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1.Introducció

Les NOFC recullen el conjunt de normes que regulen l’organització i el funcionament del  
nostre centre, i garanteixen l’adequada coordinació de totes les persones que formen la 
comunitat educativa.

El  CFA Escola d’adults  de Sant  Cugat  ha elaborat   les seves normes d'organització i  
funcionament,  d'acord  amb el  que s'estableix  la  llei  12/2009,  de  10 de juliol  i  el  seu 
desplegament  normatiu,   Decret  102/2010,  de  3  d’agost  d'autonomia  dels  centres 
educatius. 

Segons la LEC Art 90 a 95 i el D102/2010. Art 4 a 6, art 19.1 a i b: art 12, el projecte 
educatiu de centre és l'element vertebrador del centre i de la seva activitat, i, per tant, en 
determina l'organització, la gestió i el funcionament. 

Aquestes  Normes  d’organització  i  funcionament  del  centre  s’inspiren  en  els  objectius 
expressats en el PEC aprovat el 30 de novembre de 2007. D’acord amb l'establert en el 
nou projecte de direcció presentat el juny de 2016, el PEC serà revisat i actualitzat abans 
d’esgotar l’actual període de direcció. 

Les presents NOFC han estat elaborades per l’equip directiu de l’escola, amb l’aportació 
per  part  del  claustre  de criteris  i  propostes  per  a la  seva elaboració,  i  aprovades pel  
claustre, d’acord amb la normativa vigent. Correspon al Consell Escolar de Centre la seva 
aprovació,  escoltat  el  claustre  i  la  modificació  posterior  que  es  proposi  o  que 
normativament se’ns imposi.

Correspon a l’equip directiu del centre vetllar pel compliment d’aquestes NOFC, essent 
obligació de tots els membres d’aquesta comunitat educativa conèixer-les i complir-les.

Una còpia de les NOFC es dipositarà a secretaria i una còpia es penjarà a la pàgina web 
del centre perquè tots els membres de la comunitat educativa la puguin consultar.

Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre

 2.1 Òrgans de govern

 2.1.1 Òrgans unipersonals: equip directiu

L’article 139 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació, estableix els Òrgans de govern  
unipersonals i col·legiats.

Els òrgans unipersonals de direcció del centre són el director/a, el secretari/a i el/la cap 
d’estudis.  Cada membre de l'Equip Directiu  assumirà la responsabilitat  pròpia del  seu 
càrrec, d’acord amb la legislació vigent.

La durada del mandat dels membres de l'Equip Directiu serà la que disposi la normativa  
vigent. Si algun membre, per motius personals, presenta la dimissió ho farà per escrit o 
personalment al Claustre i Consell i la vacant es cobrirà.

Director/a:  És responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, 
n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. La selecció del director/a es  
porta  a  terme  pel  procediment  de  concurs,  en  què  participen  la  comunitat  escolar  i 
l’Administració educativa. El director/a té funcions de representació, funcions de lideratge 
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pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions 
s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del Projecte Educatiu del Centre i  
del Projecte de Direcció aprovat.

Cap d’Estudis: La cap d’estudis és nomenada per la direcció del centre, per un període 
no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, 
com a mínim, per un curs sencer. Correspon al cap d’estudis exercir les funcions que li  
delegui la direcció d’entre les previstes a la legislació, exerceix la coordinació pedagògica 
del centre i té les funcions de coordinar activitats escolars reglades (horaris, aules espais,  
grups,  sortides,  substitucions,  atenció  a  la  diversitat...),  vetllar  per  la  coherència 
pedagògica  de  PEC  (acció  tutorial,  procés  d’aprenentatge,  avaluació,  innovació, 
currículum...).

Secretari/a:  La secretaria  és nomenada per la  direcció  del  centre,  per un període no 
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a 
mínim, per un curs sencer. Correspon al secretari exercir les funcions que li delegui la  
direcció d’entre les previstes a la legislació. 

La secretària ha de dur a terme les tasques següents:

1. Gestionar de l'activitat econòmica i administrativa del centre, sota el comandament de 
la directora.

2. Tenir  cura  de  les  tasques  administratives  del  centre  i  supervisar  el  personal 
d'administració i serveis adscrit al centre, quan la directora així ho determini.

3. Estendre les certificacions i la documentació amb el vist-i-plau de la directora.

4. Dur a terme la gestió econòmica del centre,la comptabilitat que es deriva, així com la 
custòdia de la documentació.

5. Elaborar el projecte de pressupost del centre i el projecte de tancament econòmic.

6. Revisar la gestió administrativa del procés preinscripció i matriculació dels alumnes, tot 
garantint que es segueix la normativa del departament d’ensenyament.

7. Tenir cura dels expedients acadèmics dels alumnes, revisant que estiguin complerts i 
diligenciats segons la normativa vigent.

8. Tenir cura del procés d’arxiu de la documentació del centre, assegurant que expedients 
i documentació oficial quedi perfectament custodiada.

9. Realitzar un inventari del centre i mantenir-lo posteriorment actualitzat.

10. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició o lloguer de 
béns, així com els contractes de serveis i subministrament, segons la normativa vigent.

 2.1.2 Consell Escolar

És  l’òrgan  superior  de  decisió  del  centre,  segons  la  llei  12/2009,  del  10  de  juliol, 
d’Educació.
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La composició del consell escolar,  d’acord amb el decret 10/2010, del 3 d’agost, estarà 
distribuït en tres terços: 

● director, cap d’estudis, un representant de l’ajuntament, i un representant del PAS

● quatre representants del professorat

● quatre representants dels alumnes

● el secretari/a del centre actuarà amb veu i sense vot.

El Consell Escolar es reunirà de forma ordinària tres vegades durant el curs acadèmic i de 
forma extraordinària sempre que sigui  necessari.  Les seves atribucions són les que li 
assigna l’administració educativa i que estan recollides en la legislació vigent. 

L'ordre del dia el fixarà el/la director/a que actua com a president/a. Els membres del CEC 
poden sol·licitar la inclusió de punts en l’ordre del dia si  ho demanen amb la deguda 
antelació. 

