
 

 

NORMATIVA DROGUES 

ACTUACIÓ DE L’ESCOLA 
� A l’escola i en les activitats acadèmiques que es realitzen fora de l’entorn 

escolar, està prohibit portar i/o consumir  o vendre qualsevol tipus de 

substància que pugui ser perjudicial per a la salut. Es consideren 

substàncies perjudicials: tabac, alcohol, cànnabis, èxtasi, amfetamines, 

speed, cocaïna, altres. 

� Objectiu d’incloure accions disciplinàries en relació al consum d’alcohol, 

tabac i altres drogues és protegir la salut i seguretat dels estudiants, 

dissuadint-los del consum de drogues dins  del centre o en les activitats que 

s’organitzen fora del centre. 

� Es prohibeix l’ús de drogues, la possessió , el consum i la venda. 

� Caldrà informar a tota la comunitat educativa: equip docent, personal no 

docent, pares, alumnes… 

� Qualsevol acció disciplinària que s’efectuï  haurà d’anar acompanyada d’una 

acció educativa o terapèutica. 

� Quan el professor cregui que l’alumne/a no presenta les condicions òptimes 

per estar a l’aula, es trucarà als pares/tutors  per tal que el/la  vinguin a 

buscar i així pugui millorar el seu estat físic. 

� Per l’aplicació del codi disciplinari i possible sanció sempre es valorarà el cas 

individualment i contemplar la realitat i entorn més proper de l’alumne. 

També es tindrà en compte l’actitud de l’alumne davant el fet. Sempre que 

hi hagi sanció disciplinària anirà acompanyada d’actuacions educatives. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCIONS DISCIPLINÀRIES 

Segons la normativa vigent sobre venda/consum de begudes alcohòliques i 

tabac en els centres d’ensenyament educatiu ( Llei 20 /1985 de 25 de juliol, de 

prevenció i assistència en matèries de substàncies que poden generar 

dependència) i segons la normativa vigent en matèria de delictes i faltes contra 

la salut pública i en relació al consum i tinença de drogues tòxiques, 

estupefaents o substàncies psicotròpiques ( Llei Orgànica 1/1992, de 21 de 

febrer i Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre ) es consideren els següents 

tipus d’infraccions i les següents accions disciplinàries i educatives: 

1.- Consum de tabac en el centre. 

� Dins del règim intern de l’escola està tipificada com a falta lleu però pot 

arribar a ser greu per reiteració. 

� Tipus d’actuacions i sancions 

o 1a. Vegada 

Actuació: Toc d’atenció a l’alumne/a per part del tutor. 

o 2a. Vegada 

Actuació: Reunió amb la família. Sanció:  l’alumne haurà de fer un 

treball sobre tabaquisme i les seves conseqüències negatives i 

exposar-lo oralment davant del grup classe. Així mateix, caldrà que 

signi un contracte de compromís. 

o 3a. Vegada 

Actuació: Entrevista amb cap d’estudis o coordinadora  i família. 

Sanció : Realització d’un full d’incidències i entrega d’una còpia a la 

família. 

2.- Consum, intoxicació  o possessió de drogues o alcohol dins o fora 
del centre. 

� Dins del règim intern de l’escola està tipificada com a falta greu ( 1a. i 

2a. vegada ) i molt greu ( 3a. Vegada). 

 

 



 

 

 

� Tipus d’actuacions i sancions 

o 1a. Vegada 

Actuació: Entrevista amb el tutor i la família (1a. vegada ). Així 

mateix, reflexió sobre les conseqüències del consum de substàncies 

perjudicials per la salut. 

o Sanció: Realització d’un treball sobre les drogues i les seves 
conseqüències negatives i exposició oral davant del grup classe. 
Compromís per escrit de modificar la seva actitud abstenint-se de 
reincidir en aquesta situació  i signat pels pares. 

 
2a. Vegada 

Actuació: Entrevista amb tutor, cap d’estudis / coordinadora i família. 

Així mateix, reflexió sobre les conseqüències del consum de 

substàncies perjudicials per la salut. I derivació de l’alumne/a al 

psicòleg/terapeuta de l’Ajuntament i /o xerrada amb els Mossos 

d’Esquadra.  

Sanció:  Prohibició de sortir al carrer durant el temps d’esbarjo durant 

un trimestre. 

o 3a. Vegada 

Actuació: Entrevista amb tutor, cap d’estudis o coordinadora i família. 

Sanció : Expulsió de l’escola durant 3 dies amb realització d’activitats 

educatives. Prohibició de participar a les activitats escolars del 

trimestre que s’estiguin realitzen en aquell moment. 

3.- Venda de substàncies tòxiques 

� Dins del règim intern de l’escola està tipificada com a falta molt greu. 

� Tipus d’actuacions i sancions 

Actuació: Entrevista amb tutor, cap d’estudis o coordinadora i família. 

Comunicació als Mossos d’Esquadra. 

Sanció : Obertura d’expedient amb falta molt greu i expulsió 

definitiva del centre segons el règim intern. 


