* Aquesta graella es llegeix d’esquerra a dreta i de dalt a baix per seguir l’ordre de les actuacions:

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA
2 FALTES GREUS
3 FALTES MOLT GREUS

Definició

1 FALTES LLEUS

Tipologia

(a)Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a
classe o a qualsevol altre activitat educativa (sortides,
Programa IES-L, etc).

(a)Causar danys materials greus en les aules i en general en
les instal·lacions del centre o de qualsevol membre de la
comunitat educativa i no assumir-ne el cost de la reparació.

(a)Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres
de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració
previstes a l'apartat 6.2.

(b)Alterar el normal desenvolupament de la classe sense
faltar al respecte a ningú ni causar danys als béns materials.

(b)Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la
comunitat educativa, tals com: llapissos, bolígrafs, estoigs,
llibretes o peces de roba.

(b)L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat
educativa.

(c)La negligència o el descuit en el compliment dels deures i
les tasques escolars
(d)La lleugera incorrecció envers qualsevol membre de la
comunitat educativa.
(e)La negligència en la conservació de l'aula, dels espais
comuns del centre i dels seus materials si no causen perjudicis
greus.
(f)Menjar (xiclet, pipes, etc) a les classes, als espais comuns i,
en general a l'interior del centre excepte a la cantina i el
menjador.

(c) Els insults envers qualsevol membre de la comunitat
educativa.
(d)El fet d'originar baralles i enfrontaments en el centre o de
prendre-hi part.
(e)Emprar el mòbil durant les activitats lectives. (es
custodiarà fins que un familiar major d’edat vingui a
recollir-los en un termini no inferior a 48 hores)
(f)La negativa continuada a acomplir les tasques que li són
encomanades pel professorat.

(g)Que soni el telèfon mòbil a classe

(g)No complir amb la sanció imposada.

(h)No portar l'equipament d'educació física, el material de
visual i plàstica, de música i en general, el material escolar
necessari pel bon desenvolupament de les classes.

(h)No retornar les notificacions degudament signades per la
família.

(i)La pèrdua de l'agenda escolar sense causa justificada.
(j)Passejar-se pel centre: sense cap objectiu o permís del
professorat, sense targeta de sortida d'aula.
(k) Passejar-se pel centre en patinet, patins o altres mitjans de
locomoció no permesos a l’interior del centre.

(i)Sortir del centre dins l’horari lectiu sense l’autorització
corresponent. Això inclou períodes de classe i d’esbarjo.
(j)La no assistència i participació en les sortides d'àmbit,
matèria i de tutoria emmarcades dins del projecte educatiu
del centre, sense prèvia comunicació al tutor/a i sense causa
justificada.

(l)L'incompliment de la Normativa d'ús dels portàtils en els
apartats considerats com a falta lleu.

(k)La falta d'assistència de l'alumnat IES-L a les pràctiques
d'empresa, sense prèvia comunicació al tutor del centre i al
tutor de l'empresa acollidora.

(m)Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal
desenvolupament de l'activitat escolar, que no constitueixi
falta greu segons les NOF.

(l)L'atemptat greu contra la dignitat de qualsevol membre de
la comunitat educativa.
(m)Malmetre la pissarra digital i qualsevol dels seus
accessoris.
(n)No retornar la còpia de la notificació de sanció degudament
signada per la família.

(c)Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat
escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere,
sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable
per les seves característiques personals, socials o educatives.
(d)Apropiar-se d'equipaments del centre.
(e)Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la comunitat
educativa tals com mòbils, ordinadors o aparells electrònics.
(f)El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències
del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres
membres de la comunitat educativa.
(g)Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament
normal de les activitats del centre.
(h)Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut
i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del
centre (fumar a l'interior del recinte del centre; consumir begudes
alcohòliques, drogues, substàncies perilloses per a la salut o la incitació
al consum de totes aquestes substàncies).
(i)La publicació per qualsevol mitjà digital, o paper, o la utilització
d'imatges captades indegudament durant el transcurs d'una classe o en
una activitat lectiva.
(j)La publicació d'insults i amenaces contra els membres de la
comunitat educativa en qualsevol xarxa social.
(k)Falsificar o emprar fraudulentament qualsevol document intern del
centre.
(l)La suplantació de personalitat d'un company o membre de la
comunitat educativa.
(m)La suplantació de la identitat digital d'un company o membre de la
comunitat educativa.
(n)L'incompliment de la Normativa d'ús dels portàtils en els apartats
considerats com a falta greu.
(o)La reiterada i sistemàtica comissió de conductes greus, un cop
esgotades les mesures anteriors.

(o)L'incompliment de la Normativa d'ús dels portàtils en els
apartats considerats com a falta greu.
(p)L'acumulació de 5 faltes lleus.

Qui
les
sanciona

Els professorat i/o els tutors
Enviament del COMUNICAT DE TUTORIA si l'alumne ha
acumulat 10 faltes lleus.

Tres faltes greus en un període de 30 dies, suposarà l’inici
d’un expedient disciplinari
L'equip docent de nivell
Enviament del COMUNICAT DE COORDINACIÓ DE NIVELL si
l'alumne ha acumulat 10 faltes greus.

La direcció del centre
Enviament del COMUNICAT DE DIRECCIÓ per Inici d'Expedient
disciplinari.