Es procurarà que l’ordre del dia i els documents relacionats arribin als membres del CEC 
48 hores abans de la reunió. Les actes de les sessions són un document intern que pot 
ser consultat per tots els/les membres, però és preceptiu no fer-ne còpies. No obstant 
això, tota persona interessada de la comunitat educativa pot sol·licitar certificació estesa 
pel/la Secretari/a amb el vistiplau del/la director/a, d’acords concrets que constin a l'acta. 

L’elecció dels representants dels professors/es, alumnes i  membre del PAS al Consell 
Escolar del centre es farà segons normativa i calendari vigent.

En  el  cas  dels  representants  dels  professors/es  si,  per  causa  de  jubilació,  permís, 
comissió de serveis o altres, alguns dels representants escollits deixessin de treballar al 
centre , el claustre escollirà nous representants entre els professors.

En  el  cas  dels  representants  dels  alumnes  si, finalitzen  la  seva  activitat  al  centre, 
s’escolliran nous representants de la llista de candidats presentada a les últimes eleccions 
ordenada per nombre de vots i, en cas d’esgotar-la es faran noves eleccions. Aquesta 
representació serà vigent fins les noves eleccions segons normativa i calendari. 

Pel què fa al representant del PAS, hi ha un únic membre: l'auxiliar administrativa de mitja  
jornada.

 2.1.3 Òrgans unipersonals de coordinació

Reconegudes pel Departament d’Ensenyament:

● Coordinador/a d’Ensenyaments inicials (Llengua Castellana, Llengua anglesa i 
Informàtica)

● Coordinador/a de Formació instrumental i bàsica (GES)

● Coordinador/a de PPA

● Coordinador/a COMPETIC 

Les atribucions dels coordinadors són les següents:

Coordinador/a d’Ensenyaments inicials:

1. Conèixer la programació didàctica anual dels ensenyaments de llengua castellana, i  
del cicle de formació instrumental (N1, N2 i N3), coordinar-ne l’elaboració, l’actualització i  
la seva integració en el PEC, i en l’oferta educativa del centre.
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2. Fer  l’avaluació  inicial  per  tal  de  concretar  el  currículum  i  procedir  a  un  correcte 
assessorament i orientació. 

3. Participar  amb l’equip  directiu,  si  escau,  en les  actuacions que es  deriven del  Pla 
educatiu d’entorn.

4. Enregistrar a l’expedient de l’estudiant la situació inicial, l’itinerari formatiu i tenir cura 
de l’anotació dels resultats de l’avaluació i del procés formatiu. Ho farà conjuntament amb 
els/les tutors/es.

5. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’estudiant nouvingut i/o amb risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions 
dels professionals externs que hi intervenen. 

6. Coordinar i tenir cura de les sessions de junta d’avaluació (resultats, actes, ...)

7. Coordinar els itineraris formatius dels dos ensenyaments i incloure un pla d’acollida en 
el PAT 

8. Coordinar-se amb la coordinació de formació bàsica - GES. 

9. Orientar  a  l’estudiant  que finalitza  aquests  ensenyaments,  donant-li  a  conèixer  les 
diverses possibilitats a les quals pot optar. Aquesta funció l’ha de realitzar conjuntament 
amb l’equip docent. 

10.Coordinar les altes i les baixes de l’alumnat. 

Coordinador/a de Formació instrumental i bàsica (GES):

1. Orientar i assessorar, conjuntament amb l’equip de professors, els estudiants respecte 
a les seves possibilitats acadèmiques i professionals.

2. Coordinar l’elaboració de la programació didàctica anual dels ensenyaments de GES 
d’acord amb la normativa vigent.

3. Conèixer la normativa vigent que regula l’obtenció del Graduat en Secundària.

4. Vetllar per la correcta orientació, informació i assessorament dels estudiants pel que fa 
al seu itinerari formatiu i pla de treball.

5. Coordinar l’aprenentatge dels estudiants i les actuacions de l’equip docent que intervé 
en el procés d’ensenyament i aprenentatge per tal de garantir la coherència pedagògica.

6. Enregistrar a l’expedient de l’estudiant la situació inicial, l’itinerari formatiu i tenir cura 
de l’anotació dels resultats de l’avaluació i del procés formatiu.

7. Coordinar i emplenar les actes de les sessions de junta d’avaluació.

8. Tenir coneixements actualitzats de les convocatòries de proves lliures per l’obtenció del 
Graduat en Secundària i fer difusió.

9. Informar  de  les  convocatòries  de  proves  lliures  als  alumnes  que  el  seu  perfil  
(absentista, etc…) així ho aconselli.

10.Coordinar les altes i baixes dels alumnes de GES.

11.Coordinar els possibles canvis de grup que esdevinguin al llarg del curs.

12.Coordinar les possibles convalidacions i/o acreditacions de mòduls conjuntament amb 
l’equip de professors.

13.Coordinar els possibles plans individualitzats dels alumnes de GES que ho necessitin.
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14.Coordinar la participació dels alumnes de GES en les activitats d’orientació acadèmica 
i laboral que l’escola programi.

15.Coordinar l’elaboració de les proves de nivell inicials que fan els alumnes de GES.

16.Coordinar la correcció de les proves de nivell inicials per determinar en quin grup es 
matricula a cada alumne de GES.

17.Coordinar la programació, preparació i  difusió,  conjuntament amb els tutors,  de les 
sortides curriculars dels alumnes de GES.

18.Coordinar l’entrega trimestral de notes conjuntament amb els tutors.

19.Coordinar la reserva de places pel curs vinent dels alumnes de GES que ho necessitin.

20.Acompanyar i donar suport als estudiants durant el seu procés d’aprenentatge que té 
com a objectiu assolir el Graduat en Secundària.

Coordinador/a de PPA: 

1. Orientar i assessorar, conjuntament amb l’equip de professors, els estudiants respecte 
a les seves possibilitats acadèmiques i professionals.

2. Coordinar  l’elaboració  de  la  programació  didàctica  anual  dels  ensenyaments  de 
preparació per a proves d’accés d’acord amb la normativa vigent.

