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1.  INTRODUCCIÓ 

El present document integra les línies bàsiques del Pla de Convivència del CIFP Son Llebre, entés 

com un document que recull i organitza de manera sistemàtica les actuacions a desenvolupar al 

nostre centre per mantenir la convivència i les relacions entre totes les persones que configuren la 

comunitat educativa. 

Degut a les característiques específiques del nostre centre integrat, se plantegen algunes mesures a 

l’àmbit de convivència pròpies i diferenciades d’altres centres educatius: no es compte amb la 

participació de les famílies, la majoria del nostre alumnat és adult, no es compta amb hores de tutoría 

externes a les hores de tutories lectives grupals. 

   

 Principis generals 

És voluntat del nostre centre col·laborar en la formació de l'alumnat en el conjunt de valors, actituds i 

normes que són característiques d'una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a la 

diversitat,  a l'entorn i als béns, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg. 

Per aquest motiu procuram que l'educació en aquests valors sigui present a tots els àmbits de la vida 

del centre i que siguin aquests valors els que donin suport a totes les activitats que en el centre es 

realitzen. 

Tanmateix, no podem obviar el fet que la vida de relació comporta friccions i conflictes i que, en un 

centre com el nostre, on s’estableixen moltes relacions interpersonals i tantes maneres de pensar i de 

fer, és del tot necessari organitzar i regular, aquestes relacions entre tota la comunitat educativa,  per 

tal d'aconseguir els objectius educatius del centre. 

En aquest sentit, és imprescindible garantir la correcció en el tracte amb totes les persones de la 

comunitat escolar, el respecte per l'ambient d'estudi a totes les dependències del centre, l'assistència 

i puntualitat a les activitats organitzades pel centre i el respecte pel medi on es desenvolupa l'activitat 

educativa (mobiliari, edifici, instal·lacions, material didàctic, etc.) 

La normativa següent, doncs, ha de ser interpretada més com una eina per formar l'alumnat que com 

un catàleg punitiu. El que interessa, en darrer terme, és que l'alumnat incorpori els valors i les actituds 

que defensa el nostre Projecte Educatiu, alhora que acompleixi les normes que fan possible la vida de 

relació en el centre. 

Des d'aquest punt de vista, tota actuació respecte a l’alumnat ha d'afavorir el seu procés formatiu i, 

per tant, a l'hora de fer consideracions sobre les faltes comeses i les sancions a imposar, s'ha 

d'intentar que sigui l'equip docent qui analitzi el cas i concreti les decisions i actuacions a prendre. En 

tot cas, els conflictes s'han d’intentar resoldre primer amb el professorat implicat, després amb el tutor 

o tutora i en últim terme amb l'Equip Directiu. El Consell Social haurà de fer un seguiment de les 

diferents actuacions en aquest àmbit i, en casos ben definits, actuar directament. 
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El pla de convivència  següent es fonamenta en els preceptes del Decret 121/2010 de 10 de 

desembre, de drets i deures de l'alumnat i normes de convivència als centres no universitaris 

sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (BOIB  núm.187, 23-12-2010), que estableix que els 

centres educatius han de disposar d’un pla de convivència. 

Aquest pla de convivència pretén ser un instrument clar i precís en la seva aplicació. Recull la 

normativa bàsica de regulació de la convivència al CIFP Son Llebre. 

A l'Article 28, es concreten els continguts del pla de convivència. 

 

2.  ANÀLISI DEL CONTEXT 

 

2.1. Característiques i entorn del centre educatiu: 

a) Descripció de les característiques del centre CIFP SON LLEBRE i de l’entorn que siguin 

rellevants per a l’elaboració del pla de convivència. 

El CIFP Son Llebre està ubicat a les afores del Pla de na Tesa, al terme municipal de Marratxí. 

El seu horari d’obertura és de 7:30h a 21:30h de dilluns a divendres en període lectiu. 

Les comunicacions per transport públic poden resultar complicades, tot i que la majoria de l'alumnat hi 

arriba en vehicle particular. Això pot tenir incidència en la puntualitat de l’alumnat que depèn del 

transport públic per assistir a les classes. 

L’edifici, és de caràcter horitzontal: dues plantes i àmplies amb gran lluminositat. Les aules, els tallers, 

els serveis administratius i docents es situen a la planta superior. Al gràfic següent presentem un 

plànol amb la distribució de l’espai del centre: 

 

 

Inicialment, l’edifici estava destinat a un ús no docent, motiu pel qual va ser necessari distribuir els 

espais fent aules noves. Aquestes aules presenten algunes deficiències pel que fa a la insonorització 

i, per tant, a vegades és difícil impartir classes sense molestar a les aules veïnes. Aquest és un fet, 

que en alguna ocasió, ha provocat conflicte entre alumnes de diferents cursos. 

El CIFP Son Llebre està obert a tothom i compartit per diferents col·lectius (alumnat i professorat de 

l’oferta formativa del cicles, del SOIB i personal responsables d’assessorament i avaluació de 

l’acreditació de competències, persones usuàries de la Residència Son Llebre, pesonal d’Amadip-

Esment,  així com per persones externes que sol·liciten informació al DIOP o facin fan ús de la 



 
 

DC050103-1  5 de 33 

biblioteca i també assistents a cursos, jornades o activitats externes al CIFP que se solen 

desenvolupar al saló d’actes) 

Aquesta diversitat i quantitat de persones usuàries dels serveis del CIFP Son Llebre pot donar lloc a 

dificultats en el manteniment i neteja dels espais i equipaments comuns. 

També, el fet que la biblioteca i el saló d’actes estiguin compartint un espai comú pot donar lloc a 

interferències entre els usuaris d’un i l’altre lloc. 

2.2 Comunitat Educativa 

El centre acull alumnat de procedència diversa, sobretot del municipi de Palma. També és diversa 

l’edat, dins la franja aproximada dels 17 als 55 anys. Cal destacar també la diversitat pel que fa a la 

formació prèvia, des d’alumnat amb tant sols els requisits mínims per a la matrícula, fins a alumnat 

amb estudis universitaris. En l’experiència laboral també podem trobar marcades diferències, alumnes 

sense experiència en el món laboral i d’altres amb experiència laboral, tant en el camp professional 

propi dels estudis com també en altres. 

L’equip docent del centre està format, per una banda, pel personal docent de la Conselleria 

d’Educació, els quals exerceixen docència als grups de cicles formatius i en el Departament 

d’Orientació, i per una altra,  per professorat contractat pel centre encarregat d’exercir docència als 

grups de formació professional per a l’ocupació. 

Durant el curs 2017-2018 s’ha incorporat per a desenvolupar el Programa d’Orientació Acadèmica i 

Professional, una tècnica d’intermediació laboral del SOIB.  

L’equip directiu està format per la Directora, la Secretària, la Cap d’estudis i la Cap d’estudis adjunta. 

El personal no docent està format per una Cap de Secretaria, i una Auxiliar Administrativa,  dos 

Ordenances, i tres persones a de l'equip de neteja. 

