
ARTICLES DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (NOFC) PER AL 
TRACTAMENT DEL TEMES COVID_19  

 

ARTICLE COMENTARI 

1. En cas que algun alumne no com-
pleixi les normes establertes per a 
la prevenció del COVID 19 de forma 
voluntària en els següents aspectes: 

• ús obligatori de mascareta  

• ús de gel hidroalcohòlic per a 
rentar-se ell i el seu espai de 
treball,  

• mantenir la distància de segure-
tat,  

• no obeir  les directrius donades 
per un professor o PAS respon-
sables del compliment dels pro-
tocols de seguretat establerts 

 

El mestre/a, professor/a, PAS responsable d’un grup con-
cret en una activitat o franja horària ha de vetllar activa-
ment pel compliment de les mesures higièniques i de segu-
retat, cridat l’atenció al alumne/s que p.e., no portin correc-
tament la mascareta, no es rentin les mans, no rentin el seu 
espai de treball quan sigui necessari, no romanguin amb el 
seu grup en el temps d’esbarjo... En suma, te un deure de 
restablir el compliment de les mesures de seguretat i higi-
ene al grup que es de la seva responsabilitat. 

es considerarà 

• la primera vegada, rebrà un ad-
vertiment verbal 

• En cas de reiteració, es conside-
rarà FALTA LLEU 

 
 
 

• Si, una vegada considerat falta 
lleu, el comportament  persis-
teix de forma continuada, es 
considerà FALTA GREU, per 
atemptar contra la seguretat 
dels membres de la Comunitat 
Educativa 

 

La gran majoria dels casos seran lleus i només requeriran 
l’advertiment verbal. S’ha de tenir cura d’actuar quan es 
produeixi REITERACIÓ, per evitar que es deteriori significati-
vament el nivell de compliment de les normes de seguretat. 

VEURE LLISTAT SANCIONS PER FALTES LLEUS (art.32 NOFC a 
la darrera pàgina) 

 

Encara que el percentatge de faltes greus per reiteració serà 
molt baix, el professor que detecta una possible (o certa) 
REITERACIÓ ha de COMUNICAR-LO el més ràpid possible 
per a poder prendre mesures, tant des de el punt de vista 
de la seguretat del grup d’alumnes afectat i el del conjunt 
de la comunitat educativa, com des de el punt de vista disci-
plinari, al tutor, que ho remetrà a la consideració de l’Equip 
Directiu i de la Comissió de Convivència. 



2. Els comportament, encara que si-
guin aïllats, que puguin posar en 
perill seriosament membres de la 
Comunitat Educativa com  

• fer un ús irresponsable de la 
mascareta (o qualsevol altre 
material relacionat amb la segu-
retat),  

• tocar intencionalment objectes 
de treball o menjar d’altres 
membres de la Comunitat Edu-
cativa 

• qualsevol altra acció que, a cri-
teri de l’Equip Directiu i/o la Co-
missió de Convivència posi en 
perill greument la salut de 
membres de la Comunitat Edu-
cativa 

 

Es recomana ser prudents a l’hora de qualificar un compor-
tament com a FALTA GREU. La intencionalitat serà en molts 
casos la nota diferenciadora.  

També en aquest cas, es de gran importància COMUNICAR-
LO el més ràpid possible per a prendre mesures, tant des de 
el punt de vista de la seguretat del grup d’alumnes afectat i 
el del conjunt de la comunitat educativa, com des de el 
punt de vista disciplinari, al tutor, que ho remetrà a la con-
sideració de l’Equip Directiu i de la Comissió de Convivència. 