3. Tenir coneixements actualitzats del sistema de Formació Professional català.

4. Conèixer la normativa vigent que regula les proves d’accés als cicles formatius, així 
com les convocatòries anuals i mantenir actualitzada la informació.

5. Vetllar per la correcta orientació, informació i assessorament dels estudiants pel que fa 
al seu itinerari formatiu i pla de treball.

6. Coordinar l’aprenentatge dels estudiants i les actuacions de l’equip docent que intervé 
en el procés d’ensenyament-aprenentatge per tal de garantir la coherència pedagògica.

7. Enregistrar a l’expedient de l’estudiant la situació inicial i l’itinerari formatiu, tenir cura de 
l’anotació dels resultats de l’avaluació i del procés formatiu.

8. Coordinar i emplenar les actes de les sessions de junta d’avaluació.

9. Realitzar les funcions de tutoria de 3 dels 4 (????) grups del centre.

10. Informar als estudiants de les convocatòries de les proves: oralment en les classes i  
mitjançant el tauler informatiu de l’aula.

11. Informar  a  l’alumnat  absentista  de  la  convocatòria  i  del  període  de  matriculació 
mitjançant correu ordinari.

12. Acompanyament  individualitzat  a  la  inscripció  de  la  prova,  deixant  a  l’abast  dels 
alumnes els ordinadors del centre.

13. Coordinar el procés de matrícula de les assignatures especifiques a l’IOC.

14. Supervisar el seguiment per part de l’alumnat de les assignatures de l’IOC.

15. Organitzar i vigilar els exàmens de l’IOC que els alumnes realitzen al centre.

16. Seguiment personalitzat de l’absentisme i abandonament dels estudiants mitjançant 
entrevistes personals i trucades telefòniques.

17. Coordinar les altes i baixes dels estudiants de proves d’accés de grau superior.
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18. Coordinar els possibles canvis de grup que esdevinguin al llarg del curs.

19. Coordinar el procés de petició d’exempcions laborals.

20. Informar,  conjuntament  amb  l’equip  de  professors,  a  tot  l’alumnat  del  seu  procés 
d’aprenentatge i les mesures necessàries de millora.

21. Assessorar i acompanyar en el procés de matrícula a les proves lliures del graduat en 
secundària a alguns dels alumnes que no l’hagin obtingut.

22. Presentar el curs de preparació a les proves en les jornades municipals d’informació 
de Formació Professional.

23. Ser responsable de la recollida i  del  seu arxiu dels models de proves (comunes i  
específiques) de cada convocatòria.

24. Acompanyar  i  donar  suport  als  estudiants  el  dia  de  la  prova  de  comunes  i/o 
especifiques, així com a les possibles reclamacions si s’escaiguin.

Coordinador/a COMPETIC:

1. Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels  
recursos informàtics del centre i per a l'adquisició de nous recursos.

2. Assessorar al personal del centre en l'ús de les aplicacions de gestió, en la utilització 
educativa de programes i equipaments informàtics.

3. Promoure l'ús de les noves tecnologies entre tots els docents del centre.

4. Intentar que tots els alumnes tinguin accés a les noves tecnologies per tal de facilitar 
l'adquisició de competències en el funcionament bàsic de TIC.

5. Mantenir  les  instal·lacions  i  els  equipaments  informàtics  i  telemàtics  del 
centre,intentant tenir actualitzat tot l'inventari informàtic del centre.

6. Tenir  actualitzat  l'inventari  del  centre  dins  del  programa  GEPSE  del  departament 
d'Ensenyament.

7. Tramitar el més ràpidament possible les avaries dels aparells informàtics mitjançant el  
departament SAU d'ensenyament. 

8. Coordinar l'ús de l'aula d'informàtica per part d'altres professors, així com establir un 
calendari i horaris d'ús.

9. Mantenir  actualitzat  el  saldo  de  la  fotocopiadora  Minolta,  i  en  cas  de  necessitar 
comprar més fotocòpies al departament comunicar-ho a la direcció del centre.

10.Mantenir  actiu  el  calendari  de  visites  del  servei  preventiu  del  departament 
d'ensenyament, així  com tenir preparades les tasques que haurà de realitzar el  tècnic 
durant cada visita preventiva.

11.Assessorar, informar i enregistrar l’itinerari de l’alumnat del centre que es presenti a les 
proves d’ACTIC. 

12.Revisar els currículums de COMPETIC i les seves posteriors modificacions per part del 
departament d'Ensenyament. 

13.Controlar les altes i baixes que es vagin produint en els grups de COMPETIC.

14.Coordinar els dossiers de classe que s'entreguen als alumnes, de manera que estiguin 
actualitzats  segons  les  modificacions  del  currículum  de  COMPETIC  que  realitza  el 
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departament d'Ensenyament. 

15.Assessorar  als  ciutadans  que  es  presentin  a  les  proves  lliures  d'ACTIC,  facilitant 
l'accés a aquestes proves.

Encàrrecs de l’Escola sense dotació horària:

• Responsable d’Educació no formal.- Coordinar les activitats extraescolars en que està 
implicada tota l’escola, contractar els autobusos i fer les reserves pertinents.

• Responsable de les relacions amb l’Associació d’amics/es de l’Escola d’Adults. Ser el 
nexe de comunicació entre l’associació i l’escola.

 2.1.4 Òrgans col·legiats de participació.

El  claustre del CFA de l’Escola d’Adults de Sant Cugat està format per tot el personal 
docent del centre. El claustre s’ha de convocar de forma ordinària un cop per trimestre i  
de forma extraordinària sempre que sigui necessari. Així i tot,  l’equip docent es reunirà un 
cop a la setmana i es recolliran per escrit els acords presos en forma d’acta. En tots els 
casos serà convocat per la direcció del centre. 

Les reunions de coordinació de cicle les convocaran els coordinadors sempre que ho 
vegin necessari

 2.1.5 PAS

Les comunicacions amb el personal del PAS es realitzaran sempre via equip directiu.

