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INCIDÈNCIES 
 
Les expulsions d’aula han de ser sempre un recurs extraordinari quan l’alumne 
estigui impedint reiteradament el bon funcionament del grup classe. En cas que 
el professor tan sols vulgui amonestar-lo sense que consti com a expulsió, pot 
deixar constància a través dels fulls d’incidències. 
 
Les expulsions d’alumnes del Centre han d’anar acompanyades d’un treball per 
fer a casa. L’alumne expulsat només podrà accedir al Centre per fer exàmens. 
 
Pel que fa a la prohibició de participar en activitats extraescolars a partir de la 
cinquena falta, el tutor serà qui valorarà quan l’alumne mereix que se li aixequi 
el càstig, i ho proposarà a l’Equip Docent.  
 
Aquestes normes seran lliurades als pares a principi de curs i les hauran de 
retornar signades conforme les han rebudes 
 

Procediments per expulsions d’aula  
 
L’alumne expulsat anirà a la sala de guàrdia. El professor valorarà si és 
convenient avisar al professor de guàrdia per tal que l’acompanyi. 
 
El professor que hagi expulsat l’alumne serà qui ompli el full d’expulsió indicant: 
 

• Nom de l’alumne/a 
• Grup 
• Motiu de l’expulsió 
• Nom del professor  

  
El full d’expulsió es pot redactar al llarg del dia per no interrompre la classe. 
Una opció és que el professor sempre dugui amb ell fulls d’expulsions per tal 
d’anotar el nom de l’alumne que ha expulsat i posteriorment redacti la 
incidència. 
 
El full d’expulsió s’haurà de lliurar a la Coordinadora Pedagògica, a la seva 
guixeta, el mateix dia que s’hagi produït l’expulsió. La Coordinadora 
Pedagògica registrarà l´expulsió i entregarà una còpia al tutor/a. 
 
Quan l’alumne estigui a la sala de guàrdia haurà de fer el treball encarregat pel 
professor que l’ha expulsat o pel professorat de guàrdia. 
 
NO ES POT EXPULSAR SENSE FULL D’INCIDÈNCIA. En casos d’expulsions 
per indisciplina greu, el TUTOR/A es posarà en contacte amb Direcció per tal 
d’actuar immediatament. 
 
L'expulsió de l'aula té efecte limitat a l'hora de classe en la qual es produeixen 
els fets. En cap cas, l’alumne/a expulsat pot romandre als passadissos. 

  

 
 


