
 

 
 

ESCOLA EL BROT
 Titular: Fundació Pedagògica EL BROT
 Centre Educatiu autoritzat pel Departament d’Ensenyament:
 Escola EL BROT (Primària-Secundària)
 Aprovat en acta pel Consell Escolar: 8 de novembre 22 

Segueix-nos a 



Objectius generals 
A.  Millorar els resultats acadèmics de tot l’alumnat del centre

B.  Afavorir la cohesió social

C. Millorar l’atenció a la diversitat d’acord a les 
necessitats d’aprenentatge de l’alumnat  

D. Aplicar mesures de suport per la millora de la salut emocional 
del centre

E. Desenvolupar l’Estratègia Digital de Centre

F. Vetllar la projecció externa de l’escola

G. Millorar el treball en equip i la formació de l’equip de mestres per 
una bona qualitat educativa

H. Dotar l’escola de nous documents i revisar-ne de fets

I. Vetllar per l’adequació, el manteniment i la conservació del centre, 
les seves instal·lacions, el mobiliari i l’equipament

 

Aquest curs hem introduït els objectius, aprovats per l’assemblea de les
nacions unides, per al desenvolupament sostenible (ODS) per assolir en
l’horitzó de l’any 2030. 

Els ODS cobreixen la dimensió social, econòmica, ambiental i
institucional de la sostenibilitat i aborden cinc grans àmbits: planeta,
persones, prosperitat, pau i aliances.

El nostre projecte educatiu conceptualitza
l’educació com un procés integral, es planteja
com el procés de desenvolupament global de la
persona. Es parteix del respecte als ritmes de
treball de cadascun dels nostres alumnes. Es
posa èmfasi en ajudar a descobrir les capacitats
i habilitats del nostre alumnat, tot estimulant-
les al llarg de la seva escolaritat. És un
ensenyament cíclic, global i transversal que va
aprofundint cada curs en els continguts que
l’alumnat pot assolir.

Aquesta programació s’estableix seguint els
principis organitzatius i de funcionament
definits en les NOFC.

PROJECTE EDUCATIU



INICI DE CURS             PRIMÀRIA           5 de setembre de 2022
                                            SECUNDÀRIA        7 de setembre de 2022

DIES FESTIUS                  11 de setembre de 2022
                                            24 de setembre de 2022 (Festiu local)
                                            26 de setembre de 2022 (Festiu Local)
                                            12 d’octubre de 2022
                                            1 de novembre de 2022
                                            6 de desembre de 2022
                                            8 de desembre de 2022
                                            1 de maig de 2023

FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ                      31 d’octubre 2022 
(Aprovades pel CEM I CE)                                 9 de desembre 2022
                                                                                20 de març de 2023 
                                                                                2 de maig 2023 

VACANCES                     NADAL                     del 22 desembre de 2022 
                                                                                al 8 de gener de 2023
                                                                                          (ambdós inclosos)

                                           SETMANA SANTA  del 3 d’abril al 10 d’abril 
                                                                                            de 2023 (ambdós inclosos)
FI DE CURS                     PRIMÀRIA                 22 de juny de 2023
                                           SECUNDÀRIA           20 de juny de 2023

JORNADA CONTINUADA MATINS
         el 22 de desembre i del 6 al 22 de juny.
          (Aquesta modificació horària de la jornada continuada quedarà
          compensada amb les sortides que es fan al llarg del curs i per l’Escola Oberta)

Horari de visites de famílies 
a) Reunions de famílies d’inici de curs:  20 de setembre a les 18h. 

b) Horaris d’entrevistes de famílies: 
 Seran hores a convenir amb cada tutor a través de Secretaria

Calendari escolar i horaris 

Primària 
de 9h a 13h 

i de 15h a 17h 

1r Cicle d'ESO
de 8:45h a 13h 

i de 14:45h a 17h 

2n Cicle d’ESO
dilluns, dimarts,

dimecres i dijous de
8:30h a 13:30h 

i de 15:00h a 17:00h
(dijous fins 16:45h), 

i divendres 
de 8:30h a 13:15h 

Preguem que continueu col·laborant en
la puntualitat dels vostres fills i filles i
que justifiqueu les absències i retards. 