 2.2 Avaluació dels processos organitzatius del centre.

El centre està immers en un procés d’avaluació continua: professors - alumnes; alumnes - 
professors; professors - equip directiu; equip directiu - professors; equip directiu - PAS; 
PAS -  equip  directiu...  Per  portar  a  terme aquest  procés comptem amb els  següents 
recursos: 

• Qüestionaris de valoració dels alumnes (inici i final de curs)
• Reunions d’avaluació dels alumnes
• Reunió setmanal de l’equip docent
• Reunions amb el PAS
• Coordinació de tutors.

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE

 3.1 Organització del professorat.

Correspon al director/a l’assignació dels ensenyaments o programes de cada professor,  
d’acord amb el que s’estableix a la normativa vigent i les normes d’organització del centre. 
S’intentarà, sempre que sigui possible, que les tasques encomanades a cada professor/a 
siguin les més adequades al seu perfil.

 3.2 Organització dels alumnes.

• Acollida i orientació. Seguir el pla d’acolliment del centre (P.A.C.) aprovat al Consell 
escolar de 15 d’octubre de 2010.
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Els alumnes nous s’organitzaran per  nivells  dins  de l’oferta demanada mitjançant  una 
prova de nivell  i  una entrevista. Posteriorment, en l'horari de tutoria rebran una sessió 
d'orientació. Els alumnes de PPAS seran distribuïts per nivells de coneixements previs 
sempre que sigui possible.
Els alumnes matriculats a GES es reuniran amb el seu tutor en horari de tutoria i rebran el 
seu  itinerari  acadèmic.  Aquesta  informació  quedarà  recollida  en  un  document  on 
constaran els mòduls que s’han de cursar i les possibles adaptacions o P.I si n'és el cas.

• Atenció a la diversitat.  Cada professor haurà de preveure mecanismes dins de l’aula 
per atendre la diversitat i ajustar, si cal, les activitats programades a les necessitats de tot  
el grup o pels alumnes que ho necessitin. 

 3.3 Acció i coordinació tutorial

L'acció  tutorial  es  regeix pel Pla d’acció  tutorial  (P.A.T.)  del  centre  aprovat  al  Consell 
escolar de 15 d’octubre de 2010.

Els/les tutors/es són nomenats per la direcció del centre. Cada grup o classe ha de tenir 
assignat un tutor o una tutora.

Aquesta persona és la responsable d’elaborar el Pla d’Acció Tutorial concret pel seu grup, 
segons els protocols del PAT aprovats per tota l’Escola. Es contemplaran tant els aspectes 
de caire pedagògic amb els alumnes com els aspectes de caire administratiu que se li  
encomanin.

El tutor s'encarregarà de fer el seguiment de l'absentisme i l'abandonament dels alumnes,  
recollint-ne les causes.

 3.4 Organització per àmbits  

L’oferta formativa de l’escola s’articularà en tres àmbits a efectes de coordinació, protocols 
de tutoria, activitats fora de l’aula i altres:

● GES + PAGS + Instrumental 3
● Ensenyaments inicials (Llengua anglesa + Llengua castellana + Informàtica)
● Instrumental 1 i 2.

Durant el  curs es faran un mínim de tres coordinacions de cada àmbit  que quedaran 
establertes al calendari general del curs.

 3.5  Avaluació dels alumnes

L’avaluació dels alumnes ha de ser contínua i té per objecte constatar els seus avenços, 
detectar les dificultats i adoptar les mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar 
amb èxit el seu procés d’aprenentatge. L’assistència és obligatòria (el 80% es considerarà  
suficient per a tenir dret a l’avaluació contínua) tot i que en cas d’absències justificades o  
incorporacions durant el curs, es podran proposar tasques substitutòries no presencials. 

En el cas dels alumnes que s’incorporin a final del primer trimestre, les acreditacions dels 
mòduls corresponents quedaran fixades en el calendari d’inici de curs.
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El procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació 
secundària obligatòria (GES) per a les persones adultes s’efectuarà d’acord a l’Ordre 
ENS/154/2011, de 14 de juny.

L’avaluació continua de cada mòdul del GES contempla l’avaluació inicial, la formativa / 
sumativa i l’avaluació final que es farà al  acabar cada mòdul. En aquest procés estaran 
previstes  les  activitats  de  recuperació  que  siguin  necessàries  per  l’assoliment  dels 
continguts. Les programacions recolliran de forma explícita els criteris d’avaluació de cada 
mòdul així com el pes percentual de cada component de l’avaluació que serà consensuat 
per l’equip docent.

En el calendari general del curs es programaran les dates d’avaluació de cada trimestre i  
les de les  recuperacions  al mes de juny  per aquells alumnes que no hagin assolit els  
continguts.

PPAS. L’avaluació formativa / sumativa d’aquests grups serà recollida en tres moments 
durant el curs: desembre, febrer i maig (les dates es concretaran en el calendari general  
del curs). Els criteris d’avaluació quedaran recollits de forma explícita a les programacions 
de cada assignatura.  Al  finalitzar cada avaluació els  alumnes seran informats del  seu 
progrés en l'aprenentatge.

4. Normes de convivència.

D’acord amb el  decret  102/2010,  de 3 d’agost,  d’autonomia dels  centres educatius el  
nostre centre ha acordat les següents normes per a la convivència.

 4.1 Drets  i deures dels alumnes

El Decret 279/2006 de 4 de juliol regula els drets i deures dels alumnes  i la convivència  
en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

4.1.1 Especificitats del CFA Sant Cugat

4.1.1.1 Assistència

La  no-assistència  durant  deu  dies  lectius  complets  i  consecutius  sense  justificació 
comportarà la baixa de l’alumne, sens perjudici del que disposin les normes d’organització  
i funcionament del centre per a la correcció de les faltes d’assistència injustificades dels 
alumnes (articles 36 i 37.4 de la Llei d’educació). 

• L’alumne haurà d’avisar al seu tutor/a en cas de no poder assistir a classe per tal de  
justificar la seva absència. 

• El tutor haurà esbrinat quins han estat els motius que han ocasionat  tal absència i els 
recollirà en el document corresponent del P.A.T. (Pla d’acció tutorial)

• Cada professor/a passarà llista d’assistents a cada sessió classe. Es faran servir les 
llistes comunitàries i sempre estaran a l’abast de tot l’equip de professors/es, dels tutors i  
de la cap d’estudis.

