonestacions  necessàriament  aniran  acompanyades  pel  CODI que  tipifica  la  conducta  incorrecta  que  l
´alumne ha comés i que estarà a l´abast del professorat.

4.-Privació de temps d’esplai per un període màxim de cinc dies lectius
 L’alumnat  objecte  d´aquesta  sanció  acudirà  a  l’aula  de  suport  on  passarà  els  vint-i-cinc

minuts del primer esplai. Podrà menjar-se l’entrepà, però no eixir de l´aula, ni jugar.
 El professorat encarregat apuntarà el seu nom i cognoms i cuidarà de l´ordre i la disciplina a

l’aula en aquest període
5.- Realització de tasques educatives en horari no lectiu per un període màxim de cinc dies.

 Aquestos alumnes acudiran a la vesprada a la biblioteca del centre entre les 16 h i les 18 h,
una o dues hores, on seran atesos pel professorat encarregat.

 Si són alumnes de primer o segon d´ESO també podran quedar-se a última hora del matí de
13,30 a 14,30 h al no ser hores lectives per a ells.

6.-Suspensió  del  dret  d’assistència  a  determinades  classes  per  un  període  no  superior  a  cinc  dies.
L’alumne romandrà al centre efectuant els treballs acadèmics encomanats per part del professorat.

 L´alumne/a quedarà incorporat a l´aula de convivència.
 El professorat adient treballarà amb ell els continguts per àrees instrumentals o per àmbits de

competència.
 Setmanalment es farà constar en un full els alumnes sancionats que conjuntament amb el full

de faltes d´assistència estarà a l´aula de convivència a l’abast del professorat encarregat. S´hi
farà constar les absències i observacions pertinents.

b) Responsabilitat de la correcció: 

 Primer nivell de correcció:  
Tot professor/a que observe una conducta inadequada serà plenament competent per corregir
aquesta  conducta,  fer  la  corresponent  amonestació  verbal  i  en  el  seu  cas  propiciar  que
l’alumne  rectifique  la  seua  acció.  Després  ho  posarà  en  coneixement  del  tutor  i  el  cap
d’estudis.  Si  la  falta  ho requereix,  passarà  un escrit  o  amonestació explicativa al  full  de
“Denuncia de conducta incorrecta”.
En  absència  del  professor  titular,  el  professor  de  guàrdia  assumeix  totes  les  seues
competències.

 Segon nivell de correcció: 
El  cap  d´estudis,  escoltat  el  tutor,  informarà  el  director  de  les  incidències  produïdes.
Setmanalment supervisarà  l’estat de les amonestacions i proposarà a la direcció les mesures
correctores pertinents.

 Tercer nivell de correcció:
Correspon al director, en l’àmbit de les seus competències, imposar les mesures disciplinàries
pertinents a l’alumnat, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar.

c) Comunicació als pares, mares o tutors legals de l’alumnat

Les  mesures  educatives  correctores  a  les  quals  hem fet  referència  seran  immediatament
executives i comunicades formalment als pares, mares i tutors legals de l’alumnat.



1.5.-.-  Procediments sancionadors davant conductes greument perjudicials per a la convivència al
centre. 
                    
1.5.1.- Determinació de faltes greument perjudicials per a la convivència

Desenvolupant allò establert per l’administració  educativa ( Decret de drets i deures: 39/ 2008) i
ampliant i concretant el Reglament de Règim Interior, es consideren  conductes greument perjudicials de
la convivència als centres les següents:

a) Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa greus contra membres de la comunitat educativa. Es
considerarà de major gravetat les que tinguen lloc contra el professorat i persones majors, i si
aquestes  tenen  un  caràcter  racista,  sexista   o  es  realitzen  contra  persones  especialment
vulnerables per alguna discapacitat física o psíquica.

b) Les agressions físiques intencionades, amenaces, coaccions i humiliacions contra qualsevol
membre de la comunitat  educativa. Es considerarà de major gravetat si aquestes tenen lloc
contra  el  professorat  i  persones  majors  d’edat  o  tenen  un  caràcter  racista,  sexista   o  es
realitzen contra persones especialment vulnerables per alguna discapacitat física o psíquica.

c) L´assetjament escolar.
d) La suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar.
e) La interrupció de la correspondència del centre amb la família .
f) La sostracció o falsificació de documents de la vida acadèmica.
g) La sostracció o robatori de pertinences del centre o de qualsevol altre membre del centre.
h) Els danys greus en els locals,  materials o documents del centre o d’altres membres de la

comunitat escolar.
i) Els actes injustificats que pertorben greument el desenvolupament  de les activitats del centre.
j) Les actuacions que pertorben o perjudiquen greument la salut dels membres de la comunitat

educativa.
k) La introducció en el centre d’objectes perillosos y substancies perjudicials per a la salut de

qualsevol membre de la comunitat educativa.
l) La gravació, publicació o difusió per qualsevol mitjà d’agressions o conductes contràries a les

normes de convivència.
m) El no acompliment de les mesures correctores adoptades davant conductes contràries a les

normes de convivència.
n) La incitació o estímul a cometre una falta que afecte greument a la convivència del centre.
o) L’acumulació sistemàtica de conductes que afecten a la convivència en el centre. 
p)  Actes atemptatoris contra el caràcter  del centre i el seu projecte educatiu.