Consell escolar 

Representant Titular
Directora de l’Escola
Representant professorat
1
1
1
Representant Ajuntament
Representant dels alumnes

Representant AMPA
Representant PAEC
Representant PAS 
Representant pares i mares 

Organització general de centre 

 Es convocarà consell escolar quan sigui
necessari, i fix un al principi de curs i un

al final. 

Óscar Campaña
Elena Aloy
Felip Pérez
Piedad Arias
Adrià Mas 
Olga Sicart
José Carlos García
Joel Zanabria
Xavier Novoa
Teresa González
Pilar Correa
Núria Grau
Laura Pi
Mercè Garrigosa
Susana Giménez



 

a) Calendari d’avaluacions i dates de lliurament d’informes a les
famílies. 

           Pre-avaluacions per a 2n cicle d’ESO: 
                          - 28 d'octubre
                          - Mitjans de febrer

         
        

 

b) Repartiment per trimestres:

 ∙ 1er trimestre fins 3 de desembre

∙ 2on trimestre fins 17 de març 

∙ 3er trimestre fins 22 de juny primària (20 de juny per a ESO)

Avaluacions i informes escolars 

 Totes les qualificacions han de
constar en els documents

d'avaluació de caràcter oficial, així
com en tots els certificats oficials

expedits pel centre.

Informes per a famílies. Es donaran informes trimestrals
com a eina per enregistrar aspectes de comportament,
hàbits, aprenentatges i coneixements adquirits dels
alumnes. A final .de curs s’entregaran les actes seguint
l’ordre 108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el
procediment, els documents i els requisits formals del
procés d'avaluació a .l'educació secundària obligatòria. 

 

b) Comissions organitzatives 

També tenim altres comissions per l’organització escolar com
comissió revisió projecte educatiu, comissió de matemàtiques,
comissió de llengua, comissió d’història, comissió de convivència,
comissió biblioteca, comissió EDC (estratègia digital de centre),
comissió de festes, comissió d’orientació.

Celebrem les festes:

30 de setembre

28 d’octubre

Del 7 al 18 de novembre

22 de novembre

20 de desembre

23 al 27 de gener

17 de febrer

17 al 21 d’abril

13 o 14 de juny

16 de juny

SORTIDA LÚDICA per cicles

CASTANYADA

SETMANA DE LA CIÈNCIA

SANTA CECÍLIA

FIRA DE NADAL

SETMANA DELS VALORS:

CARNAVAL

SETMANA LITERÀRIA

SORTIDA LÚDICA

FESTA DE FI DE CURS

EMPATIA I RESPECTE

a) Responsabilitat de mestres. 

Ens hem organitzat per tal que hi hagi un/a coordinador/a en les
diferents tasques complementàries, tals com: informàtica,
biblioteca, laboratori, diari escola, eines i manualitats, material
esport, xarxes socials, jornades de natura, pla d’emergència
prevenció de riscos, farmacioles, calendari i substitucions.

Responsabilitats, comissions i
coordinacions de mestres



Quant a l’àmbit de la salut, farem Tallers de promoció de la salut
afectivosexual, emocional i prevenció d’actituds sexistes i atenció integral a la
diversitat.
Farem amb Promoció econòmica un seminari de sensibilització a la creació
d’empresa.
Finalment, participem enguany a la Setmana de la Ciència, accions al voltant
del dia 8 de març i amb el dia internacional de la Dona i la Nene a la Ciència,
així com al Consells d’infants i al Consell d’Adolescents.

c) Altres activitats. Aquests són alguns exemples de les moltes activitats que
farem aquest curs:

Visita a l’IDIBAPS, centre de recerca associat a l'Hospital Clínic, i amb motiu
de la setmana de la ciència farem uns tallers científics per alumnes de 4rt
ESO per tal de fer arribar la ciència als alumnes, així com fomentar la
curiositat, la cultura científica i l'esperit crític.
Participació en les sessions divulgatives sobre la campanya de sensibilització i
divulgació sobre la SALUT CARDIOVASCULAR, tema central de la 31 edició
de la Marató de TV3. 

d) Xerrades 
Xerrades amb Eines. Serveis Socioeducatius Servei especialitzat en prevenció
de drogodependències, pantalles i xarxes socials, així com en projectes
socioeducatius i formatius.
Xerrades amb Mossos d’Esquadra. Pendent de concretar els temes a tractar
segons les necessitats dels grups.  