• S’ha de seguir un sistema de registre diari d’assistència dels alumnes en tots els cursos 
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amb un recull de signatures que s’ha d’arxivar al centre. Els cursos que participen en el 
FSE utilitzaran els fulls oficials de signatura i la resta de cursos utilitzaran llistes pròpies 
del centre.

4.1.1.2 Normes de conducta

• Els alumnes han de respectar la  puntualitat d’inici de les classes. 

• Es prega als alumnes que apaguin els seus telèfons mòbils durant el transcurs de la 
classe,  o que els silenciïn quan el seu ús els sigui estrictament necessari.

• Els/les alumnes han d’observar un comportament respectuós i col·laborador envers els 
professors i  els companys/es, tant dins de l’aula com en les instal·lacions comuns de 
l’Escola d’Adults i l’edifici on estigui ubicada l’Escola. També han de respectar les normes 
de convivència de la Casa de Cultura.

• Els usuaris de l’escola han de procurar guardar silenci en les entrades i sortides d’aula 
a fi de respectar als usuaris que estan en aquest moments fent classe en altres aules. 
També han de mantenir un comportament respectuós amb el PAS i altres treballadors i  
usuaris de l'edifici.

• Els usuaris de l’escola han de tractar amb cura i conveniència el material de l’Escola 
del que fan ús, tant material informàtic, com mobiliari, així com  material fungible o no  
fungible que estigui a la seva disposició.

• Es prega als usuaris de l’escola que no mengin, ni beguin dins de l’aula. Així mateix es 
recorda que està prohibit fumar, segons normativa vigent, dins l’edifici. 

• No  respectar  les  degudes  normes  de  comportament  comportarà  l’amonestació  i/o 
expulsió total o temporal de l’escola. 

4.1.1.3 Resolució de conflictes.

Sempre  que  sigui  possible,  s’intentarà  resoldre  els  problemes  de  convivència  que 
sorgeixen en el centre en els quals hi hagi involucrats estudiants, mitjançant la mediació, 
la comunicació i el diàleg per crear un clima de convivència positiu al nostre centre. 
Entenem  la  mediació  escolar  com  la  manera  de  resoldre  els  problemes  nosaltres 
mateixos, parlant, dialogant, respectant-nos, fent pactes… És un intent de treballar amb 
l’altre i no contra l’altre buscant sempre una via pacífica per a afrontar els conflictes. 

Objectius bàsics de la mediació: 

- Afavorir una bona convivència al centre. 
- Crear un clima positiu de treball. 
- Aprendre escoltar, a comprendre, a expressar i dominar els sentiments. 
- Saber respectar el torn de paraula. 
- Aprendre a solucionar conflictes evitant la confrontació. 
- Encarar positivament un conflicte.

Les  intervencions  educadores,  les  mesures  correctores  o  les  sancions  que  s’adoptin 
observaran  el  principi  de  proporcionalitat  i  de  caràcter  educatiu.  I  per  a  la  seva 
determinació es tindran en compte les circumstàncies personals,  familiars i  socials de 
l’estudiant i la repercussió en la vida del centre. La persona mediadora, designada per la  
direcció  en  cada cas,  és  qui  facilitarà  la  trobada entre  els  protagonistes  del  conflicte  
vetllant per la creació d’un clima apropiat i confidencial, on tothom pugui manifestar les 
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seves inquietuds. No ha d’influir en les decisions que prenen els protagonistes, tampoc ha 
d’aconsellar  ni  ha  de  fer  complir  els  possibles  acords.  Cal  que  equilibri  l’intercanvi 
comunicatiu,  mostrant  un  gran  respecte  per  les  persones.  Ha  de  crear  un  clima  de 
confiança. 
Els  acords  presos  en  un  procés  de  mediació  s’han  de  recollir  per  escrit  (full  de 
compromís), juntament amb la concreció dels terminis per a la revisió dels resultats de la  
mediació. 

S’oferirà la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels estudiants  
contràries  a  les  normes  de  convivència  del  centre  o  greument  perjudicials  per  a  la 
convivència en el centre, que hagin originat un perjudici a altres, llevat que es doni alguna 
de les circumstàncies següents:

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la comunitat  
educativa,  si  s’ha emprat  greu violència o intimidació,  o  si  es tracta d’una reiterada i  
sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.
b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix  
estudiant,  durant el  mateix curs escolar,  qualsevol que hagi estat el  resultat d’aquests 
processos. 

4.1.1.4 Conductes contràries i/o perjudicials per a la convivència en el centre (de 
caràcter no greu). 

Conductes sancionables (art. 37.1 LEC).  

• Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.  
• Els  actes  d'incorrecció  o  desconsideració  amb els  altres  membres  de la  comunitat 

educativa.  
• Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. 
• Els actes d'indisciplina. 
• El deteriorament involuntari de les dependències del centre, del seu material o del de la 

comunitat educativa. 
• Qualsevol actuació que pertorbi l’ordre o l’activitat escolar a l’aula, al centre o a les 

sortides programades de forma no greu perquè no respecti  les diferents normatives 
d’organització  i  funcionament  del  centre  (robatoris,  comportament  i  llenguatge 
incorrecte, no manteniment de les aules i espais del centre nets i ordenats, consum de 
substàncies estupefaents, additives...)  

• No respectar l’entorn: fer soroll, embrutar el carrer... 

Mesures correctores i sancionadores.  

• Amonestació oral.  
• La reparació  econòmica  dels  danys  causats  al  material  del  centre  o  bé  al  d'altres 

membres de la comunitat educativa.  
• Expulsió de classe en espera de la mesura correctora.  
• Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. 
• La imposició d’aquesta mesura correctora s'ha de comunicar formalment als pares dels 

estudiants, quan aquests són menors d'edat. 
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Competència per a imposar les sancions:

• Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'estudiant. 
• Els comportaments que tinguin la consideració de faltes lleus seran corregits per part  

del professor/a. Les amonestacions o les sancions seran responsabilitat del professor/a 
tutor/a de cada grup d’estudiants.  