 

2.3 Oferta formativa 

L’oferta formativa del CIFP Son Llebre és la que correspon a la família professional de “Serveis 

Socioculturals i a la comunitat” organitzada a partir de les següents vies de formació: 

a) Formació professional inicial. Cicles formatius: 

a.1. Cicle Formatiu de grau Superior de Mediació Comunicativa.  

a.2. Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.  

a.3. Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. 

a.4  Cicle Formatiu de Grau Superior de Promoció de la Igualtat de Gènere 

b) Formació professional per a l’ocupació. Certificats de professionalitat de nivell 2: 

b.1. Atenció sociosanitària a persones dependents en situació de dependència en institucions socials. 

b.2. Atenció sociosanitària a persones  en situació de dependència en el domicili. 
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c) Acreditació de la competència professional a través de l’experiència i de vies de formació no 

formals. 

 

2.4 Propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades a la 

prevenció i la gestió positiva dels conflictes 

Des del DIOP, s'ha elaborat un curs al Moodle del centre, on tot el professorat mitjançant 

l’autoformació, pot accedir a informació sobre tècniques i dinàmiques per afavorir l'aprenentatge de 

les competències transversals, d'habilitats socials, de comunicació i de resolució de conflictes.  

Així mateix, tot el professorat, a principi de curs, és informat sobre la necessitat de treballar de forma 

activa les competències transversals a l’aula que proposa el CIFP Son Llebre, sobre el seu 

desenvolupament i la seva avaluació.  

Així mateix, a final de cada curs, des del Departament didàctic, es recullen les necessitats de 

formació detectades per tal de contemplar-les en el següent Pla de Formació del Professorat. 

Pel que fa a la formació de l'alumnat, es fomenta la participació i assistència a les activitats i tallers 

per a joves que ofereixen les diferents institucions i entitats que treballen en aquest àmbit. 

 

2.5 Anàlisi de la convivència al centre 

 Estudi i valoració de la convivència al centre, amb la identificació i l’anàlisi dels 

aspectes que afavoreixen o dificulten la convivència. 

Durant aquests anys de el funcionament del CIFP Son Llebre, no s’han detectat problemes greus de 

convivència. 

Les dificultats s’han trobat en el manteniment de la neteja  de les aules, de la biblioteca i espais 

comuns, que són utilitzats per moltes persones, i també dels espais exteriors utilitzats com a zona 

d’esplai, on resulten insuficient el número de papereres instal·lades. 

Els problemes d’actitud o comportament de l’alumnat s’han solucionat des de les tutories, amb la 

col·laboració del DIOP i el suport de l’Equip Directiu. 

 Estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de 

violència per qüestió de gènere. 

Entre l’alumnat dels cicles, hi ha un percentatge desigual entre els homes i les dones. La majoria de 

l’alumnat són dones. 

Durant el curs 2017-2018 s’han matriculat un total de 258 persones, de les quals un 60% correspón 

als estudis de grau mitjà i la resta en estudis de grau superior. 

Quan a la distribució de matriculació en funció del sexe a la taula següent podem veure la distribució: 

 



 
 

DC050103-1  7 de 33 

 

 

Matriculació 
 

Estudis GM Estudis GS Total 

Dones 130  91 221 

Homes 24 13 37 

TOTAL 154 104 258 

TAULA 1. Distribució matriculació curs 2017-2018 segons cicle i sexe. Elaboració pròpia 

D’aquesta distribució podem comprovar com el 87% del total de l’alumnat matriculat durant aquest 

curs correspon  a dones i la resta, un 13% a homes. En funció del nivell d’estudis, la proporció en 

grau mitjà és de 84,4% de dones front a 15,6 d’homes; i als estudis de grau superior la proporció és 

lleugerament  superior amb un 87,5% de dones front al 12,5% d’homes. 

Entre el professorat també es dona aquesta desproporció entre homes i dones, a favor de les dones.  

L’equip directiu està format integrament per dones, per tant es dóna una representativitat poc 

habitual. La proporció d’homes en el claustre durant aquest curs és del 19,23%  

No s’han detectat, fins ara, problemes o conflictes en aquest aspecte. Per tant, no ha estat necessari 

arbitrar cap mesura. 

A nivell de centre es realitzen activitats de promoció de la igualtat i prevenció de la violència de 

gènere, especialment voltant el 25N, dia contra la violència de gènere, i el 8M, dia de la dona. A més 

a més durant aquest curs s’ha participat al projecte “Cap a l’Educació als Centres Educatius”. 

 

3.  OBJECTIUS PLA DE CONVIVÈNCIA 

A partir de la informació presentada prèviament, ens plantegem una sèrie d’objectius específics i 

prioritaris d’actuació que detallem a continuació: 

1. Sensibilitzar sobre la necessitat de crear un espai permanent de treball per a la convivència al 

centre, per tal d’aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat educativa. 

2. Facilitar instruments i recursos per a la prevenció de la violència i la millora constant de la 

convivència al centre. 

3. Promoure actituts i actuacions que millorin les relacions positives entre els membres de la 

comunitat educativa. 

4. Prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió positiva. 

5. Vetllar perquè la vida acadèmica i social del centre es desenvolupi en un clima de convivència 

democràtica basada en valors de participació, pluralisme, respecte i acceptació mútua, treballant des 
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d’una cultura de la pau, evitant comportaments que atemptin contra la igualtat, evitant comportaments 

sexistes, homòfobs, racistes i discrimatoris. 

6. Millorar i intensificar el procés d’informació sobre les normes de convivència al CIFP, facilitant la 

comunicació dels possibles incidents del centre i resoldre’ls de manera pacífica, tenint com a principal 

protagonista a les persones implicades. 

7. Aconseguir el respecte i el bon ús de les instal·lacions escolars, materials, mitjans i recursos del 

centre, mitjançant la promoció de relacions positives entre els membres de la comunitat educativa. 

8. Prevenir la violència per raó de gènere i l’assetjament. 

 

4.  PLA D’ACTUACIÓ 

 

4.1 Accions previstes per a la consecució dels objectius proposats: 

a. Constitució de la comissió de convivència 

En el centre, a principi de curs, es constitueix la comissió de convivència prevista a l'article 30 del RD 

121/2010 amb composició i funcions que en aquest mateix decret s'estableixen. 

Composició: Directora, Cap d’estudis, Coordinadora de convivència, Orientadora, una docent, una 

persona representant del personal d’administració i serveis, una persona  representant l’alumnat. 