VEURE LLISTAT SANCIONS PER FALTES GREUS (art.32 NOFC 
a la darrera pàgina) 

 

...es consideraran FALTA GREU 
 

 

 

  



LLISTAT DE SANCIONS 

LLISTAT DE LES SANCIONS PER FALTES LLEUS (art. 3.2 NOFC) 
“Les mesures correctores, que s'aplicaran gradualment, i que s’anotaran al full de faltes i incidències del cen-
tre són les següents:  
El tutor/a decidirà les actuacions correctores en aquells casos que no requereixin una reunió de l’equip do-
cent. Si s’escau, es convocarà una reunió d'equip docent presidida pel tutor/a de grup, on aquest farà una 
breu exposició dels fets que s'imputen a l'alumne/a. Tots els professors de l’equip docent, decidiran conjunta-
ment les actuacions a seguir.  
Possibles decisions poden ser:  

1. Amonestació oral. Pot anar acompanyada d'una mesura correctora lleu: canviar l'alumne de lloc 
a l'aula (durant la classe o un període curt de temps); donar-li tasques o exercicis extra per fer a classe 
o a casa; treure'l de classe durant cinc o deu minuts i que romangui al passadís al llindar de la porta 
de classe, etc.  
2. Amonestació escrita. El professor fa una notificació a l'agenda de l'alumne dirigida a la família i/o 
representants legals. El professor realitzarà el seguiment de la nota i comprovarà que torna signada 
de casa. Pot anar acompanyada d'una mesura correctora lleu com les descrites anteriorment.  
3. Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la 
comunitat educativa. L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·laci-
ons del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el 
que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la 
legislació vigent.  
4. Privació del temps d'esbarjo. L'alumne romandrà amb el professor que imposi la sanció, els dies 
que consideri oportú. És convenient que durant aquest període realitzi tasques acadèmiques o edu-
cadores. Si el professor que ha imposat la sanció és absent o no es pot fer càrrec de l'alumne, es 
posposarà la mesura. Si ja s'ha amonestat oralment i per escrit en repetides ocasions i s'ha procedit 
a la privació d'esbarjo, i no hi ha hagut cap canvi en el comportament, el professorat procedirà a les 
següents mesures de les quals informarà per escrit al tutor de l'alumne.  
5. Assistència a l’escola en horari no lectiu de l’alumne, com ara tardes, primeres hores del matí o 
altres períodes on l’escola romangui oberta.  
6. Expulsió de classe. Una expulsió de classe implica sempre també un comunicat d'expulsió.  
7. Expulsió de les pròpies classes per un període no superior a dos dies lectius. Durant la realització 
d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre a l'espai assignat efectuant els treballs aca-
dèmics que el professor que l'ha expulsat li encomani.” 

 

LLISTAT DE LES SANCIONS PER FALTES GREUS (art. 3.3 NOFC) 
«Les mesures correctores: -s'aplicaran gradualment, -s’anotaran al full de faltes i incidències del centre (pa-
per verd), -i es comunicaran a la direcció del Centre (direcció pedagògica i cap d’estudis corresponent), són 
les següents:  
1. Es convocarà una reunió d'equip docent presidida pel tutor/a de grup, on aquest farà una breu exposició 
dels fets que s'imputen a l'alumne/a.  
2. Tots els professors de l’equip docent, decidiran conjuntament les actuacions a seguir.  
3. Si s’escau es convocarà la Comissió de convivència.  
Les possibles decisions poden ser:  

a) Realització de tasques educadores (neteja i manteniment general de les instal·lacions del centre) 
per a l'alumne, a la tarda, en horari no lectiu i sota la supervisió d’un membre de l‘equip docent. La 
realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.  
b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries du-
rant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del correspo-
nent curs acadèmic.  
c) Assistència a l’escola en horari no lectiu de l’alumne, com ara tardes, primeres hores del matí o 
altres períodes on l’escola romangui oberta.  
d) Canvi de grup cooperatiu o classe de l'alumne.  
e) Romandre al pati amb un dels professors que el vigilen.  
f) Expulsió de les pròpies classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la realització 
d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre a l'espai assignat efectuant els treballs aca-
dèmics que el professor que l'ha expulsat li encomani.  

4. Aquests acords es posaran per escrit i constaran en l'acte corresponent de l'equip docent o de la Comissió 
de convivència. El tutor trametrà una còpia d'aquests acords a la família de l'alumne. En el cas de que l'a-
lumne acumuli tres faltes greus en un període de 30 dies, se li obrirà un expedient sancionador. El tutor farà 
mensualment aquest recompte de faltes.” 



 