• Les mesures correctores que requereixin expulsió o suspensió la competència serà del 
director/a del centre, o el/la cap d'estudis per delegació d'aquest i  el  tutor del curs, 
escoltat l'estudiant.

Circumstàncies atenuants i agreujants:

Es  consideren  circumstàncies  que  poden  disminuir  la  gravetat  de  l'actuació  dels 
estudiants: 
 
• El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.  
• No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el  

centre.  
• La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de 

les activitats del centre.  
• L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 
• La falta d'intencionalitat. 

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de 
l'estudiant:  

• Que  l'acte  comès  atempti  contra  el  deure  de  no  discriminar  a  cap  membre  de  la 
comunitat  educativa per  raó de naixement,  raça,  sexe,  religió  o per  qualsevol  altra 
circumstància personal o social.  

• La premeditació i la reiteració.

4.1.1.5 Relació alumnes / professors

• Cada  grup  classe  escollirà  un  representant  o  delegat/a  que  serà  l’encarregat  de 
mantenir el diàleg amb els professors, coordinadors i/o equip directiu.
• El delegat de classe ha d'assistir a les reunions de delegats.

• Cada alumne té dret a una tutoria individualitzada que li faciliti la resolució de les seves 
inquietuds o dificultats.

4.2 Drets i deures dels professors

El text únic de funció pública, article 108, regula els drets i deures dels professors. El CFA 
Sant Cugat s’atendrà al marc legal vigent així com al document per a l’organització i el  
funcionament de centres i aules públiques d’educació de les persones adultes propi de 
cada curs acadèmic.

4.2.1 Especificitats del CFA Sant Cugat
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4.2.1.1 Assistència

L’assistència i les absències del professorat estan regulades per les instruccions d’inici de 
curs.

En  cas  de  baixa  o  permís  del/la  professor/a  es  suspenen  les  classes  que  aquest/a 
impartia fins l’arribada d’un professor/a substitut.

Totes les absències i  retards han de ser notificats  amb antelació,  si  és possible,  i  es 
justificaran omplint el full d'absències i sempre que sigui possible s'adjuntarà justificant. 

Aquestes absències seran comunicades posteriorment mitjançant l'aplicació informàtica 
de  l'expedient  d'absències  disponible  al  portal  ATRI  (Gestió  del  temps  /  Expedients 
docents).  

Les activitats i sortides no reglades d’àmbits generals de l’escola requereixen per a la 
seva bona realització la presència de tot el professorat i seran preparades amb la suficient 
antelació  per  tal  que  tots  els  membres  del  claustre  puguin  organitzar  el  seu  horari 
personal. La no assistència injustificada serà considerada com a falta d’assistència al lloc 
de treball.
Si el professor veu la necessitat de recuperar alguna hora d’absència, l’escola facilitarà la 
disposició d’un espai on poder-les realitzar.

4.2.1.2 Normes de conducta

El professorat és el primer que ha de respectar la puntualitat d’inici de classe i qui té el 
dret d’exigir i de facilitar o no, previ acord consensuat per l’equip docent, l’entrada dels  
alumnes a l’aula quan aquests no respectin la puntualitat.

Els  professors  i  professores  han  de  mantenir  l’ordre  a  l’aula per  tal  de  garantir  un 
correcte procés d’aprenentatge per a tot l’alumnat.

4.2.1.3 Relació professors / alumnes

Els professors han  d’informar als seus alumnes de tot allò que intervé en el seu èxit 
educatiu:  programa  de  la  matèria,  sistema  d’avaluació,  materials  necessaris, 
funcionament de la classe, etc.

Els professors han de posar a disposició dels alumnes un  temps concret per poder fer 
entrevistes i mantenir un assessorament  personalitzat sobre la seva matèria.

Els professors tenen l’obligació de transmetre als tutors/coordinadors o equip directiu 
qualsevol  incidència  o  inquietud  presentada  per  l’alumnat  per  tal  de  resoldre 
adequadament la situació.

5. Col·laboració i participació dels sectors de la comunitat escolar.

Els  representants  dels  alumnes  al  Consell  Escolar disposaran  de  canals  de 
comunicació  amb  la  resta  d’alumnes  de  l’escola,  directament  o  a  través  dels  seus 
delegats/es. Així mateix aquests representants seran accessibles als alumnes de l’escola 
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per a qualsevol suggeriment o reclamació que vulguin elevar al consell escolar.

Tots els grups escolliran un delegat/a que serà el canal de comunicació natural entre els 
alumnes i els professors, tutors o l’equip directiu.

El  centre  disposarà  d’horaris  d’atenció  al  públic segons  indica  el  document  per  a 
l’organització i el funcionament de centres i aules públiques d’educació de les persones 
adultes  propi de cada curs acadèmic. Aquest horari es farà públic al començament  de 
cada curs.

Els  membres  de  l’equip  directiu,  coordinadors/es,  responsables,  tutors/es  i 
professors/es disposaran al menys d'1 hora setmanal fixa, dintre del seu horari no 
lectiu  de  permanència  en  el  centre,  per  a  l’atenció  d’alumnes  i/o  persones 
interessades. 

Segons  indica  el  document  per  a  l’organització  i  el  funcionament  de  centres  i  aules 
públiques  d’educació  de  les  persones  adultes   propi  de  cada  curs  acadèmic  l’escola 
disposarà  d’un  document  d’autorització  d’ús  d’imatges,  publicació  de  dades  de 
caràcter personal i de material que elaboren els alumnes.
Així mateix, tots els alumnes de l’escola signaran una carta de compromís educatiu on 
s’expliciten els compromisos i responsabilitats que assumeixen ells respecte del centre i el  
centre respecte els alumnes.

L'Associació d’amics/es de l’Escola d’Adults col·labora amb el CFA Escola d’adults de 
Sant  Cugat  en   aquelles  activitats  que  no  estan  directament  relacionades  amb  el 
funcionament  pedagògic  i  organitzatiu  de  l’escola.  Està  registrada  en  el  registre 
d’associacions de la Generalitat de Catalunya i disposa d’estructura pròpia. 