Les funcions de la comissió de convivència són: 

a) Participar en l’elaboració del pla de convivència i de les adaptacions i modificacions posteriors. 

b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla de convivència escolar i coordinar-la. 

c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives destinades a millorar la convivència que 

es duguin a terme al centre educatiu. 

d) Col·laborar en la planificació i la implantació de la mediació escolar i la negociació d’acords 

educatius. 

e) Impulsar el coneixement i l’observació de les normes de convivència. 

f) Elaborar la proposta d’informe anual del pla de convivència. 

g) Elevar al Consell Social del centre suggeriments i propostes per millorar la convivència 

També es crearà una Subcomissió de Convivència amb la finalitat d’actuar en  substitució de la 

Comissió de Convivència quan no es tracti d’assumptes o conductes greument perjudicials per a la 

convivència, que es reunirà quinzenalment, o quan sigui necessari, i que tindrà les següents funcions: 

a. Resoldre i mediar en els conflictes plantejats al llarg del curs. 

b. Adoptar mesures preventives i correctores per garantir els drets i deures dels alumnes. 
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c. Analitzar l'incompliment de les normes de convivència així com les conductes greument 

perjudicials per la convivència. Supervisar les mesures correctores i/o les sancions aplicades 

segons la falta. 

d. Canalitzar les iniciatives de tots els sectors de la comunitat educativa per millorar la 

convivència, el respecte mutu i la tolerància. 

e. Actualitzar i elaborar, si cal, el Pla de Convivència i la documentació associada. 

b. Implementació, desenvolupament i avaluació del Projecte de Competències 

Transversals 

A principi de curs, tot el professorat serà informat del Projecte de competències transversals, de com 

desenvolupar-lo i com avaluar-lo. 

També s'informarà a l'alumnat d'aquest projecte per part del professorat de cada mòdul i del tutor. 

D’acord amb el PAT, a 1r i durant el primer trimestre de 2n, es dedicaran unes dues hores de tutoria 

al mes per treballar les competències transversals. 

Propostes de tallers de curta durada des del DIOP per a treballar les competències transversals 

intercicles (programació trimestral) 

c. Difusió del pla de convivència  

El Pla d'Acció Tutorial inclou donar informació a l'alumnat sobre les normes de convivència . 

A les agendes de l'alumnat s'inclou informació rellevant referida a les normes de convivència. 

Aquest Pla de convivència també està penjat a la web del centre CIFP Son Llebre i des del DIOP se’n 

fa difusió. 

d. Protocols de actuacions  

Per al desenvolupament del present Pla de Conviència, s’enumeren a continuació els diferents 

protocols d’actuació així com els documents de referència, que s’adjunten a l’apartat d’annexes: 

 ANNEX 1. PROCEDIMENT DAVANT UN CONFLICTE 

 ANNEX 2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT ASSETJAMENT ESCOLAR 

 ANNEX 3. PROTOCOL TRANS 

 ANNEX 4. PROTOCOL D’ABSENTISME 

 ANNEX 5. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT 

 ANNEX 6. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT 

 ANNEX 7. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 ANNEX 8. ESTRATÈGIES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

 ANNEX 9. PROCÉS D’ACOLLIDA NOU PROFESSORAT I ALUMNAT 
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5.  CONCRECIÓ D’ACTUACIONS: RESPONSABLES, DESTINATARIS 

I PROCEDIMENTS 

 

A continuació presentem un quadre resum de les diferents actuacions a desenvolupar dins d’aquest 

pla de convivència així com identificació dels responsables i destinataris de les actuacions i els 

procediments de treball: 

LÍNEA 
D’ACTUACIÓ 

ACTUACIONS RESPONSABLE DESTINATARIS PROCEDIMENTS 

Funcionament 
Comissió de 
Convivència 

Reunions 
periòdiques de 
coordinació 

Comissió de 
conviviència i 
Subcomissió de 
Convivència 

Comunitat 
educativa 

Revisió Pla de 
Convivència 

Projecte de 
Competències 
Transversals 

Implementació del 
projecte de 
competències 
transversals 

Professorat 
Equip Directiu 
DIOP 
Tutors/es 

Alumnat  Projecte de 
Competències 
Transversals 
Rúbriques de 
competències 
transversals 

Disseny d’activitats 
intercicles de 
competències 
transversals 

DIOP 
Tutors/es 
Cap d’estudis 

Alumnat 
Professorat 

Tallers de 
competències 
transversals 
intercicles 

Formació contínua 
professorat en 
dinàmiques de 
millora conviviència 
i desenvolupament 
personal 

Equip directiu 
Comissió 
Formació i 
Innovació 

Comunitat 
Educativa 

Pla formació de 
centre 

Difusió Pla de 
Convivència 

Millora dels canals 
de comunicació 

Comissió de 
Convivència i 
Coeducació i 
subcomissió 
 

Comunitat 
Educativa 

Sistemes de 
comunicació formal 

Promoció figura de 
delegat/da de curs 

DIOP 
Tutoria 

Alumnat Funcions delegat 

Intensificació funció 
tutoria 

DIOP 
Cap estudis 
Tutoria 

Alumnat PAT 

Protocols 
d’actuació 

Tenir actualitzats 
els protocols 
d’intervenció 

Equip Directiu 
DIOP 
Equip docent 
Tutors/es 

Alumnat 
Professorat 

Protocols (veure 
annexos) 

Formació contínua 
DIOP i equip 
directiu sobre 
normativa 

Equip Directiu 
Cap estudis 
DIOP 

Comunitat 
Educativa 

Pla de formació 
centre 
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ANNEX 1. PROCEDIMENT DAVANT UN CONFLICTE 

Davant situacions de conflicte  que puguin sorgir als diferents cursos, l'alumnat coneix, a través dels 

tutors,  el procediment a seguir: 

En cas de conflicte amb algun/a professor/a o membre de la comunitat educativa, inicialment el tutor/a 

proposarà que l’alumnat resolgui el conflicte amb el professor/a, comunicant-se amb ell/a. En el cas 

que el conflicte persisteixi, e/lal tutor/a actuarà de mediador i si el problema no es resol, ho 

comunicarà a la caporalia d'estudis. A les reunions d'equip docent, el tutor/a informarà d'aquelles 

situacions conflictives que siguin susceptibles d'actuacions coordinades per part del professorat. 

Procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes, 

a). Mesures de prevenció de conflictes 

El Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i deures dels alumnes i les 

normes de convivència als centres docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, estableix 

com a principi inspirador, l’acció preventiva com a garantia per millorar la convivència escolar.  

Per tal d’impulsar la convivència i com a acció preventiva, s’estableixen unes mesures de prevenció 

de conflictes: 

1. Treballar les competències transversals durant tot el curs acadèmic a tots els mòduls: resolució 

de conflictes, organització del treball, responsabilitat en el treball, treball en equip, autonomia, 

relació interpersonal, iniciativa. 

2. Fomentar el compliment  de les normes contingudes en el pla de convivència: 

● Respectar tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, professorat i   personal no 

docent. 

● Respectar i emprar correctament i amb cura les instal·lacions i el material del   centre. 

● Contribuir a mantenir un ambient de treball durant l’horari lectiu. 

● Respectar les pertinences dels altres. 

● Fer un ús exclussivament acadèmic d’aparells electrònics i mòbils. 

3. Inclusió en el Pla d’Acció Tutorial de les mesures del pla de convivència adreçades a 

proporcionar als alumnes habilitats socials i emocionals, de resolució positiva dels 

conflictes i de prevenció de la violència de gènere. (Article 27 Decret 121/2010 de 10 de 

desembre). 

