
 
                                                                
 

COMPARATIVA CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA  
Decret 39/2008 – Decret 195/2022 

 

Article 42 Decret 39/2008 Article 18 Decret 195/2022 

a) Els actes greus d' indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa 
que sobrepassin la incorrecció o la desconsideració previstes a l' article 35 del present Decret.  

a) Els actes greus d' indisciplina, desconsideració, insults, amenaces, falta de respecte o actituds desafiants, 
comesos envers el professorat i personal del centre. 

b) L' agressió física o moral, les amenaces i coaccions i la discriminació greu a qualsevol membre 
de la comunitat educativa, així com la manca de respecte greu a la integritat i dignitat personal. 

c) L' ús de la intimidació o la violència, les agressions, les ofenses greus, l' abús sexual i els actes d' odi, o 
els que atempten greument contra el dret a la intimitat, a l' honor, a la pròpia imatge o a la salut dels membres 
de la comunitat educativa. 

 c) Les vexacions i humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment si 
tenen un component sexista o xenòfob, així com les que es realitzin contra els alumnes o les 
alumnes més vulnerables per les seves característiques personals, socials o educatives.  

e) La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin 
per raó de naixement, ètnia, sexe, religió, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat o diversitat 
funcional, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

d) L' assetjament escolar.  b) L' assetjament i ciberassetjament a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

e) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent. 

h) La suplantació de personalitat i la falsificació o sostracció de documents acadèmics. 

 f) La falsificació, deteriorament o sostracció de documentació acadèmica. 

 g) Els danys greus causats en els locals, materials o documents del centre o en els béns dels 
membres de la comunitat educativa.  

g) Els danys greus causats intencionadament, o per ús indegut, a les instal·lacions, materials i documents 
del centre o a les pertinences altres membres de la comunitat educativa. 

h) Els actes injustificats que pertorbin greument el normal desenvolupament de les activitats del 
centre.  

i) L' ús, la incitació al mateix, la introducció en el centre o el comerç d' objectes o substàncies perjudicials 
per a la salut o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. 

i) Les actuacions que puguin perjudicar o perjudiquin greument la salut i la integritat personal dels 
membres de la comunitat educativa.  

j) La introducció en el centre d' objectes perillosos o substàncies perjudicials per a la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa.  

l) La incitació o l' estímul a cometre una falta que afecti greument la convivència en el centre.   k) La incitació o estímul a la comissió d' una falta que perjudica greument la convivència. 

k) Les conductes tipificades com a contràries a les normes de convivència del centre educatiu si 
concorren circumstàncies de col·lectivitat o publicitat intencionada per qualsevol mitjà. 

Ara és una agreujant recollida a l'article 22.4.b.iv  

m) La negativa reiterada al compliment de les mesures educatives correctores adoptades davant 
de conductes contràries a les normes de convivència. l) L' incompliment d' alguna mesura imposada per una conducta contra les normes de convivència, així com 

l' incompliment de les mesures d' abordatge educatiu dirigides a reparar els danys o assumir-ne el cost, o a 
fer les tasques substitutives imposades. n) La negativa al compliment de les mesures disciplinàries adoptades davant les faltes que afectin 

greument la convivència en el centre. 

o) L' accés indegut o sense autorització a fitxers i servidors del centre.  j) L' accés indegut o sense autorització a documents, fitxers i servidors del centre. 

p) Actes atemptatoris respecte al projecte educatiu, així com al caràcter propi del centre. Ja no es considera una conducta greument perjudicial per a la convivència  



 
 

 
 
 
 

NOVETATS  
Article 18 Decret 195/2022 

d) Violència de gènere.  
f) La gravació, manipulació publicitat i/o difusió no autoritzada d'imatges, a través de qualsevol mitjà o suport, 
quan aquest fet resulte contrari al seu dret a la intimitat, amb contingut vexatori, agressions i/o humiliacions 
comeses cap als membres de la comunitat educativa.  

 