6. Funcionament del centre.

 6.1 Aspectes generals

El calendari dels dies d’obertura es basarà en la programació del curs i en les instruccions 
específiques lliurades pel Departament d’Ensenyament. 

El consell escolar de centre ha d'aprovar l'horari general del centre/aula.

Les  entrades  i  sortides  del  centre queden   regulades  en  la  Resolució  per  la  qual 
s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de centres i aules públiques 
d’educació de les persones adultes  propi de cada curs acadèmic. 

Informació als pares/tutors. Els tutors/es dels alumnes menors d’edat tenen obligació 
d’atendre als pares o tutors quan aquests ho sol·licitin dintre del seu horari d’atenció. Per  
a  la  resta  d’alumnes,  els  professors/tutors  actuaran  de  forma  discrecional,  sempre 
preservant el dret a la intimitat dels alumnes.

6.1.1 Sortides i activitats socioculturals.

Segons  els  projecte  d’activitats  i  sortides  extraescolars del  Projecte  Educatiu  de 
l’escola es proposa fer al llarg del curs tres activitats globals d’escola :

• 2 activitats de ½ dia 
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• 1 sortida d’un dia sencer.
• Viatge fi de curs  per als estudis que ho creguin oportú. 

• Igualment s’aprova la possibilitat de fer activitats de grup en horari no reglat.

• Les sortides programades per a tota l’escola impliquen el cessament de les activitats 
lectives el dia de la sortida. Si és dóna el cas de que cap alumne d’un grup s’inscriu a  
l’activitat programada, les classes d'aquest grup continuaran normalment.

• Les entrades de teatre i guies als museus seran pagats per l’escola al voltant d’un 60% 
i pels alumnes d’un 40%, no superant en cap cas el 50% de l'aportació individual que ha  
fet l'alumne, en concepte de material, en el procés de matriculació i no podent-se repetir 
aquesta subvenció dugues vegades per alumne.

• En  els  viatges  amb  pernoctacions  es  presentarà  prèviament  a  l’equip  directiu,  al 
claustre,  i al consell escolar, un projecte de viatge i pressupost on hi constin els imports 
en concepte de transports, desplaçaments interns i estància. 

• En els viatges amb pernoctació s’estableix un mínim  de 8 participants i una ràtio de 
màxim 12 /15 alumnes per professor acompanyant.

• Aquestes disposicions seran revisades en funció dels pressupostos anuals del centre.

6.1.2 Assistència a classe.

L’assistència dels alumnes de tots els nivells educatius al centre és obligatòria (art 22.1 a  
de la Llei d’educació). En cas de no complir amb aquest manament, veure apartat 4 del  
NOFC.

6.1.3 Organització del funcionament dels recursos humans, materials i funcionals.

Queda  regulada en la Resolució per la qual s’aprova el document per a l’organització i el  
funcionament de centres i aules públiques d’educació de les persones adultes propi de 
cada curs acadèmic.

6.2 Queixes i reclamacions

Les actuacions estaran regulades per la Resolució de 24 de maig de 2004, per la qual es 
dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el cas de queixes presentades per 
l’alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que qüestionin la prestació del 
servei en un centre docent públic del Departament d’Ensenyament. 

L’anterior Resolució exclou expressament les queixes sobre avaluació i  recuperacions, 
aquestes queden esmentades dins l’apartat 4 del NOFC.

6.3 Gestió econòmica.  

La gestió econòmica s’ajusta a la LEC: articles 99 i 103 i a les resolucions i ordres que es 

deriven d’aquesta.  
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Els ingressos provenen de l’assignació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. Tot i això, el Centre podrà acceptar les aportacions voluntàries que se li 
puguin fer.

El pressupost anual del centre és elaborat per la secretaria i és aprovat per la directora 
amb consulta prèvia al consell escolar, abans del 31/01. Durant l ’exercici pressupostari el 
director  o  directora,  si  escau,  pot  proposar  al  consell  escolar  les  modificacions  que 
consideri oportunes. 

El consell escolar ha de fer el seguiment de l’execució del pressupost i l’aplicació donada 
als recursos totals del centre.

En finalitzar l’exercici,  el  consell  escolar aprova la  liquidació pressupostària  ( tal i  com 
indica la instrucció 1/2014)  i la incorporació dels eventuals romanents  al  pressupost  de 
l’any vinent.

La comptabilitat està a càrrec de la secretària, que segueix les directrius comptables del 
Departament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  corresponent.  El  personal  administratiu 
ajudarà la secretària en la gestió de la documentació econòmica del Centre, mitjançant el  
programa ESFERA

6.3.1 Aportacions dels alumnes 

• Els alumnes abonaran en el moment de la matrícula una quota fixa per a tothom (45€) 
en concepte de material. 

• L’escola facilitarà en casos excepcionals el pagament fraccionat. 

• Un cop iniciada l’activitat docent no es retornaran els diners.

• Durant  el  curs  podran  haver  aportacions  relacionades  amb  sortides  i  activitats 
socioculturals.

• Les  aportacions  dels  alumnes  es  faran  directament  al  compte  bancari  del  centre, 
mitjançant el pagament a tercers amb targeta de crèdit,mitjançant transferència bancària o 
realitzant l'ingrés directament a la oficina bancària.

 6.3.2 Compra de material escolar

Els  professors  poden  comprar  material  didàctic.  Es  recomana  fer  les  compres  en 
establiments en els quals l’escola tingui compte de client obert, de manera que no s'hagi 
de fer  cap pagament  en efectiu.  Si  s'han de fer  despeses en altres establiments,  els 
professors han de demanar factura o tiquet on consti el NIF de l'empresa que emet la 
factura.
Les compres de material escolar que facin els professors per un valor total igual o superior 
a 120€, necessitaran el vist-i-plau de l'equip directiu.

7. Gestió acadèmica i administrativa
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7.1 Procés de preinscripció i matrícula.

El procés de preinscripció, sorteig  i llistes d’espera es durà a terme d’acord amb el que 
estableix la  Llei  12/2009, el  Decret  102/2010 i  l’Ordre que regula el  calendari  escolar  
oficial de cada curs acadèmic.