4. A les tutories setmanals grupals o individuals, el tutor o la tutora crearà l'espai necessari per a 

que l'alumnat pugui expressar els seus suggeriments i les seves queixes relatives al     

funcionament del centre i/o del cicle i/o mòdul i informarà del procediment a seguir en cas de 

conflicte amb algun docent. 

5. El professorat donarà exemple de bona convivència, tractant tots els membres de la 

comunitat educativa amb consideració i respecte, a més de complint i fent complir les normes de 

convivència del  centre. 
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Quan un/a professo/a observa una conducta inadequada té l'obligació d'intervenir, segons els 

protocols vigents. Si la conducta és greu, ho comunicarà al seu tutor, tutora o Cap d'estudis per a 

que es prenguin les mesures necessàries. 

6. Compliment dels següents requisits per poder participar en activitats extraescolars i/o  

complementàries no obligatòries (viatges d'estudis, per exemple): si algun alumne o alumna no 

supera l’avaluació de competències transversals  en algun dels mòduls en que està matriculat, 

l’equip docent podrà decidir vetar-hi la seva participació. 

7. En el cas de vaga per part de l'alumnat, se seguirà el procediment que regula el dret a la 

manifestació col·lectiva de discrepàncies, a l'article 14 del Decret 121/2010 de 10 de desembre 

(presentació de proposta motivada per part de l'alumnat amb 10 dies d'antelació a la direcció del 

centre i amb un 5% del alumnes a favor). 

 

Actuació  davant conductes contràries a les normes de convivència 

Les correccions que s’apliquin per a l’incompliment de les normes de convivència han de tenir un 

caràcter educatiu i recuperador, han de garantir el respecte dels drets de la resta dels alumnes i han 

de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat educativa (article 43 del 

Decret 121/2010). 

Incompliment de la  norma: Actuació del professorat davant l’incompliment de les 
normes: 

 

Assistir a classe amb regularitat i puntualitat. 

Permetre l’entrada de l’alumnat a partir de 10 minuts de 
retard únicament en casos molt justificats. 

Tres retards es consideren com una falta d'assistència 

En cas d’absentisme si l’alumne no s’incorpora en el 
termini establert, pot donar lloc a una baixa d’ofici. 

El fet de treballar o d’incorporar-se en un lloc de treball 
no es considera causa justificada 

El professorat ha d'aplicar el protocol d'absentisme del 
centre 
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Respectar les instal·lacions i el material del 
centre i mantenir les condicions d’higiene 
adequades. 

 

 

 

Respectar les pertinences de la comunitat 
educativa. 

 

Quan hi hagi accions que produeixin un 
deteriorament dels béns i l’entorn s'actuarà de la 
manera següent: 

 

a) Tots els desperfectes realitzats intencionadament 
seran recuperats, restaurats i/o en alguns casos 
compensats econòmicament, fent prendre a l'alumnat 
responsable, des del punt de vista educatiu, una actitud 
reflexiva i activa en la reparació d'aquests desperfectes. 

 

b) Caldrà contribuir activament a mantenir el centre net 
fent periòdicament que l'alumnat netegi les aules, sent 
supervisats pels tutors/es i coordinadors/es. 

 

c) Pel deteriorament no greu causat intencionadament en 
alguna de les dependències del Centre, del material 
d'aquest o dels objectes i les pertinences dels altres 
membres de la comunitat educativa, el professorat i/o 
tutor/a parla amb l'alumne, si és menor d'edat, s'avisa als 
pares per escrit i l'alumne/a paga el desperfecte 
causat. 

 

d) Causar, per ús indegut, danys greus en els locals, 
material o documents del Centre o en les pertinences 
d'altres membres de la comunitat educativa, o causar 
deteriorament no greu intencionadament de forma 
reiterada (falta greu), suposa l'inici d'expedient 

 

e) Causar desperfectes greus de forma reiterada és 
motiu per iniciar el corresponent expedient, i aquest ha 
d'emprendre  una de les tres actuacions que figuren 
en el decret de drets i deures: fer reparar els danys 
causats a instal·lacions, material o a pertinences d’altres 
membres de la comunitat educativa 

 

 

 

 

Assistir i participar a les activitats 
complementàries. 

Respectar les instal·lacions i el material del 
centre i mantenir les condicions d’higiene 
adequades. 

 

Contribuir a mantenir un ambient de treball 
durant l’horari lectiu. 

 

Tenir cura amb la higiene, la salut i la 
presència personal. 

Quan hi hagin accions i /o conductes que vagin en 
contra de les normes,  s'actuarà de la manera 
següent: 

1. Avisar verbalment en el moment de la conducta 
inadequada, per part del professorat present o 
assabentat de la conducta. 

2. No discutir amb el disruptor, s’ha de fer referència a 
les normes i projecte de competències clau. Recordar 
que les competències clau i les actituds s'han d'avaluar 

3. Si es produeixen conductes inadequades de manera 
contínua, el professorat posarà una amonestació al 
Gestib, i la farà signar a l’alumnat. 

Si el professor no pot accedir al Gestib perquè 
l'amonestat/ada  no és alumne/a seu, ho farà a través del 
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Fer un ús exclusivament acadèmic d’aparells 
electrònics i mòbils dins l’aula, relacionat 
amb el mòdul formatiu i amb autorització 
expressa del professorat. 

 

Respectar tots els membres de la comunitat 
educativa. 

 

tutor/a del grup. 

 

4. Si la conducta amonestada persisteix, es tractarà el 
tema, a través de la subcomissió de convivència 
deixant en un acta, constància escrita i signada  pels 
participants en el tractament i resolució del conflicte o 
de la mesura correctora presa, el tipus de sanció i si 
es fa  servir la mediació  i/o la negociació d'acord 
educatius si és precís, tal i com es contempla al Títol IV 
del Decret 121/2010. 

 

5. Si després d’aquestes mesures es persisteix en el 
conflicte o incompliment de les normes, es podria arribar 
a una suspensió del dret d’assistència a algunes o 
totes les classes, entre quatre i vint-i-dos dies lectius 
(article 58 del Decret 121/2010) o altres mesures 
contemplades a l'article 53 a través de l'obertura d'un 
expedient disciplinari. 