Xerrades de sexualitat  i afectivitat 

a partir d'una dinàmica participativa i de debat, els adolescents reflexionin
sobre les noves emocions, les sensacions i els desitjos que es viuen en aquesta
etapa tan important, i perquè coneguin els canvis en les relacions i els
conflictes que se'n deriven.

Dins del programa d’orientació estan  previstes xerrades d’especialistes de
diferents àmbits així com d’exalumnes.  Xerrades sobre autoocupació per
iniciar el tema de la recerca de feina. 
Aquest curs volem que les famílies puguin participar en aquestes dinàmiques
explicant la seva feina. 

Setmana 
dels valors

Maria Antònia
Figuerola: 

24-28 gener

Escola oberta : 
18-19 març 

Aquest dia, els alumnes són els
protagonistes i ens explicaran el
centre d’interès d’aquest curs: 

EL TREBALL

 

 

Sortides, activitats i xerrades 
a) Sortides 
Les sortides curriculars i les de tutoria es proposaran i
s’organitzaran a mida que el/la tutor/a tingui la necessitat de fer-
la.
Les Jornades de natura es faran el 31 de maig, 1 i 2 de juny a la casa
de colònies de La Canova, a La Garrotxa .
Les Jornades es cobraran a part del rebut mensual i en tres
pagaments, el primer el desembre al fer la reserva (aquesta no es
tornarà en cas de no anar-hi) el segon el mes de febrer i la resta
l’abril.
b) Sortides i activitats en col·laboració amb l’Ajuntament.
Dins dels Programes i serveis Educatius adreçats als Centres
educatius de Sant Joan Despí , participarem en diferents àmbits
segons els nivells.
En Ciutat, història i patrimoni, farem la Caminada Cultural: Oficis
antics de Sant Joan Despí.
En Educació ambiental participarem en tallers i activitats com
Cuinem amb el sol, Descoberta de l’entorn, Anellament d’ocells,
Rastres i petjades dels animals, Coneguem els horts i l’Hort dels
Pollancres.
En l’àmbit de Millorem amb la mobilitat segura, farem les activitats
de circuit viari amb bicicletes. 
També participarem en les activitats de Ciutats Defensores dels
Drets humans amb un fòrum amb dos activistes que arrisquen les
seves vides per defensar els drets humans (Sud Àfrica i Sàhara
Occidental) i en el Concurs de vídeos #noemtoquiselwhatsapp.
Amb la biblioteca Mercè Rodoreda, com ja fa anys col·laborem tant
amb les visites que fem per Conèixer la xarxa de biblioteques com
amb el projecte de la Maleta viatgera.



 

b) Servei de logopèdia en horari de migdia a càrrec de Marina
Campos per atendre alumnes amb dificultats de parla molt
específiques (extraescolar). 

c) Servei de l’EAP (equip d'assessorament psicopedagògic), depenent
del Departament d'Ensenyament, amb reunions mensuals al
centre.

Aquests serveis treballen en coordinació amb direcció, valorant les
intervencions que realitzen, prèvia consulta amb el tutor/a i l’equip
d’orientació.

d) Centre formador d’alumnes amb pràctiques
Durant aquest curs hi ha la previsió de tenir 4 alumnes en
pràctiques: 2 logopedes i 2 mestres. 

e) Assegurança escolar
Els alumnes fins a 2n d’ESO queden coberts per la sanitat pública
mentre que els alumnes de 3r i 4t d’ESO tenen l’assegurança
escolar obligatòria de la Seguretat Social.
L'escola compleix amb les assegurances obligatòries derivades de
l’activitat. 

f) Plataforma digital Clickedu. 
Enguany és el quart curs que comptem amb el suport de la
plataforma Clickedu per la gestió escolar i acadèmica.

Abonat fix, amb rebut mensual.
Abonat esporàdic, sempre i quan s'avisi abans de les 9:30 h del
matí a secretaria.

a) Menjador Escolar 
Hi haurà servei de menjador durant tot el curs (del 5 de setembre
al 22 de juny) a la mateixa escola.
La gestió anirà a càrrec de la empresa d’alimentació Serunion i el
monitoratge anirà a càrrec de Donavol, empresa de Sant Joan
Despí. 

L’alumnat dina en dos torns: 13 i 13:45h.
Els de segon cicle d’ESO surten a les 14:30 i poden sortir fora de
l’escola fins a les 15h. 

