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CAPÍTOL --. RÈGIM DISCIPLINARI.

Article --. 
Principis generals
És voluntat del nostre centre formar l'alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes
que són característiques d'una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a
l'entorn i als béns, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i  el diàleg. Per aquest
motiu procurem que l'educació en aquests valors sigui present a tots els àmbits de la
vida del centre, i que siguin aquests valors els que donin suport a totes les   activitats
que en el centre es realitzen.
Tanmateix, no podem obviar el fet que la vida de relació comporta  friccions i conflictes
i que, en un centre com el nostre,  on es relaciona tanta gent  i  tantes maneres de
pensar i de fer, és del tot necessari organitzar i,  fins a cert punt, normativitzar, les
relacions entre les persones per tal d'aconseguir els objectius educatius del centre.
En aquest  sentit,  és imprescindible garantir  la correcció en el tracte amb totes les
persones  de  la  comunitat  escolar,  el  respecte  per  l'ambient  d'estudi  a  totes  les
dependències del  centre,  l'assistència  i  puntualitat  a  les  activitats  organitzades  pel
centre i el respecte pel medi on es desenvolupa l'activitat educativa (mobiliari, edifici,
instal·lacions, material didàctic, etc.)
La normativa següent, doncs, ha de ser interpretada més com una eina per formar
l'alumnat  que  com  un  catàleg  punitiu.  El  que  interessa,  en  darrer  terme,  és  que
l'alumnat incorpori els valors i les actituds que defensa el nostre Projecte Educatiu,
alhora que acompleixi les normes que fan possible la vida de relació en el centre. Des
d'aquest punt de vista, tota actuació respecte d'un alumne ha d'afavorir el seu procés
formatiu  i,  per  tant,  a  l'hora  de  fer  consideracions  sobre  les  faltes  comeses i  les
sancions a imposar, s'ha d'intentar que sigui l'equip de professors qui analitzi el cas i
concreti les decisions i actuacions a prendre. En tot cas, el Consell Escolar haurà de
fer un seguiment de les diferents actuacions en aquest àmbit i, en casos ben definits,
actuar directament.
El règim disciplinari següent es fonamenta en els preceptes de la Llei 12/2009, del 10
de juliol,  d’educació (capítol  V),  del  Decret  102/2010 de 3 d’agost,  d’autonomia de
centres educatius (article 24) i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció
de centres educatius públics i del personal directiu professional docent (article 7.b).

Article --. 
Seguiment de l'alumnat
1. L'actuació del tutor/a al llarg del procés de control de l'assistència i puntualitat dels
alumnes a classe, és definitiva ja que el tutor /a és la persona que té un coneixement
més global de l'alumne, coneix el seu entorn, la problemàtica que l'envolta, les coses
que  el  preocupen.  Per  tant,  l'actuació  del  tutor  en  el  tractament  de  les  faltes
d'assistència no justificades a classe dels alumnes, té una importància cabdal.
Aquesta actuació es concreta de la manera següent:
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a) El tutor/a al llarg dels primers dies del curs, mitjançant entrevistes que realitza als
alumnes a les hores de tutoria i pels registres escrits que té dels alumnes, obté una
àmplia informació d'aquests. Només així el tutor/a disposa d'eines per realitzar un
seguiment efectiu del treball de l'alumne al llarg de l'any i intervenir adequadament
en les situacions conflictives que es produeixin.
b) El tutor/a del grup-classe ha de portar el control de les faltes d’assistència, els
retards i les demandes de justificació dels seus tutorands. Per aquesta tasca ha de
posar-se  en  contacte  amb  els  pares  o  tutors/res  de  l’alumne  telefònicament  o
personalment.

2. El/La tutor/a és el responsable del control de l'acumulació de Faltes d'ordre dels
seus alumnes i vetllarà, si escau, per què s'iniciï el seu tràmit disciplinari.