Important: Totes les actuacions realitzades pel professorat, tutors/es, equip directiu i/o comissió de 

convivència han de quedar reflectides per escrit  i signades pels implicats i implicades, en el 

model d'acta del centre i custodiades pel tutor/a. 
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ANNEX 2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT ASSETJAMENT 

ESCOLAR 

 

En cas d’assetjament escolar, s’ha d’aplicar el protocol d’assetjament vigent, d’acord amb la resolució 

del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 d’abril de 2016 per la qual s’aprova el 

Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres educatius no 

universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears. Es pot consultar al següent enllaç: 

http://weib.caib.es/Documentacio/assetjament_escolar/instruccio_protocol_bullying_revgener18.pdf 

(revisió de gener 2018) 

 

  

http://weib.caib.es/Documentacio/assetjament_escolar/instruccio_protocol_bullying_revgener18.pdf
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ANNEX 3. PROTOCOL DE DETECCIÓ, COMUNICACIÓ I 

ACTUACIONS PER A ALUMNES TRANSSEXUALS I TRANSGÈNERE  

Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres 

educatius de les Illes Balears (amb annexos) 

 

  

https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI244451&id=244451
https://intranet.caib.es/sites/convivexit/ca/normativa_i_protocols/archivopub.do?ctrl=MCRST8146ZI244451&id=244451
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ANNEX 4.  PROTOCOL D’ABSENTISME DEL CENTRE 
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ANNEX 5.  DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

Drets dels Alumnes 

1) A que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb objectivitat. Amb aquesta finalitat, el centre ha de 

fer públics els criteris i els procediments d’avaluació i de qualificació de les assignatures, àrees o 

mòduls impartits, així com els criteris de promoció i titulació dels alumnes. 

2) Els alumnes o, si són menors d’edat, els seus pares o tutors tenen dret a accedir als treballs, les 

proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència en l’avaluació de les distintes 

matèries, i a rebre una explicació raonada de la qualificació, però no a treure l’examen de l’institut. 

3) A disposar dels resultats dels exàmens i proves d’avaluació en un termini màxim de dues 

setmanes. 

4) A reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació s’adoptin 

al final del curs, en relació amb la inadequació de la prova proposada a l’alumne en relació amb els 

objectius o continguts de l’àrea, amb el nivell previst a la programació o a la incorrecta aplicació dels 

criteris d’avaluació establerts, o a la incorrecta aplicació dels criteris de promoció i titulació, d’acord 

amb el procediment establert per la Conselleria d’Educació i Cultura. 

5) A que no es faci pública la informació que el centre disposi sobre les seves circumstàncies 

personals i familiars. 

6) A que se’ls informi de tot allò que els afecti. 

7) A manifestar les discrepàncies per la via reglamentària respecte de les decisions educatives que 

els afectin. En cas d’un problema amb un professor/a, primer hauran de parlar amb el professor 

afectat, si això no dóna resultat, expressar-ho al tutor/a i finalment adreçar-se a prefectura d’estudis o 

a direcció. Si les discrepàncies són de caràcter col·lectiu, les hauran de canalitzar a través dels seus 

representants i adreçar-les per escrit a la direcció del centre. 

Deures dels Alumnes 

1) L’estudi constitueix el deure bàsic de l’alumnat i es concreta en les següents obligacions: 

a. Assistir a classe amb puntualitat i complir els horaris aprovats per desenvolupar les activitats del 

centre. 

b. Participar en les activitats formatives i, especialment, en les orientades al desenvolupament del 

currículum. 

c. Assistir al centre amb el material i l’equipament necessaris per poder participar activament en el 

desenvolupament de les classes. 

d. Seguir les orientacions del professorat i mostrar-los el degut respecte i consideració. 
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e. Mostrar una actitud cooperativa i receptiva a les explicacions del professorat i dur a terme les 

activitats i les proves encarregades per aquest. 

f. Respectar i defensar el dret a l'estudi dels companys i companyes. 

2) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses i morals, així com la dignitat, 

integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa, i rebutjar qualsevol acte de 

violència o qualsevol discriminació per raó de naixement, sexe o qualsevol altra circumstància. 
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ANNEX 6. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT 

El professorat està sotmès als drets i deures que assenyalen els reglaments dels Cossos als quals 

pertanyen i, a més, tendrà els següents drets i deures contemplats al Decret 121/2010: 

Drets: 

1) A ser informat i a participar en la gestió del centre a través dels òrgans corresponents. 

2) A ser tractat amb la deguda consideració i respecte personal i professional, tant per part de 

l’alumnat com de les seves famílies. 

3) A que se segueixin les seves indicacions referides a qüestions pedagògiques o de convivència, 

sempre que s’ajustin a la normativa vigent, i a que no es qüestioni la seva autoritat en aquests àmbits. 

4) A una organització del seu treball equitativa, raonada i ajustada a la normativa vigent. 

Deures: 

1) Tractar de manera respectuosa tot l’alumnat, fins i tot en els casos de desobediència o pertorbació 

del normal desenvolupament de les classes. 

2) Corregir qualsevol incompliment de les normes de convivència del centre i posar en coneixement  

de la Tutoria i/o de la Prefectura d’Estudis qualsevol incident que suposi un perjudici per a les 

instal·lacions, material i mobiliari del Centre. 

3) Controlar l’assistència de l’alumnat a cada classe per mitjà del Gestib, i aplicar el protocol 

d'absentisme, si és el cas. 

4) No imposar cap sanció no contemplada en el Pla de Convivència. 

5) Informar de manera raonada a l’alumnat (i si és menor d'edat, a les seves famílies) dels criteris i 

procediments d’avaluació i dels resultats de les proves, així com de l’evolució de l’alumnat i de les 

mesures que poden ajudar a millorar el seu èxit escolar. 

6) D’actualització permanent científica i didàctica. 

7) Respectar els acords de claustre i departament i específicament els referits als aspectes docents i 

d’organització i funcionament del centre 

8) Mantenir la deguda confidencialitat de les deliberacions de les juntes de professorat i custodiar 

adequadament la informació personal dels alumnes a la que tenguin accés en funció del seu càrrec, 

segons el que estableix la normativa vigent. 

9) Intentar aconseguir l’èxit escolar i el màxim desenvolupament del potencial acadèmic i personal de 

l’alumnat al seu càrrec. 

10) Començar i finalitzar les classes amb la màxima puntualitat a la fi d’evitar renous i molèsties a la 

resta de la comunitat educativa. 
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11) Complir l’horari de classes i d’activitats complementàries, assistir als claustres i a les reunions que 

siguin degudament convocades. 

12) En relació a permisos, llicències altes i baixes per malalties, excedències, reducció de jornada, 

etc. s’atendrà al que regulin les instruccions de la Direcció General de Recursos Humans de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i universitats: (http://dgpdocen.caib.es). 
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ANNEX 7.  NORMES DE CONVIVÈNCIA PER A LA COMUNITAT 

EDUCATIVA  

 

1. Respectar tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, professorat i personal 

no docent en horari lectiu i no lectiu, i persones externes al centre dins el recinte escolar i 

durant les activitats complementàries o extraescolars 

Explicació: 

a) Respectar la dignitat, integritat, intimitat, idees i creences dels altres (no estan permeses les faltes de 

respecte com humiliació, insults, amenaces, agressió..., així com tampoc la discriminació per raó de 

raça, sexe o qualsevol altre circumstància personal o social). 

 

b) b) Considerar el respecte com el valor principal que s’ha de mantenir dins la comunitat educativa per 

tal d’afavorir un clima positiu i unes relacions interpersonals adequades entre tots els membres. 

c) Treballar per desenvolupar i consolidar les capacitats clau per tal de contribuir a la resolució positiva 

de conflictes i de prevenció de la violència. 