Hi ha dues possibilitats d’abonament:

La normativa de convivència del centre és vigent en l’horari de
menjador.

El preu fixat per àpat és de 9,70€/dia per alumnes fixes i de
11,00€/dia per alumnes esporàdics. 

Serveis Escolars

 Recordeu que els dies de jornada intensiva 
el servei de menjador s’acabarà a les 14:30 

(primària fins a 15:00)



e) Participació en el consell dels infants i dels adolescents: 
Tenim dos representants de l’escola entre l’alumnat de 5è i de 6è de
primària com a representants del consell dels infants i de 2n i 3er
de l’ESO pels representants del consell dels adolescents. 

f) Els grups de voluntaris
Reiniciem els grups de voluntaris aquest curs després de la
pandèmia. Adaptarem els grups en funció dels interessos dels
alumnes i per tal que es pugui treballar el procés de responsabilitat. 

g) Orientació personal i professional.   
A partir de 4art d’ESO es treballa en el primer curs el procés
d’orientació personal, coneixement d’un mateix, habilitats. presa
de decisions… i al segon quart ja s’enfoca a la continuïtat dels
estudis i a aspectes més generals del món laboral. 

Dins el primer trimestre d'aquest curs s’actualitzarà el Pla
d'Emergència del Centre i es faran diferents simulacres al llarg del
curs seguint la normativa establerta. 

Pla d’emergència 

El manteniment es fa a través d’una empresa externa (MS
INFORMÀTICA) amb el suport del mestre-responsable
corresponent. 

Informàtica 

Es fomentaran les formacions pels professors al centre per tal de
millorar-ne les pràctiques educatives i per contribuir a millorar els
resultats i els processos educatius dels alumnes. 
Es proposaran formacions a través de la formació permanent, el
Departament d'Ensenyament, entre d'altres actuacions.

Formació del professorat 

Apliquem un protocol pel reglament de protecció de dades que té
en compte tot el relatiu a l’ús d’imatges i ús de documents de la
comunitat educativa. 

Reglament de protecció de dades 

a) Projecte educatiu amb subvenció de l’Ajuntament. 
“La roba. Fem-la sostenible” Seguint els objectius de
desenvolupament sostenible volem conscienciar tota la comunitats
educativa de la importància de reacondicionar i del consum
responsable de la roba que utilitzem. 

Segons la conferència de la ONU sobre comerç i desenvolupament,
la indústria de la moda és la segona més contaminant el món.
Comprem i llencem una gran quantitat de roba i un 89% dels
residus tèxtils van a parar a l’abocador.

Existeixen alternatives de consum conscient, reutilització i
reciclatge de la roba i proposarem una sèrie de recursos sobre
aquest tema i per a poder fer activitats a classe que ens facin
replantejar el nostre consum de roba. 

En aquest projecte treballarem els següents objectius:

Projectes d’escola

 b) Projecte d’ajuda entre iguals (PAI).
Aquest curs volem activar el projecte d’ajuda entre iguals, on
alguns alumnes seran entrenats tant en habilitats interpersonals
com en escolta activa, assertivitat i lideratge, per oferir suport i
amistat de manera informal a alumnes de grups més petits. 
Amb aquest projecte treballem de manera transversal el benestar
emocional que afecta de manera directa el desenvolupament dels
alumnes.

 c) Estratègia Digital de Centre (EDC)
A partir de fer un diagnòstic de les eines digitals que fem servir,
farem una formació per part del claustre per acreditar un nivell
adequat en aquest àmbit. 

d) Xarxes socials 
Per donar informació de les activitats i el dia a dia de l’escola
participemactivament en la difusió a través de les xarxes socials
tals com Instagram i facebook. Aquest curs incorporarem linkedin.



Normes de Reglament de Règim Intern que cal tenir en compte pel
bon funcionament del centre.

1. En el moment de formalitzar l'entrada d’un alumne caldrà que la
família o tutors signin la documentació administrativa (fitxa
d’inscripció, drets d’imatge, la carta de compromís educatiu, el pla
de convivència,sortides …)

2. També caldrà incloure en el moment de la matrícula el
document signat sobre la protecció de dades.

3. El personal de l'escola no està autoritzat a administrar cap tipus
de medicació si no és amb la prèvia autorització del metge i el
permís dels pares o tutors. Aquesta norma també s'aplica al servei
de menjador.