Article --. 
Els béns i l'entorn.
1. Quan hi hagin accions que produeixin un deteriorament dels béns i l’entorn s'actuarà
de la manera següent:

a) Tots els desperfectes realitzats intencionadament seran recuperats, restaurats i/o
en alguns casos compensats econòmicament, fent prendre a l'alumnat responsable,
des del punt de vista educatiu, una actitud reflexiva i activa en la reparació d'aquests
desperfectes.
b)  Caldrà  contribuir  activament  a  mantenir  l'institut  net  fent  periòdicament  que
l'alumnat netegi les aules, sent supervisats pels tutors i coordinadors/es.
c)  Pel  deteriorament  no  greu  causat  intencionadament  en  alguna  de  les
dependències del Centre, del material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels
altres membres de la comunitat educativa, el tutor/-a parla amb l'alumne, s'avisa als
pares per escrit i l'alumne paga el desperfecte causat.
d)  Causar,  per  ús  indegut,  danys  greus  en els  locals,  material  o  documents  del
Centre o en les pertinences d'altres  membres de la comunitat educativa, o causar
deteriorament    no greu intencionadament de forma reiterada (falta greu), suposa
l'inici d'expedient
e) Causar desperfectes greus de forma reiterada és motiu per iniciar el corresponent
expedient,  i  aquest  ha d'emprendre una de les tres actuacions que figuren en el
decret de drets i deures.

Article -. 
Conductes contràries a la convivència o irregularitats.
Són irregularitats les conductes següents: 
1.  Les injúries,  ofenses, agressions físiques, amenaces,  vexacions , humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa quan no siguin de caràcter greu.
2. El deteriorament intencionat de llurs pertinences quan no sigui de caràcter greu-
3.  Els  actes que atemptin,  amb caràcter  no greu,  contra llur  intimitat  o  contra  llur
integritat personal.
4. El deteriorament de les dependències o equipaments, 
5. La falsificació o sostracció de documents o materials acadèmics, o la suplantació de
la personalitat en actes de la vida escolar.
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6. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a
la salut i la incitació a aquests actes quan no siguin de caràcter greu (consum de tabac
i de begudes alcohòliques dins el centre).
7. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre quan
no siguin de caràcter greu.
8. Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.
9. Els actes d'incorrecció o contraris a les normes de convivència del centre quan no
siguin de caràcter greu.
10. La captació d'imatges amb mitjans audiovisuals dins del centre que no compleixi la
normativa del centre i, en els casos que aquesta no reguli, sense l'autorització de la
direcció)1 
11.  L'ús d'aparells electrònics (telèfons mòbils i aparells que reprodueixin música i/o
vídeos, ordinadors personals... ) quan no compleixi la normativa del centre i, en els
casos que no aquesta no reguli, sense l'autorització de la Direcció.2

Article--
Mesures correctores de les irregularitats per conductes contràries a la convivència.
1. El professorat pot aplicar les mesures correctores següents graduades de menys a
més importància segons la gravetat de la irregularitat comesa per alumnes d'ESO:

a)  Amonestació  verbal  amb  aplicació  voluntària  d'un  càstig  sota  la  seva
responsabilitat.
b)  Falta  contra  la  convivència amb aplicació  obligatòria  d'un  càstig  sota  la  seva
responsabilitat. L'acumulació de tres faltes de convivència aplicades per un/a mateix/
a  professor/a  equival  a  una falta  d'ordre,  que es  farà signar  a  l'alumne/a  i  serà
comunicada per escrit al pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a.
c) Falta d'ordre amb aplicació obligatòria d'un càstig sota la seva responsabilitat. No
implica necessàriament l'exclusió de l'aula de l'alumne/a. El/La professor/a la farà
signar a l'alumne/a i la comunicarà  per escrit al seu pare, mare o tutor/a legal els
motius de la mesura.

