Full d’incidències (Notificació de “Conductes Contràries a la Convivència” (CCC) al centre)
Normativa aplicable
•
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. (DOGC-5422 16/07/2009) Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència
•
DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 5686 – 05/08/2010) Article 24 Mesures correctores i sancionadores, punts 3 i 4
•
NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) de l’Institut Nicolau Copèrnic

Dades de l’alumne/a
Tipus d’incidència
Lloc on ha succeït
Moment i persona
Persona que la notifica
Informació addicional

Nom i cognoms:

Grup classe:

Amonestació/Notificació escrita
Entrada al centre

Tutor/a Grup:

CCC Lleu

En classe

A l’esbarjo

CCC Greu
A l’edifici

Persona que signa el full:
Tutor/a del grup classe
Ha implicat expulsió de classe

CCC Molt greu

En una activitat fora del centre

Data:
Professor/a del centre
És un retard

Hora:

PAS (Personal d’administració i serveis)
És una absència injustificada

És acumulació de CCC’s

Explicació
breu dels
fets
succeïts

Signatures
Persona que ha fet la notificació

Alumne/a o Pare/Mare/Tutor/a en cas de menors d’edat

Notificació de retorn del full:
•
Aquest full es fa per triplicat (Una còpia és per la família, una altra pel tutor/a del grup classe i l’altra per coordinació)
•
La família rep 2 còpies, una l’ha de signar i retornar al tutor/a del grup abans de 3 dies lectius un cop entregada a l’alumne/a
•
En cas de no retornar-la signada en el termini indicat, implica una altra incidència
Procés: PS6. Gestió de la convivència
Elaborat: Cap d'estudis

Document: Form_281_0_full_incidències_disciplina_1.1
Revisat: Cap d'estudis

Altres

Data: 01-10-2014
Aprovat:: Director

Tipificació de les conductes contràries a la convivència i sancions al nostre institut
a) Són considerades conductes contràries a la convivència (en endavant CCC) de caràcter lleu els actes que alteren lleugerament l'activitat escolar, els retards o absències injustificats, la
lleugera deterioració de dependències o material, els actes d'indisciplina, falta de respecte i ofensa no greus.
1. Tres faltes d'assistència i/o retards sense justificar.
2. Menjar o beure en l'aula sense permís
3. Interrompre la classe reiteradament
4. Fer servir vocabulari insultant i/o groller.
5. Embrutar el centre ( papers, pintades, pupitres…)
6. No tornar signats pels pares els butlletins de notes, o les comunicacions a l'agenda, fulls d'incidència, etc., en el termini màxim indicat en cada cas.
7. Crits, carreres, baralles en els passadissos
8. Portar telèfons mòbils, MP3 o semblants en qualsevol activitat del centre, ja sigui dintre o fora de l’institut.
9. Assistir a classe sense el material necessari de manera reincident
10. No presentar els deures i treballs assignats pel professorat.
11. Abocar-se a les finestres amb la intenció de molestar al veïnat o persones que passen pel carrer.
12. No participar, sense motiu i/o justificació, en les sortides i/o activitats oficials programades pel centre.
13. Quedar a les aules o a altres espais que no estiguin autoritzats, o en moments no autoritzats
b) Són considerades CCC de caràcter greu:
1. Reiteració de cinc faltes lleus.
2. Insults greus
3. Amenaces
4. Faltes de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa
5. Desobeir qualsevol professor o personal d'administració i serveis
6. Absentar-se del centre sense permís
7. Ocultació de documents acadèmics
8. Fumar en tot el recinte del centre i/o en activitats del centre fora de l’ institut.
9. Causar desperfectes en la infraestructura, material i instal·lacions
10. Suplantar la identitat d'un altra persona
11. Alteració de l'ordre de manera reiterada.
12. No dir la veritat, mentir o manipular la informació, a requeriment dels professors/es, davant de qualsevol fet important que afecti el normal funcionament del Centre.
13. No complir, de manera intencionada, una sanció lleu imposada.
14. Llençar qualsevol objecte per finestres de les classes o per la tanca del pati
15. No treballar a la sala de guàrdia
16. Llençar pedres al pati
17. Fer ús inadequat de l'ordinador.
c) Són considerades faltes molt greus (article37.1 de la LEC)
1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que
atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal.
2. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la
sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.
3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.
4. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.
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