Decret 102/2010 Autonomia dels centres
Article 19
Normes d’organització i funcionament del centre. Contingut
1. En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de
determinar:
d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors
de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat
necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades.
2. Les normes d’organització i funcionament poden incloure entre d’altres aspectes, els següents:
a) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en
el funcionament del centre.
b) Regular la constitució d’altres agrupacions que pot constituir l’alumnat, a
banda de les associacions d’alumnes.
Article 24
Mesures correctores i sancionadores
2. Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu
l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les
faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden
determinar que, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les
decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a
classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del
centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no
tinguin la consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar en quines
situacions les mesures correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en
quins casos en correspon l’aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre,
així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i escau, establir,
amb aquesta, pautes compartides d’actuació.
Es deroga l’article 4 i el títol IV del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre
drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no
universitaris de Catalunya.

LEC
Article 7
Convivència
2. Les regles de convivència als centres educatius s'han de basar genèricament en els principis
democràtics i específicament en els principis i normes que deriven d'aquesta llei.
Article 21
Drets dels alumnes
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica

del dret a l'educació, tenen dret a:
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
Article 232
Instruments per a la participació i la representació dels alumnes
Les normes d'organització i funcionament dels centres han de determinar formes de participació
dels alumnes, atenent-ne les característiques i l'edat, i d'acord amb les orientacions del Departament,
que en facilitin la presència en la vida del centre, el diàleg i la coresponsabilització, n'afavoreixen el
compromís en l'activitat educativa del centre i en propiciïn la formació en els hàbits democràtics de
convivència, sens perjudici d'ésser presents, quan correspongui, en el consell escolar.

DECRET 279/2006 Sobre drets i deures de l'alumnat
Article 5
Reglament de règim interior
5.1 El reglament de règim interior dels centres educatius ha de concretar, les normes de
convivència i les d'organització i participació en la vida del centre, els mecanismes
afavoridors de l'exercici dels drets de l'alumnat i els seus deures, així com les
correccions que corresponguin per a les conductes contràries a les normes de
convivència esmentades, de conformitat amb allò que disposa aquest Decret.
Article 13
Dret de reunió i associació
13.1 L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà d'acord
amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents.
13.2 L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies.
Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent.
13.3 El reglament de règim interior del centre ha d'establir les previsions adequades per tal de
garantir l'exercici del dret de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d'aquest article. La
reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat del procés i, per tant, no pot
incloure procediments d'autorització o de comunicació prèvia que dificultin el seu exercici. Els
centres educatius han de vetllar perquè s'estableixi un horari de reunions dels representants de
l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de permetre la possibilitat que
determinades reunions, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs, s'efectuïn en
horari lectiu.
Article 14
Dret d'informació
L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d'alumnes tant
sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres
educatius. L'exercici d'aquest dret s'ha d'ajustar al que estableix l'article 12.

Article 15
Dret a la llibertat d'expressió
L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat,
sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord
amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.