 

2. Assistir a classe amb regularitat i puntualitat. 

Explicació: 

a) Assistir a classe és necessari per a l’aplicació de l’avaluació contínua per a la vigència de la 

matrícula dins el cicle formatiu de l’alumnat. 

b) Responsabilitzar l’alumnat de mantenir una estabilitat i un compromís en el seu procés    

d’ensenyança – aprenentatge. 

c) Considerar retard fins a 10 minuts, i absència a partir dels 10 minuts. La suma de 3 retards serà 

una falta d’assistència sense justificar. 

d) Computar com a faltes les sortides anticipades de l’aula si no estan degudament justificades. 

e) Assistir amb regularitat significa no tenir faltes d’assistència en un percentatge que superi el    

10%  de forma continuada o el 15% de forma intermitent (Art.46 del Decret 121/2010 de drets i  

deures dels alumnes. Art.30.2 de l’Ordre que regula l’organització i funcionament FP, de  

13/07/2009). 

El centre compta amb un Protocol d'absentisme que cada professor i/o tutor, aplicarà si  és el cas. 
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3. Assistir i participar a les activitats formatives i/o complementàries 

Explicació: 

           a) Avisar quan es pugui preveure l’absència i justificar verbalment tant les absències com els 

retards. L'alumne/a haurà de guardar tots els justificants de les seves faltes d'assistència, per si  es 

donàs el cas d'haver-les de justificar si supera el 10%  de faltes continuades o el 15% de forma 

discontínua. 

           b) Es considera important que l’alumnat es responsabilitzi de mantenir una estabilitat i un 

compromís en el seu procés d’ensenyament – aprenentatge, i es preocupi de posar-se al dia de les 

classes que ha faltat. 

 

4. Respectar i emprar correctament i amb cura les instal·lacions i el material del centre i 

mantenir les condicions d’higiene adequades, extensiu a activitats fora del centre 

Explicació: 

a) Mantenir les aules, els passadissos, els banys, els patis i altres dependències netes i ordenades. 

b) Fer bon ús de les instal·lacions i del mobiliari del centre i mantenir-ho amb unes condicions 

d’higiene adequades. 

c) Tenir cura del material didàctic i dels documents de les aules i del centre. 

d) Respectar les normes específiques de cada dependència com ara: biblioteca, aules taller, cuina ... 

(que estan publicades a l'agenda i penjades a cada una de les dependències en qüestió) 

5. Contribuir a mantenir un ambient de treball durant l’horari lectiu 

Explicació: 

Per tal de mantenir un bon ambient de treball és necessari seguir els següents criteris: 

a) Dur el material necessari per al desenvolupament de l’activitat de classe. 

b) Col·laborar activament en el desenvolupament de les activitats. 

c) Tenir els mòbils apagats o en silenci dins les aules i a les activitats del centre. 

d) Seguir les instruccions del professorat. 

e) Respectar el material dels altres. 

f) Circular amb ordre pels passadissos. 

g) Ajudar a mantenir un bon ambient al centre, relaxat i positiu per tal de potenciar la motivació 

de l’alumnat a assistir-hi. 
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6. Respectar les pertinences dels altres 

Explicació: 

a) Respectar els objectes, material i pertinences acadèmiques i personals dels altres. 

b) Considerar el respecte com el valor principal que s’ha de mantenir dins la comunitat educativa 

per tal d’afavorir un clima positiu i unes relacions interpersonals adequades entre tots els membres. 

 

7. Tenir cura amb la higiene, la salut i la presència personal 

Explicació: 

Amb la finalitat de fomentar hàbits saludables: 

a) No fumar ni beure begudes alcohòliques al centre. 

b) No consumir i/o introduir drogues al centre. 

c) Assistir al centre en condicions higièniques adequades. 

d) Considerar bàsic i important uns hàbits saludables dins el centre, tant per la pròpia persona 

com pel respecte cap als demés. 

e) Dur la roba recomanada per a la bona realització de les diferents activitats formatives al 

centre és imprescindible. 

f) Treballar, de manera transversal, l’educació per a la salut i la higiene 

8. Fer un ús exclusivament acadèmic d’aparells electrònics i mòbils dins l'aula, relacionat 

amb el mòdul formatiu i amb autorització expressa del professorat 

Explicació: 

a) Permetre la utilització d’aparells electrònics i mòbils dins l'aula amb ús exclusivament 

acadèmic per tal de fomentar el respecte i l’ambient de treball dins l’aula, sense interferències que 

dificultin el desenvolupament de les classes. Sempre relacionat amb el mòdul formatiu i amb 

autorització expressa del professorat. 

b) No enregistrar sense permís explícit del professorat i/o persones afectades, tan dins com fora 

del centre i/o en les activitats organitzades a l'exterior 

La protecció de dades de les persones està emparada per la llei 15/1999: 

“Article 6: Consentiment de l’afectat 

1. El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de  

l’afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa”. 
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CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (Article 52) 

Són conductes contràries a les normes de convivència: 

a) Les faltes reiterades i injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b) Les conductes que puguin impedir o dificultar als companys l’exercici del dret o el compliment del deure 

d’estudi. 

c) La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats 

d’aprenentatge indicades pels professors. 

d) Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els professors o altre personal del centre, 

quan aquests no impliquin menyspreu, insult o indisciplina deliberada. 

e) Les actituds, les paraules o els gestos desconsiderats contra companys o contra altres membres de la 

comunitat educativa. 

f) El fet de causar danys lleus a les instal·lacions del centre o al material d’aquest o de membres de la 

comunitat educativa. 

g) El deteriorament de les condicions d’higiene del centre. 

h) La incitació o l’estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència. 

i) La falta d’higiene personal o l’assistència a classe amb indumentària prohibida pels òrgans de govern del 

centre en l’àmbit de les seves competències. 

j) L’ús indegut d’aparells electrònics. 

k) El fet de copiar o de facilitar que altres alumnes copiïn en exàmens, proves o exercicis que hagin de servir 

per qualificar, o fer servir durant la seva execució materials o aparells no autoritzats. 

i) L’alteració d’escrits de comunicació als pares o representant legals i la modificació de les respostes, així 

com el fet de no lliurar-los als seus destinataris, quan els alumnes siguin menors d’edat. 

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA (article 57) 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència al centre: 

a) L’agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

b) Les amenaces o coaccions a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c) La provocació d’altercats o conductes agressives que impliquin un risc greu de provocar lesions o la 

participació en aquests. 

d) L’assetjament escolar, entès com un comportament prolongat d’insult verbal, rebuig social, intimidació 

psicològica i agressivitat física d’uns alumnes cap a uns altres (un o uns quants) que es converteixen, 

d’aquesta manera, en víctimes dels seus companys. 

e) L’assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de dones i homes, és a d ir, 

qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat dirigit contra una persona per raó del seu 
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sexe i amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat o de crear un entorn intimidador, hostil, 

degradant, humiliant o ofensiu. 

f) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, particularment si tenen un 

component sexista, d’orientació sexual, racial o xenòfob, o s’adrecen a alumnes amb discapacitat, 

amb necessitats específiques de suport educatiu o de nou ingrés. 

g) Les injúries, calúmnies i ofenses a qualsevol membre de la comunitat educativa, siguin verbals, escrites o 

expressades per mitjans informàtics o audiovisuals. 

h) La difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

i) L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la 

publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin l’honor, la intimitat 

o la pròpia i imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

j) Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa, 

com són el consum de tabac, alcohol i drogues, o la incitació a consumir-ne. 

k) Els danys greus causats a locals, materials o documents del centre o a béns d’altres membres de la 

comunitat educativa, així com la sostracció d’aquests. 

l) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

m) La falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics, tant en suport escrit com digital. 

n) El fet de facilitar l’entrada al centre docent de persones no autoritzades, o entrar amb elles, en contra de les 

normes de convivència establertes pel reglament d’organització i funcionament del centre. 

o) La reiteració en un mateix curs escolar de conductes contràries a les normes de convivència del centre 

recollides en l’article 52 d’aquest Decret. 

p) Els actes explícits d’indisciplina o insubordinació, inclosa la negativa a complir les mesures correctores 

imposades, davant els òrgans de govern del centre docent o els professors. 

q) Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument o impedeixi el normal desenvolupament de les activitats 

del centre. 

r) Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la 

salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de reunió i de no-discriminació, i 

del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres 

persones. 
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ANNEX 8. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES 

CONTEMPLADES A LA NORMATIVA DE DRETS I DEURES DELS ALUMNES 

 

a. LA MEDIACIÓ ESCOLAR: 

Consisteix en la intervenció d’una tercera persona, imparcial i amb formació específica, amb 

l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Es basa en els principis següents: voluntarietat, imparcialitat i confidencialitat 

Quan es tracti de fer de mediador per resoldre conflictes, s’ha d’iniciar a instància de la direcció 

del centre o de la comissió de convivència.  

Desenvolupament de la mediació escolar: La persona o les persones mediadores han de 

convocar una trobada, o més, de les persones implicades en el conflicte per escoltar-ne les versions 

i facilitar que arribin a un acord.  

Acabament de la mediació escolar: Els acords presos en un procés de mediació escolar s’han de 

recollir i formalitzar per escrit.  

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o s’incompleixen els pactes de reparació per 

causa imputable a una de les parts, la persona mediadora ho ha de comunicar per escrit a la 

direcció del centre, que ha d’adoptar les mesures oportunes (iniciar el procediment disciplinari)  

El procés de mediació escolar s’ha de resoldre en un termini màxim de quinze dies a partir de la 

designació de la persona mediadora. 

b. LA NEGOCIACIÓ D’ACORDS EDUCATIUS: 

Estratègia de prevenció i correcció de conflictes que es du a terme mitjançant un acord formal i 

escrit entre el centre i l’alumne, pel qual tots adopten lliurement uns compromisos d’actuació i 

accepten les conseqüències que es derivin del seu desenvolupament. 

Els acords, que poden ser d’adopció d’una determinada conducta o de realització de treballs, 

tenen com a principal objectiu canviar els comportaments de l’alumne que pertorben la convivència al 

centre i, en especial, els que, pel fet de reiterar-se, dificulten el procés educatiu de l’alumne o el dels 

seus companys. 

Aspectes bàsics de la negociació dels acords educatius: 

1. La negociació dels acords educatius es du a terme per iniciativa de la direcció o de la comissió 

de convivència i està adreçada als alumnes. 

2. Els acords educatius tenen caràcter voluntari i se n’ha de deixar constància escrita al centre.  

3. La negociació de l’acord educatiu s’ha d’iniciar formalment amb la presència de l’alumne/a i d’un 

professor/a, designat pe la directora del centre, que ha de coordinar el procés. 

4. El document en què constin els acords educatius ha d’incloure almenys: 
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a) La conducta i/o la feina que s’espera de cada una de les persones implicades i el 

període de temps aplicable.  

b) Les conseqüències que es deriven del compliment o no dels acords pactats. 

Desenvolupament i seguiment dels acords adoptats: 

1. S’ha de fer un seguiment de l’acord educatiu per tal de supervisar el compliment dels 

compromisos adoptats i, en especial, per donar per conclòs el procés d’acord o per analitzar 

determinades situacions que ho requereixin. Aquest seguiment s’ha de fer en una reunió en què 

ha de participar l’alumne i el professor coordinador de l’acord educatiu.  

2. En cas que el professor/a coordinador de l’acord educatiu determini que s’ha incomplert el que 

s’estipula a l’acord, la direcció ha d’actuar en conseqüència segons si es tracta d’una 

conducta contrària a les normes de convivència o d’una conducta greument perjudicial per a la 

convivència del centre. 

 

c. CORRECCIÓ DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I DE 

LES CONDUCTES QUE LES PERJUDIQUEN GREUMENT 

 

Els òrgans competents per adoptar mesures correctores han de tenir en compte l’edat de l’alumne i 

les circumstàncies personals, familiars i socials, tant en el moment de decidir sobre la incoació o 

sobreseïment d’un procediment disciplinari com en el moment de determinar la imposició d’una 

mesura correctora. 

Procediment per aplicar les mesures de correcció: 

La imposició de les mesures de correcció  ha de ser notificada a l’alumne/a, i als seus pares o 

representants legals en cas que sigui menor d’edat. 

Per imposar d’algunes mesures de correcció previstes al Decret 121/2010, és preceptiva l’audiència 

de l’alumne, i dels seus pares o representants legals en cas que sigui menor d’edat. Aquesta 

compareixença s’ha de fer constar en una diligència. En el cas que no sigui possible l’audiència dels 

pares o tutors legals pel fet de no comparèixer, es considera suficient la comunicació fefaent a 

aquests. 

Aplicació de mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència al 

centre es pot dur a terme mitjançant: 

1) La resolució per conformitat. 

2) L’inici de procediment disciplinari: incoació d’expedient disciplinari 

 

c.1. La resolució per conformitat 
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1. Abans d’aplicar les mesures de correcció de conductes greument perjudicials per a la convivència 

al centre, s’ha de valorar la possibilitat de resoldre la conducta per conformitat de l’alumne i, en 

cas que sigui menor d’edat, dels seus pares o representants legals.  

2. En el termini de cinc dies lectius des que es va tenir coneixement dels fets, el director ha de 

citar l’alumne/a i, si és menor d’edat, també els seus pares o representants legals, per tal 

d’assabentar-los de les conductes mereixedores de correcció i per oferir-los la possibilitat de 

resoldre el procediment per conformitat.  

A la reunió amb l’alumne i, si fos el cas, amb el seu pare, la seva mare o algun representant legal, 

hi ha d’assistir, a més de la directora, la cap d’estudis o el docent que aquest delegui.  