4. Els dies d'Ed. física els nens i nenes/nois i noies hauran d'anar
vestits de manera còmode i adient per aquestes activitats i caldrà
dur el material necessari per fer ús de les dutxes. En cas que un
alumne per qüestions mèdiques no pugui fer Ed. Física durant més
de dos dies seguits, haurà de portar un informe mèdic que ho
justifiqui.

5. Cal tenir cura del material escolar propi i d'altri.

6. Hem de vetllar per tal que es pugui venir a l’escola vestit
adequadament. Recomanem assistir amb roba de carrer tot i que es
poden portar pantalons esportius. No estan permeses les xancletes
de platja. En realitat del que es tracta és simplement de venir
vestits correctament a l’Escola. 

7. L'escola es reserva el dret a decidir sobre l'ús dels objectes
personals en funció de la seva perillositat així com també del mal
ús que l'alumne en pugui fer. 

NOFC (NORMES D'ORGANITZACIÓ
I FUNCIONAMENT DE CENTRE)

 El seus objectius:
Canalitzar la participació dels pares i
mares en els diversos àmbits de
l’escola.
Aportar els mitjans necessaris per
garantir una bona col·laboració en la
marxa de l'escola.
Facilitar activitats de formació.
Potenciar la qualitat de l’educació.
 
L’AMPA treballa amb la resta de la
comunitat educativa perquè l'educació
dels seus fills i filles sigui el més
coherent possible.

 

Tots els avisos i comunicacions necessaris entre família-escola es
faran per mitjà del correu electrònic, que facilitarà l'escola. 
L’horari de secretaria serà de dilluns a divendres de 8.30 a 13 h i de
15 a 17h. secretariaescola@elbrot.es. 
El correu de Direcció: escola@elbrot.es o elena.aloy@elbrot.es

Atenció i comunicació amb les
famílies

L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes és un canal de
participació de les famílies a la vida escolar.

L'AMPA

 La quota és de
 30€ 

anuals 
per família. 

mailto:secretariaescola@elbrot.es
mailto:escola@elbrot.es
mailto:elena.aloy@elbrot.es


MENJADOR

1. Si l’alumne fa ús del menjador habitualment i un dia ha de faltar
cal avisar a secretaria abans de les 9.30h del matí o millor el dia
abans si ja està previst.

2. Poden portar necesser amb raspall i dentifrici els que es queden
a dinar.

3. Els alumnes que es queden al menjador escolar han de complir
les normes de funcionament pròpies. 

4. Pels infants que es quedin esporàdicament al menjador, cal
avisar abans de les 9.30h del matí a secretaria.

5. Els alumnes que es quedin al menjador de 2n cicle, tenen l’opció
de sortir de l’escola prèvia autorització.

CRITERIS EN L'ESTABLIMENT DE MESURES CORRECTORES

Al centre tenim present la idea que el diàleg i la comprensió mútua
són la base per a garantir una bona convivència i per a resoldre els
conflictes que en tot grup de persones es poden generar.

No obstant, el context social actual i determinades actituds fan
convenient que l'escola disposi d'un pla de convivència que reguli
els conflictes que no han pogut ser resolts de la manera que hem
exposat , i que creiem important. El pla de convivència de l'escola
es basa en el Decret 102/2010 de 3 d’agost d'autonomia dels
centres educatius (Articles 23, 24 i 25) posar en coneixement i tenir
la conformitat de tots/es.

Es consideren conductes lleus contràries a les normes de
convivència:

a)Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.

b)Els actes d'indisciplina, incorrecció i les injúries o les ofenses
contra membres de la comunitat educativa.

c)El deteriorament, causat intencionadament o per negligència
manifesta, de les dependències del centre, i del material d'aquest o
de la comunitat educativa .

d)Qualsevol altre acte injustificat o incorrecció que alteri el normal
desenvolupament de l'activitat escolar, excepte les de caràcter
greu, que s'especifiquen més endavant.

Cada matí quan arribin a l’aula, els/les alumnes hauran de
deixar el seu mòbil al lloc establert que el/la mestre/a indicarà.
Si ho vol, el noi/a el pot desar dins d’una bossa que porti ell/a,
per motius d’higiene.
Només es podran fer servir a l’escola mòbils, portàtils, tauletes,
auriculars i altres dispositius si ho autoritza el/la mestre/a que
estigui amb els nois/es, podent agafar el mòbil del lloc
autoritzat.
Si un alumne no compleix aquesta normativa, se li custodiarà el
dispositiu mòbil a secretaria fins al final del dia.
Si l’alumne/a es nega a entregar-lo, estarà incomplint les
mesures de convivència de l’escola i es prendran altres
mesures. 

