
 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS INCORRECTES DELS 

NENS I NENES DE L’ESPAI EDUCATIU DEL MIGDIA DE 

L’ESCOLA SALARICH 

 

Faltes  

 

Es considerarà falta aquell acte que trenqui la convivència durant 

l’espai educatiu del migdia.  

 

El Servei Educatiu del Migdia distingeix tres tipus de faltes a les 

actuacions incorrectes dels alumnes:  

 

• Faltes molt greus  

• Faltes greus  

• Faltes lleus  

 

Faltes molt greus:  

 

1. L’agressió física o amenaces contra els membres de la Comunitat 

Educativa. 

2. La sostracció de documents, objectes, diners i material.  

3. La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de 

material i objectes de membres de la Comunitat Educativa.  

4. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la 

salut.  

5. La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent.  

6. La reiterada i sistemàtica realització de conductes contràries a les 

normes de convivència en el centre.  

7. Qualsevol falta greu reincident.  

 

Faltes greus:  

 

1. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els membres de la 

Comunitat Educativa.  



2. Alterar l’ordre i la convivència del grup i, en general, qualsevol altra 

activitat.  

3. Tergiversar les informacions que vol transmetre, de manera oral, el 

personal educatiu del servei educatiu del migdia a la família.  

4. El deteriorament del material dels companys, classe o del centre.  

5. Negar-se de manera reincident a realitzar les tasques assignades.  

6. Qualsevol falta lleu reincident.  

 

Faltes lleus:  

 

1. L’incompliment de totes aquelles normes generals d’escola durant el 

temps destinat a l’espai educatiu del migdia a excepció de les que fan 

referència els apartats anteriors.  

2. La falta de respecte als materials de les activitats i/o parament de 

taula i menjador.  

 

Mesures correctores  

 

Es considera que les mesures correctores imposades als alumnes 

hauran de ser proporcionals:  

 

• A la seva conducta.  

• A la seva edat.  

• A les circumstàncies personals, familiars i socials per les que estigui 

passant.  

 

Les faltes sempre es notificaran el mateix dia que passin per escrit a 

les famílies mitjançant el full d’incidències. Tanmateix les faltes greus 

i molt greus també es notificaran telefònicament a les famílies i es 

citaran a l’Escola i consensuar plegats la mesura correctora.  

 

Les mesures correctores han d’estar relacionades sempre amb la falta 

comesa i vinculades al context del Servei Educatiu del Migdia.  

 

Les mesures correctores es comunicaran a la família com a molt tard 

48h després de la falta comesa, personalment a l’Escola. 

 



En qualsevol cas, sempre es farà la reflexió oral a l’alumne i se li 

comunicarà el procediment que es durà a terme en funció de la falta 

comesa.  

 

Qualsevol mesura adoptada respondrà al criteri d’ajudar positivament 

a l’alumne en el seu desenvolupament personal i social.  

 

Les mesures correctores:  

 

• No poden privar a l’alumnat el seu dret al servei.  

• No poden anar contra la integritat física i la dignitat personal de 

l’alumne. 