3. La resolució per conformitat ha de contenir el reconeixement per part de l’alumne dels fets o 

conductes mereixedors de correcció i, si és el cas, la petició de disculpes, el compromís de 

reparar els danys causats i la voluntat de respectar les normes de convivència del centre. S’hi 

han de fer constar també les mesures educatives de correcció acordades. Han de signar la 

resolució per conformitat el director i l’alumne i, en el cas que sigui menor d’edat, els seus pares o 

representants legals, i se’ls n’ha de lliurar una còpia.  

4. Les resolucions per conformitat s’han d’aplicar en els termes en què es redactin, sense que 

l’alumne o els seus pares o representats legals puguin impugnar la conformitat lliurement acceptada. 

S’exclou d’aquest procediment la correcció de canvi de centre, la qual, per ser imposada, requereix 

sempre la instrucció del procediment disciplinari. 

5. En el cas que l’alumne/a o, si fos menor d’edat, els seus pares o representants legals no 

acceptassin la resolució per conformitat, o  l’alumne/a incomplís els acords que s’hi recullen, 

la directora del centre ha d’iniciar, en el termini de quaranta vuit hores, el procediment 

disciplinari.  

c.2. LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DISCIPLINARI 

Inici del procediment: 

1. La directora ha de decidir iniciar el procediment, obrint l’expedient corresponent, en un termini 

màxim de sis dies lectius des del coneixement dels fets o de les conductes mereixedors de 

correcció, d’acord amb l’article 57 d’aquest Decret, o, alternativament i com a màxim en quaranta-

vuit hores des que es constata la impossibilitat de signar una resolució per conformitat o 

l’incompliment d’algun dels acords signats, d’acord amb el que estableix la secció segona 

d’aquest capítol i sens perjudici del que s’estableix en l’article 60 d’aquest Decret. 

2. La directora  ha de nomenar l’instructor/a, que s’ha d’abstenir d’actuar quan es donin les 

circumstàncies de l’article 28 de la Llei 30/1992 i ho ha de comunicar al director del centre, que ha de 

resoldre el que sigui pertinent.  

3. L’acord d’inici del procediment s’ha de notificar a l’instructor/a i a l’alumne/a i, si és menor 

d’edat, als seus pares o representants legals, i ha de contenir: 

a) El nom i els llinatges de l’alumne/a expedientat.  
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b) Els fets, breument exposats, que motiven la incoació del procediment.  

c) La data en la qual es van produir els fets. 

d) El nom del professor/a instructor/a. 

4. L’alumne/a i, si és el cas, els seus pares o representants legals poden recusar l’instructor/a davant 

la directora en el termini de dos dies lectius, d’acord amb el que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992.  

5. L’inici del procediment s’ha de comunicar al Departament d’Inspecció Educativa.  

Instrucció de l’expedient: 

1. L’instructor/a, una vegada notificats el seu nomenament i l’inici del procediment, ha de practicar 

les actuacions tendents a aclarir els fets esdevinguts i a determinar les persones responsables. Pot 

prendre declaració a les persones que puguin aportar dades per esclarir els fets i n’ha d’estendre 

la diligència corresponent.  

2. El termini màxim d’instrucció és de deu dies lectius des de la notificació de l’inici del 

procediment.  

3. Una vegada instruït el procediment, l’instructor/a ha de formular la proposta de resolució, la 

qual ha de contenir, si s’aprecia l’existència d’alguna infracció:  

a) Els fets o les conductes mereixedors de correcció.  

b) Les conductes que perjudiquen greument la convivència al centre.  

c) La valoració de la responsabilitat de l’alumne o els alumnes, amb especificació, si s’escau, de les 

circumstàncies pal·liatives o accentuadores de la seva actuació.  

d) Les mesures educatives de correcció aplicables.  

e) L’especificació de la competència del director per resoldre.  

En cas que no n’hi hagi, s’ha de proposar la declaració d’inexistència d’infracció o responsabilitat 

sobre els fets.  

4. L’instructor/a ha de donar audiència a l’alumne/a i, si és menor d’edat, als seus pares o 

representants legals per comunicar-los la proposta de resolució i el termini de dos dies lectius 

per al·legar el que estimin oportú.  

En cas de conformitat i renúncia a l’esmentat termini, s’ha de formalitzar per escrit la resolució per 

conformitat. Transcorregut el termini d’al·legacions, l’instructor/a ha d’elevar la directora 

l’expedient complet, que ha d’incloure la proposta de resolució i les al·legacions que s’hagin 

formulat.  

Resolució del procediment, notificació i recurs: 

1. La directora, una vegada rebuda la proposta, ha de resoldre i imposar, si escau, la mesura 

correctora que correspongui, i notificar a l’alumne/a, i, si és menor d’edat, també als seus pares o 

representants legals, la resolució del procediment en un termini màxim de 30 dies lectius.  

2. La resolució del procediment ha d’estar suficientment motivada i ha de contenir: 
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a) Els fets i les conductes mereixedors de correcció. 

b) Les circumstàncies pal·liatives o accentuadores, si n’hi ha. 

c) Els fonaments jurídics en què es basa la correcció imposada.  

d) El contingut de la mesura correctora i la data d’efecte. 

e) Els recursos que es poden interposar contra la resolució i els terminis per interposar-los.  

3. Els alumnes, o els pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, en el termini màxim 

de dos dies lectius des de la notificació de la resolució poden requerir el Consell Social perquè es 

reuneixi en el termini de cinc dies lectius des de la recepció de la sol·licitud per revisar la resolució 

adoptada i proposar, si és el cas, les mesures oportunes en l’àmbit de les seves competències.  

4. Contra la resolució de la  directora, l’alumne, o, en representació seva, el seu pare, la seva 

mare o algun representant legal, pot interposar un recurs d’alçada, mitjançant un escrit presentat 

davant la directora del centre, en el termini previst en els articles 114 i següents de la Llei 30/1992. 

Aquest recurs ha de ser resolt per la Direcció General de Planificació i Centres en el termini màxim de 

tres mesos.. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa.  

5. La directora ha de comunicar al Departament d’Inspecció Educativa la resolució adoptada i, 

si n’hi ha, la revisió o la confirmació.  

6. La resolució no és executiva fins que no s’hagi resolt el recurs corresponent o hagi 

transcorregut el termini per interposar-lo. No obstant això, la resolució pot preveure les mesures 

provisionals necessàries per garantir-ne l’eficàcia mentre no sigui executiva.  

Responsabilitat penal derivada de les conductes greument perjudicials per a la convivència al 

centre: Comunicació de les conductes que puguin ser constitutives de delicte o falta 

1. El director del centre ha de comunicar al Ministeri Fiscal i a la Conselleria d’Educació i Cultura les 

conductes que puguin ser constitutives de delicte o falta segons la legislació penal, sense que això 

suposi paralitzar les mesures correctores aplicables segons aquest Decret.  

2. En el cas que de la instrucció del procediment disciplinari es dedueixi que el menor d’edat es troba 

en una situació de risc d’exclusió social, el director ha de posar aquesta circumstància en 

coneixement dels serveis socials municipals i, si escau, del Servei de Protecció de Menors del consell 

insular respectiu.  

 

 

  



 
 

DC050103-1  33 de 33 

 