2. El professorat pot aplicar les mesures correctores següents graduades de menys a
més  importància  segons  la  gravetat  de  la  irregularitat  comesa  per  alumnes  de
Batxillerat i de Formació Professional:

a) Falta d'ordre que es farà signar a l'alumne/a i serà comunicada, si és menor d'edat
o major d'edat no emancipat, per escrit al seu pare, mare o tutor/a legal els motius de
la mesura.

3. Els càstigs que es poden aplicar són:
a) La realització de tasques educadores durant el temps d'esbarjo o, sempre que
s'avisi prèviament al pare o a la mare o tutor/a legal, en horari no lectiu dins o fora
del centre.
b) La realització de tasques d'utilitat social per al centre.

1-Mentre  no  s'aprovi  la  normativa  serà  irregularitat  qualsevol  captació  d'imatges  sense  el
permís de la Direcció (o si no és per una activitat educativa programada per un/a professor/a)
2- Mentre no s'aprovi la normativa serà irregularitat qualsevol ús a les aules del centre excepte
si  no és  en  una  activitat  educativa  programada per  un/a  professor/a  i  sempre amb el  seu
consentiment.
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4. Es posarà una  Falta d'ordre a l'alumne/a que hagi comés la irregularitat 6, i una
Falta  contra  la  convivència o  una  Falta  d'ordre a  l'alumne/a  que  hagi  comés  la
irregularitat 10 o 11.
5. Tres retards sense justificació equivalen a una falta d’assistència no justificable. Per
cada 15 hores de faltes d’assistència intermitents no justificades el tutor/a redactarà
una falta d’ordre, la qual serà posada en coneixement de la família. La comissió de
faltes  d’assistència  o  de  puntualitat  no  justificables,  si  hi  ha  components  que  les
agreugen,  poden  donar  lloc  a  una  falta  d’ordre  sense  necessitat  que  hi  hagi
acumulació.
6. La comissió d'actes greument perjudicials per a la convivència del centre per part
d'un alumne/a haurà de ser comunicada per part del professorat el més aviat possible
al  cap  d'estudis.  Aquest  ho  comunicarà  amb urgència  al  director  el  qual  decidirà
l'aplicació  d'una  mesura  correctora  o  l'inici  d'un  procediment  sancionador.  El/La
professor/a haurà de posar una Falta d'ordre.
7.  Quan un/a alumne/a té un comportament inadequat a l'aula el/la professor/a pot
decidir:
a) deixar-lo al passadís, davant la porta de l'aula, per un temps màxim de deu minuts
sota la seva supervisió i sempre i quan el/la professor/a pugui controlar-lo.
b)  excloure'l  de  l'aula  enviant-lo  a  la  sala  del  professorat  sota  la  supervisió  del
professorat de guàrdia. En aquest cas el/la professor/a li posarà una Falta d'ordre on hi
haurà de constar en aquesta la feina per fer en aquesta hora.  L'alumne/a haurà de
lliurar al professorat de guàrdia l'imprès de Falta d'ordre on hi haurà de constar com a
mínim les dades de l'alumne/a i del professor, i la feina que haurà de fer.

Article--
Mesures  correctores  i  sancions  per  la  comissió  d'actes  contraris  a  les  normes de
convivència.
1. L'aplicació de mesures correctores o sancions per acumulació d'actes contraris a les
normes de convivència (faltes d'ordre) es regirà pel procediment següent:

FO

1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i 2n d'ESO quan han
repetit 1r i/o 2n

BTX, FP
3r i 4t  d'ESO majors de 16 anys
a inici de curs i que hagin repetit

algun curs.

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M) /SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

1a
FO

Carta
advertiment

pares: avís inici
1r procediment

sancionador

Cap

3a
FO

Carta
comunicació

pares

4 hores càstig
horari no lectiu

(M)

Carta
comunicació

pares

6 hores càstig
horari no lectiu

(M)

1r
procediment
sancionador

● Fins a 5 dies
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del
dret d’assistència
a determinades
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FO

1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i 2n d'ESO quan han
repetit 1r i/o 2n

BTX, FP
3r i 4t  d'ESO majors de 16 anys
a inici de curs i que hagin repetit

algun curs.