8. L’escola no es farà responsable dels materials personals i
individuals de l’alumne. L’assegurança del centre no cobreix les
possibles sostraccions d’objectes personals (entre ells: telèfons,
ordinadors, patinets, bicicletes...), així com tampoc els danys
interns, a excepció d'aquells que impliquin denúncia i que
corresponguin a béns propietat de l'escola. 

9. Volem que els nostres alumnes facin un bon ús de les noves
tecnologies i/o xarxes socials, per tant reglamentem l’ús del mòbil
i/o dispositius a l’escola: 

ENTRADES I SORTIDES

1. Cal ser molt puntuals per no destorbar el bon funcionament del
ritme de l'aula.

2. En cas de falta o faltes d'assistència a classe caldrà que els pares,
mares o tutors avisin a l'escola el més aviat possible.

3. En cas que un alumne hagi de sortir abans de l'horari previst és
imprescindible que es notifiqui al tutor/a o a l'escola per escrit o
per correu electrònic on hi ha d’aparèixer el nom del tutor, pare,
mare i firma. En cap cas poden marxar sols fins els 16 anys. 

SORTIDES FORA DE L'ESCOLA

1. Des de l'escola totes les activitats que es programen tenen una
finalitat educativa i que forma part de la programació curricular
del curs. Per aquest motiu seran obligatòries donat que són part de
l'ensenyament, i s'avisaran amb uns dies d’antelació.

2. En les sortides, igual que a l’aula, no està permès el mòbil ni cap
altre aparell electrònic (a excepció dels dies que determini el
centre).



El deteriorament greu, causat intencionadament o per
manifesta negligència, de les dependències del centre, del
material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels altres
membres de la comunitat educativa.
Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament
normal de les activitats del centre.
Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la
salut i la integritat personal dels membres de la comunitat
educativa del centre.
La reiterada i sistemàtica presència de conductes contràries a
les normes de convivència en el centre.

Les mesures correctores que podran imposar-se són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari
lectiu/no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al
material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat
educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar
per un període superior a un mes.

b) Suspensió del dret a participar en activitats del centre durant un
període que no podrà ser superior a tres mesos.

c) Canvi de grup de l'alumne durant la resta del curs.

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades
classes per un període que no podrà ser superior a tres mesos,
sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació, i sens
perjudici de l'obligació que l'alumne/a realitzi determinats treballs
acadèmics fora del centre, en el supòsit de suspensió del dret
d'assistència. El centre, mitjançant el/la tutor/a, lliurarà a
l'alumne/a un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i
establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no
assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació.

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per
a la fi del corresponent curs acadèmic.

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es
va cometre la falta.

Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra
membres de la comunitat educativa.
L'agressió física o amenaces contra altres membres de la
comunitat educativa.
La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la
falsificació o sostracció de documents i material de l'escola i
objectes 

Les mesures correctores aplicables en aquests casos són les
següents: 

a) Amonestació oral i reconeixement, amb restitució i disculpes, per
part de l'alumne.

b)  Amonestació escrita per part del tutor de l'alumne o el director
del centre. Si l'alumne és menor d'edat, caldrà que els pares o
representants legals tinguin coneixement escrit de l' amonestació.

c)  Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no
lectiu, i/o la recuperació econòmica dels danys causats al material
del centre o bé a d'altres membres de la comunitat educativa. La
realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període
superior a dues setmanes.

d)  Suspensió del dret a participar en activitats del centre per un
període màxim de 1 mes.

e)   Canvi de grup de l'alumne per un període màxim d'una
setmana.

f)  Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un
període no superior a cinc dies lectius consecutius. Durant la
impartició d'aquestes classes l'alumne haurà de romandre al centre
efectuant els treballs acadèmics que se li assignin.

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres c), d),
e) , i f) de l'apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma
que en quedi constància, a les famílies o representants legals de
l'alumne en cas que aquest sigui menor d'edat.

Es consideren conductes greus per a la convivència en el centre les
següents conductes:


