Aquests articles (ja derogats¡?) poden constituir una bona base de revisió o
actualització (potser en algun cas de "confirmació") d'algunes de les normes
que els centres, abans en els RRI, ara en les NOF, han o hauran d'acordar o
fer (les referides a les anomenades "conductes contràries...").

DECRET
279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els
centres educatius no universitaris de Catalunya.

Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures
correctores
Article 33
Conductes contràries a les normes de convivència
33.1 S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:
a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.
b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.
c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.
e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d'aquest o
del de la comunitat escolar.
f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no
constitueixi falta segons l'article 38 d'aquest Decret.
33.2 Els reglaments de règim interior poden concretar aquestes conductes, sempre tenint en compte
que no han de tenir la gravetat de les descrites al capítol 3 d'aquest títol 4, i que han de respectar els
drets de l'alumnat així com el compliment dels deures previstos en aquest Decret.
Article 34
Mesures correctores
34.1 Les mesures correctores que els reglaments de règim interior poden preveure són les següents:
a) Amonestació oral.
b) Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del centre.
c) Privació del temps d'esbarjo.
d) Amonestació escrita.
e) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari 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 dues setmanes.
f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un
període màxim d'un mes.

g) Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de quinze dies.
h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius.
Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els
treballs acadèmics que se li encomanin.
34.2 La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l'apartat anterior
s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d'edat.
Article 35
Competència per aplicar mesures correctores
L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a:
a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les
mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.
b) La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del centre, escoltat l'alumnat, en
el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior.
c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació d'aquest, el tutor del curs
i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores
previstes a les lletres e), f), g) i h) de l'article anterior.
Article 36
Constància escrita
De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb excepció de les
previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 34.1, amb explicació de la conducta de l'alumne o de
l'alumna que l'ha motivada.
Article 37
Prescripció
Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència de l'article 33
d'aquest Decret prescriuen pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les
mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició.