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M) /SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)
classes (màxim 10

dies)(S)

4a
FO

Carta
convocatòria

pares per
comunicar la

mesura
correctora

8 hores càstig
horari no lectiu

(M)

Carta
convocatòria

pares per
comunicar la

mesura
correctora

10 hores càstig
horari no lectiu

(M)

Carta
advertiment

pares: avís inici
2n procediment

sancionador

5a
FO

2n
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 10 dies
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del
dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 15
dies)(S)

6a
FO

1r
procediment
sancionador

● Fins a 5 dies
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del

dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 10
dies)(S)

1r
procediment
sancionador

● Fins a 5 dies
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar (màxim
3 mesos)(S)

● Suspensió del dret
d’assistència a
determinades

classes (màxim 10
dies)(S)

Carta
advertiment

pares: avís inici
3r procediment

sancionador

7a
FO

Carta
advertiment
pares: avís

inici 2n
procediment
sancionador

cap

Carta
advertiment
pares: avís

inici 2n
procediment
sancionador

cap

3r
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 3 mesos
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del
dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 3
mesos)(S)

10a
FO

2n
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 10 dies
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del

dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 15
dies)(S)

2n
pro  cediment  
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 10 dies
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar (màxim
3 mesos)(S)

● Suspensió del dret
d’assistència a
determinades

classes (màxim 15
dies)(S)

11a
FO

Carta
advertiment
pares: avís

inici 3r
procediment

Cap Carta
advertiment
pares: avís

inici 3r
procediment

Cap
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FO

1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i 2n d'ESO quan han
repetit 1r i/o 2n

BTX, FP
3r i 4t  d'ESO majors de 16 anys
a inici de curs i que hagin repetit

algun curs.

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M) /SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

sancionador sancionador

14a
FO

3r
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 3 mesos
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del

dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 3
mesos)(S)

3r
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 3 mesos
d’expulsió(S)
● Exclusió
d’activitats

extraescolar (màxim
3 mesos)(S)

● Suspensió del dret
d’assistència a
determinades

classes (màxim 3
mesos)(S)

2. En la  carta comunicació pares  es comunica als pares l'acumulació de 3 Faltes
d'ordre i la mesura correctora que s'aplica.
3. La carta de convocatòria dels pares per comunicar la m esura correctora es fa
si  les Faltes  d'ordre han estat  posades per  un mínim de dos professors/es i  se'ls
convoca a una reunió amb un/a professor/a responsable  del cas. Aquest  responsable
explicarà als pares la  conducta a corregir  i  els proposarà  una  mesura correctora
d'entre les possibles. Si els pares no estan conformes amb la proposta es recollirà la
seva disconformitat per escrit i es traslladarà  al cap d'estudis, el qual resoldrà.
4. En la carta advertiment als pares de l'avís 1r/2n/3r proc ediment sancionador  es
comunica a l'alumne/a, si és major d'edat, i/o als pares, si és menor d'edat o major
d'edat no emancipat, l'acumulació de faltes i l'advertiment que si acumula un nombre
de faltes més, que es determina a cada etapa en el quadre,  el director iniciarà un
procediment disciplinari.
5.  L'alumnat  que  ha  estat  sancionat  per  haver  comés  una  o  vàries  faltes  de  les
tipificades a l'article 37 de la LEC (Llei 12/2009) diferents a la de la lletra d) si té noves
faltes d'ordre, aquestes es comptaran a partir de l'últim procediment sancionador que
se li ha realitzat.
6-  A  partir  del  tercer  procediment  sancionador  realitzat  s'enviarà  una  carta
d'advertiment d'inici de procediment sancionador a la següent FO, i amb dos FO més
després  d'aquest  avís  s'iniciarà  un  nou  procediment  amb  les  mateixes  sancions
possibles que en el 3r procediment.
7. En el càstig en horari no lectiu d'alumnat d'ESO es realitzaran:
a)Tasques educadores que principalment seran de les matèries on s'han produït les
Faltes d'ordre. El professorat que hagi posat Faltes d'ordre a l'alumnat que es castiga
haurà de preparar-li feina per fer durant un temps d'una hora per cada Falta d'ordre.
b)També podran ser tasques d'utilitat social per al centre: neteja d'espais i material del
centre.
5. El/La director/a inicia el procediment sancionador quan les faltes han estat posades
per un mínim de tres professors/es a l'ESO i per un mínim de dos professors/es al
Batxillerat  i  a  la  Formació  Professional.  Si  entre  la  darrera  FO  que  dóna  lloc  a
l’obertura de l’expedient i l'anterior hi ha un interval de temps superior als 45 dies, la
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Direcció i  el tutor/a valoraran la conveniència de retardar l’obertura fins a  una FO
nova. El professorat que és nomena com a instructor/a a l'ESO és el que ha estat el
responsable  de la citació per aplicar la mesura correctora. S'inicia el procediment com
a mínim  per  comissió  de  la  falta  tipificada en l'article  37  lletra  d)  de  la  LEC (Llei
12/2009): comissió reiterada d'actes contraris a les normes del centre.

