
1a MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL ROF 
(Aprovat pel Consell Escolar en data 30-11-2020) 

 
 

Modificació de l’apartat 2.2.1. Puntualitat, punt 5: Quan un alumne/a haja de sortir a una               
visita mèdica o per qualsevol causa justificada, la família informarà amb l'agenda al professorat de               
l’hora lectiva afectada per fer aquesta sortida. L’alumnat podrà sortir del centre amb una              
autorització signada per la família o recollit pel pare-mare o tutor legal (o un familiar autoritzat per                 
la família). 

 
S’afegirà a l’apartat 2.2.2. Assistència a classe un nou punt: L’alumnat de batxillerat             

podrà sortir del centre a darreres hores en cas d’absència del professorat, previa autorització de la                
família. 
 
Apartat 3.1.1. Principis generals de correccions, Bloc A: tipificació de conductes lleument            
perjudicials considerades per tant, falta lleu. 
 

 
S’afegirà el punt 22: Utilitzar els chromebooks, dins del recinte escolar o en qualsevol              

activitat fora del centre sense cap finalitat pedagògica (per exemple, entrar en webs no              
autoritzades, jugar online, …). 

Com a mesura correctora es podrà deixar sense connexió a internet el chromebook de              
l’alumnat des d’un dia fins a cinc dies lectius. 

 
Modificació de les mesures de correcció del punt 9: - Retirar durant la jornada escolar               

aparells electrònics o d'altre tipus que puguin destorbar les activitats escolars, amb una             
amonestació de falta lleu la primera vegada. La segona vegada podrà implicar l’expulsió d’un dia a                
més de l’amonestació corresponent. 
 
Apartat 3.1.1. Principis generals de correccions, Bloc B: tipificació de conductes greument            
perjudicials considerades per tant, falta greu. 

 
S’afegirà el punt 21: Utilitzar els chromebooks, dins del recinte escolar o en qualsevol              

activitat fora del centre sense cap finalitat pedagògica de forma reiterada (per exemple, entrar en               
webs no autoritzades, jugar online, …), i/o amb registrament de videos i/o fotografies que impliquin               
incompliment al dret de la protecció de la imatge de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

Com a mesura correctora es podrà deixar sense connexió a internet el chromebook de              
l’alumnat des de 5 a 22 dies lectius i/o expulsió externa de 4 a 22 dies lectius. 

 
S’afegirà el punt 22: Utilitzar el mòbil, dins del recinte escolar o en qualsevol activitat fora                

del centre sense cap finalitat pedagògica de forma reiterada, i/o amb registrament de videos i/o               
fotografies que impliquin incompliment al dret de la protecció de la imatge de qualsevol membre de                
la comunitat educativa. 

Com a mesura correctora es podrà realitzar una expulsió externa de 4 a 22 dies lectius. 
 
 
  



Annex I 
 

MODIFICACIONS MOTIVADA PER LA COVID-19 
 
Aquesta modificació tindrà vigència mentre es mantingui en vigor el pla de contingència del centre               
per la COVID 19. 
 
Modificacions: 
 

1.- Apartat 2.2.1. Puntualitat 
 
L’horari d’entrada al centre serà de 8 a 8:10h, si un alumne arriba tard sense cap justificació,                 
s’anotarà en un llistat de control de retards i podrà pujar a l’aula (pagina 11 i pàgina 13). 
 

2.- Supressió de l’aula de guàrdia (modificació, si es cau, per expulsions externes) 
3.- Supressió d’expulsions internes (modificació, si es cau, per expulsions externes) 
 
4.- Apartat 3.1.1. Principis generals de correccions, Bloc A: tipificació de conductes            

lleument perjudicials considerades per tant, falta lleu. 
S’afegirà el punt 23: Incompliment de les mesures de seguretat marcades en el pla de               

contingència, especialment les relacionades amb la circulació, ús dels espais i mesures d’higiene             
personal per prevenir el risc de contagi (ús de mascareta de forma adequada, distància de               
seguretat, aforaments, ús de gel hidroalcohòlic, neteja dels espais de treball, …).  

En aquest apartat es podrà posar des d’una amonestació amb un avís, fins realitzar una               
expulsió d’un a tres dies a partir de produir-se els fets, en funció de la gravetat. 

 
5.- Apartat 3.1.1. Principis generals de correccions, Bloc B: tipificació de conductes            

greument perjudicials considerades per tant, falta greu. 
S’afegirà el punt 22: Incompliment reiterat de les mesures de seguretat marcades en el              

pla de contingència, especialment les relacionades amb la circulació, ús dels espais i mesures              
d’higiene personal per prevenir el risc de contagi (ús de mascareta de forma adequada, distància               
de seguretat, aforaments, ús de gel hidroalcohòlic, neteja dels espais de treball, …).  

En aquest apartat es podrà realitzar una expulsió de 3 a 22 dies a partir de produir-se els                  
fets, en funció de la gravetat. 

 
6.- Per a l’ús de la mascareta, si un alumne es nega a portar o fer un mal ús                   

d’aquesta, es telefonarà a la família. En cas de no corregir aquesta acció per part de la                 
família, haurà de venir a recollir a l’alumne al centre, i en el cas de que la familia es negui a                     
venir, es podrà donar avís a la policia local i/o realitzar un RUMI. 

 
7.- És d’obligat compliment el pla de contingència per part de tota la comunitat              

educativa, i serà considerat falta lleu o greu el seu incompliment. 
 

 

 