1.5.2.--  Mesures educatives disciplinàries: responsables, temporalització i constància escrita.

El Reglament de Règim Interior de l´IES “Penyagolosa”, en ús de la competència que li és 
atribuïda per l´article 36 del Decret de drets i deures (39 / 2008), per tal de concretar, ajustar o modular 
les mesures educatives disciplinàries, proposa les següents

a) Mesures disciplinàries:

 Realització de tasques educatives en horari no lectiu per un període entre sis a quinze dies lectius
 L’alumnat objecte d´aquesta sanció acudirà a l’aula de suport on passarà els vint-i-cinc

minuts del primer esplai. Podrà menjar-se la rua, però no eixir de l´aula, ni jugar.



 El  professorat  encarregat  apuntarà  el  seu  nom  i  cognoms  i  cuidarà  de  l´ordre  i  la
disciplina a l’aula en aquest període

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període entre sis i quinze dies lectius.
L’alumne romandrà al centre efectuant els treballs acadèmics encomanats per part del professorat. El
cap d’estudis organitzarà l’atenció a aquest alumnat.

 L´alumne/a quedarà incorporat a l´aula de convivència.
 El professorat adient treballarà amb ell els continguts per àrees instrumentals o per àmbits

de competència.
 Setmanalment es farà constar en un full els alumnes sancionats que conjuntament en el

full  de  faltes  d´assistència  estarà  a  l´aula  de  convivència  a  l’abast  del  professorat
encarregat. S’hi farà constar les absències i observacions pertinents

 Suspensió del dret d’assistència al centre durant un període entre sis i quinze dies lectius.

  El tutor serà la persona responsable de determinar les tasques acadèmiques a realitzar per
l’alumne al seu domicili.

 Sol·licitarà del professorat del grup, sobretot de les àrees instrumentals, la tasca que cal
realitzar.

 Controlarà, quan l´alumne/a se reintegre al grup, que la feina hagi estat realitzada.

 Suspensió del dret d’assistència al centre durant un període entre quinze dies i un mes lectiu. 

 El tutor serà la persona responsable de determinar les tasques acadèmiques a realitzar per
l’alumne al seu domicili.

 Sol·licitarà dels professorat del grup, sobretot de les àrees instrumentals, la tasca que ha
de realitzar.

 Controlarà, quan la suspensió siga major de quinze dies lectius, en la segona hora de
tutoria que l´alumne/a haja realitzat les tasques i li’n posarà de noves.

 Controlarà, quan l´alumne/a se reintegre al grup, que la feina hagi estat realitzada.

b) Responsabilitat de la sanció: 

Les conductes greument perjudicials per a la vida del centre tan sols podran ser objecte de sanció
prèvia instrucció del corresponent expedient disciplinari. Correspon al director incoar l’expedient segons
els  procediments  i  terminis  marcats  pel  decret  de  drets  i  deures.  A  aquestos  procediments  haurà  d
´atendre’s el director.

Per al nomenament d´instructors d´expedients disciplinaris el director s´atendrà als següents ítems:
 Qualsevol professor del claustre
 Seguir per ordre de llista d’un curs a un altre a partir del llistat ja iniciat.

   
c) Comunicació als pares, mares o tutors legals de l’alumnat

     Aquestes sancions no podran imposar-se si prèviament els pares, mares o tutors legals no
n’estan assabentats segons els terminis i procediments que marca el decret de drets i deures.



ANNEX I. Normes, actuacions i sancions arrel del disposat a l’apartat 1.3 de la Resolució del 17 de
juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salud Pública, de modificació i adopció de
mesures addicionals i complementaries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de
prevenció front al Covid-19 (DOGV 18/7/2020).

Normes per a l’alumnat:

 L’ús de la mascareta als centres educatius és obligatori en tot moment i per a tot l’alumnat, a
partir de l’Educació Secundària Obligatòria i fins el batxillerat, a més de l’FPB.

 La mascareta ha de portar-se adequadament, és a dir, ha de cobrir la part de l’envà nasal fins la
barbeta inclosa; no és permès l’ús de mascareta amb vàlvula exhalatòria.

Mesures correctores:

Quan un professor/a detecte que un alumne no porta mascareta en una situació en la que caldria portar-la,
avisarà l’alumne/a verbalment i li farà un part de denúncia incorrecta. La direcció i el tutor duran un
registre de les vegades que un alumne no porta la mascareta (document compartit). Les sancions segons el
nombre de vegades sense dur mascareta seran les següents:

 Una vegada:  La denúncia arribarà a casa i  la direcció comunicarà a la família la incidència.
S’avisarà de les possibles sancions si reincideix.

 Dues vegades: La direcció comunicarà a la família la reincidència del seu fill i que se li privarà de
l’assistència al centre durant un dia lectiu.

 Tres vegades: La direcció comunicarà a la família la reincidència del seu fill i que se li privarà de
l’assistència al centre durant tres dies lectius.

 Quatre o més vegades: El tutor comunicarà a la família la reincidència del seu fill. S’obrirà un
expedient disciplinari, amb cinc dies lectius de privació de l’assistència al centre com a mesura
cautelar. La resolució de l’expedient comportarà una sanció màxima de deu dies, incloent els cinc
que ja haurà estat privat de l’assistència al centre.

 


	NOTA.-