Article -. 
Circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta.
1. Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor afegit de
caràcter educatiu.
2. Per la graduació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals , familiars i socials i l’edat de l’alumne afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la  millora del procés educatiu de l’alumne afectat i
de la resta de l’alumnat.
d) L’existència d’un acord  explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la
carta  de compromís  educatiu  subscrita  per  la  família  per  administrar  la  sanció  de
manera compartida
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que  se sancionen.

Article -. 
Protocol d'exclusió d'alumnes de sortides i viatges escolars.1

1. Les sortides complementàries i els viatges de fi d’etapa són un recurs didàctic i
formen  part  del  procés  d’aprenentatge,  però  en  desenvolupar-se  fora  del  centre
suposen assumir un risc, especialment si en el grup hi ha alumnes que de manera
reiterada  actuen  contra  les  normes  de  convivència.  Per  regular  l’exclusió  d’aquell
alumnat que no porten una conducta adequada en l’institut i que el professorat no creu
convenient portar de viatge, el consell escolar ha aprovat el protocol d’exclusions que
que es descriu en els punts següents.
2. Seguint les indicacions del Decret de Drets i Deures dels alumnes, distingirem entre
exclusions per conductes contra la convivència i per les motivades per faltes greus.
Les primeres poden ésser corregides mitjançant un càstig i les segones necessiten la
instrucció d’un expedient disciplinari.

a) Exclusions per faltes contra la convivència (sortides d’un dia):
I. Un/a alumne/a pot quedar exclòs/a d’una sortida pel seu mal comportament per
l’organitzador/a de l’activitat.
II. L’organitzador/a d’una sortida pot ser un professor/a o l’equip docent.
III.  El  responsable  de la  sortida  (professor/a  o  coordinador/a de  l’equip  docent,
segons sigui el cas) pot demanar a la direcció l’exclusió d’un/a alumne/a presentant
un informe escrit sobre les motivacions de l’exclusió.
IV. El professor/a que vulgui excloure algun/a alumne/a podrà demanar l’opinió de
l’equip docent i demanar-li suport en forma d’informe escrit.

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (7/3/2002)
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V.  Quan  un/a  alumne/a  ha  estat  exclòs  d’una  excursió  tindrà  oportunitat  de
demostrar des d’aquesta exclusió fins a la propera sortida que ha estat capaç de
modificar la seva conducta. Si és així, podrà assistir a la propera excursió. En cas
contrari,  l’organitzador/a  podrà  demanar  novament  la  seva  exclusió  elevant  un
informe escrit sobre la conducta de l’alumne/a des de l’última sortida.
VI.  Si  en  el  transcurs  d’una  sortida  el  comportament  d’un/a  alumne/a  ha  estat
distorsionador, l’organitzador/a de la sortida pot plantejar l’exclusió de la propera
sortida per aquell/a alumne/a.

b) Passos a seguir en l'exclusió de sortides d'un dia:
I. Proposta d’exclusió per part de l’organitzador/a.
II.  L’organitzador/a  redactarà  un  informe  sobre  el  cas  que  transmetrà  al  cap
d’estudis, qui d’ofici acceptarà l’exclusió.
III. El tutor/a informarà per escrit els pares de l’alumne/a.
IV.  L’organitzador/a de  la  sortida  tindrà cura  de què l’alumne/a tingui  una feina
alternativa que haurà de fer el dia de l’excursió al centre.

c) Exclusions per faltes greus (més d’un dia):
I. A l’alumnat que per falta greu o per acumulació de faltes contra la convivència se
li obri un expedient, pot ser exclòs durant 3 mesos de les sortides, a demanda de
l’equip docent.
II. L’obertura d’un expedient disciplinari a alumnat de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat,
pot  comportar  la  seva  exclusió  del  viatge  de fi  de  curs,  a  demanda de  l’equip
docent.

Article -. 
Protocol d'actuació en cas de vaga.2

1. El Consell Escolar creu convenient recollir les inquietuds dels estudiants, regulant
l'exercici de vaga en el nostre Centre. Tanmateix es reconeix incompetent per concedir
el dret de vaga al sector d'alumnes i, per tant, aquest reglament intenta ser només una
via tolerada, perquè tots els alumnes puguin exercici un hipotètic dret de vaga com a
un acte de responsabilitat democràtica. Per tant s’acorda tolerar l'exercici de la vaga
en el Centre d'aquells alumnes que el vulguin exercir, sempre que es respectin les
següents normes:

a)  El  Consell  de  Delegats/des  serà  l'òrgan  competent  per  dirigir  el  procés  de
discussió per decidir convocar una vaga o adherir-se a ella.
b) El Consell de Delegats/des es reunirà per informar-se de la convocatòria de vaga i
la plataforma reivindicativa.
c) Cada delegat/da explicaran les reivindicacions a la seva classe i procedirà a una
votació amb acta.
d) El Consell de Delegats/des recollirà els vots de cada classe i determinarà si du a
terme la vaga.
e) En cas negatiu, cada delegat/da informarà al seu curs de la desconvocatòria de la
vaga.

2. Aprovat pel  Claustre i pel Consell Escolar el 10 de març de 1997
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f)  En  cas  afirmatiu,  el  Consell  de  Delegats/des  redactarà  un  comunicat  donant
recolzament a la vaga i explicant a la comunitat educativa les raons per les quals els/
les alumnes del Centre s'adhereixen a la vaga.
g) La Direcció del Centre haurà de rebre la demanda de vaga i la comunicació a la
comunitat educativa dos o tres dies abans de la data d'atur.
h) Els/les alumnes que s'afegeixin a la vaga no podran entrar al recinte escolar. Per
concentrar-se ho podran fer a l'exterior.
i) La regulació de l'exercici de vaga comporta la prohibició dels piquets a dintre de
l'Institut.

2. Per ajudar a les tasques del Consell de Delegats/des, l'institut es compromet a:
a) Facilitar la comunicació regular entre el Consell de Delegats/des i els sindicats
d'estudiants,
b) que els delegats/des puguin, l'endemà de cada Consell de Delegats/des, explicar-
se en les classes i fer la votació, durant 10-15 minuts, abans d'iniciar-se la classe.
c) Fer les fotocòpies necessàries per tirar endavant les comunicacions.
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