7.2 Matrícula viva.

Es matricularan els alumnes seguint  la normativa i  mentre hi  hagi  plaça en els grups 
sol·licitats.  En  tot  cas,  la  matriculació  als  ensenyaments  de  graduat  en  educació 
secundària  obligatòria  serà  trimestral  i  per  aquest  motiu  quedarà  previst  a  les 
programacions  dels  diferents  mòduls  el  procés  de  convalidació  o  acreditació   dels 
mateixos. 

Un cop s'hagin acabat els terminis de preinscripció i matrícula oficials, els alumnes que no  
hagin estat  admesos per falta  de places formaran una  llista d'espera que seguirà el 
següent ordre:

1. En primer lloc els preinscrits no admesos.
2.  A continuació s'aniran afegint  les persones interessades per  cada ensenyament en 
concret per ordre de sol·licitud i prèvia entrevista amb la persona coordinadora de cada 
ensenyament.

Quan el curs hagi  començat,  el  coordinador de cada ensenyament juntament amb els 
tutors i el/la cap d'estudis decidiran depenent de si hi ha places lliures o no, quin serà el  
moment idoni per les noves incorporacions.

S'avisarà a les persones interessades per l'ordre que ocupen a la llista d'espera.

Per als alumnes de GES el procés serà el següent:

1. Prova inicial.
2. En reunió de coordinació es decidirà el nivell en el que s’ha d’incorporar.
3. Posteriorment el tutor comunicarà a l’estudiant l’itinerari acadèmic.
1. Un cop l’alumne  ha estat  informat  i  ha  mostrat  la  seva conformitat,  formalitzarà  la 
matrícula i s’incorporarà als ensenyaments.

7.3 Canvi de grup

La sol·licitud de canvi de grup, en el cas de que hi hagi més d’una de la mateixa oferta  
formativa, serà recollida per escrit i de forma argumentada. El canvi es farà efectiu quan hi 
hagi una vacant en el grup sol·licitat, per ordre de la llista  d’admissió i amb el vist i plau 
del  coordinador/a  de  l’oferta  en  qüestió  que  tindrà  en  compte  aspectes  d’oportunitat, 
dinàmica de classe i nivell.

7.4 Organització econòmica i administrativa   

Al Centre hi ha els següents Llibres de registre:

20 de 22



• d’actes de claustres i de consell escolar
• d’absències del professorat i personal administratiu i serveis 
• de títols de Graduat en Educació Secundària i de Batxillerat
• d’inventari
• de comptabilitat
• d’informacions i visites al centre
• de trucades diàries al telèfon d’atenció als pares i l’administració
• d’assistència diària de l’alumnat al centre per realitzar activitats lectives o extraescolars.

S’arxiven:

• els expedients de l’alumnat amb la fitxa d’inscripció, la prova d’avaluació inicial i  les 
fotocòpies compulsades de l’expedient acadèmic, si escau.
• els documents d’entrades i sortides de correspondència oficial
• les factures i els contractes amb les empreses
• les actes de les reunions d’equips educatius, de les Juntes d’avaluació,  del consell  
escolar del centre i de les comissions diverses.
• les actes i documentació d’avaluació trimestral.
• cada departament arxiva la còpia de les actes de les seves reunions

8. Personal d’Administració i Serveis

És nomenat pel Departament d’Ensenyament. Realitzarà les tasques que li són pròpies 
encomanades per l’equip directiu.

Drets                   

• Rebre el respecte que correspon a la dignitat personal i professional
• Participar, mitjançant la representació en el consell escolar, en la gestió del centre.
• Intervenir en tot allò que afecti la vida, la gestió, l’activitat i la convivència del centre.
• Ser informat de la gestió del centre per l’equip directiu i pels representants del consell 
escolar.
• Reunir-se per tractar assumptes laborals. En cas que s’alteri el funcionament normal 
del Centre cal acordar-ho prèviament amb l’equip directiu.
• Exercir  els  drets  reconeguts  per  la  Llei  de  Funció  pública  de  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya.

Deures

• Complir totes les tasques derivades de la seva condició.
• Col·laborar  en  el  compliment  de  les  decisions  aprovades  pels  diferents  òrgans  de 
govern o de participació i gestió del centre.
• Assistir a les reunions degudament convocades per la direcció.
• Complir l’horari acordat amb l’equip directiu segons el nombre d’hores establertes pel 
Departament d’Ensenyament.
• Justificar les faltes d’assistència per escrit
• Complir aquestes Normes de Funcionament i Organització.
• Complir  els deures assenyalats a la Llei  de Funció pública de l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya.
• Fer  les  tasques  de  correspondència  i  càlcul  que  els  puguin  ser  encomanades  per 
l’equip directiu.
• Atendre el públic. 
• Tramitar la documentació pròpia de la secretaria.
• Complimentar la documentació de matriculació.
• Fer les tasques informàtiques relacionades amb llistats d’alumnes, notes i actes.
• Ajudar la secretària en les tasques de comptabilitat i lliurament, registre i arxiu de títols.
• Col·laborar en les tasques de preinscripció, inscripció i  matrícula dels estudiants en 
l’aplicatiu de gestió.
• Arxivar la correspondència i la documentació oficial.
• Fer altres tasques auxiliars que els puguin ser encomanades pels membres de l’equip
• directiu  (el  professorat  que  en  requereixi  la  col·laboració  ha  de  dirigir-se  a  la 
secretària).
• Tenir cura del bon funcionament de la secretaria del centre, organitzant-la i ordenant-la.

9. Documentació del centre

L'escola té a disposició de la Inspecció i de la comunitat educativa els documents que 
estableix la normativa del Departament d'Ensenyament.

• NOFC (Normes d'organització i funcionament del centre)

• PEC  (Projecte educatiu de centre)

• PGA (Pla anual de centre)

• MA ( Memòria anual de centre)

• PLIC (projecte lingüístic de centre)

• PAT i PAC (Pla d'acció tutorial i pla d'acollida de centre)

10. Disposicions finals.

Aquestes normes de funcionament i organització del centre entraran en vigor a partir de la 
data de la seva aprovació definitiva pel consell escolar.

Qualsevol modificació haurà de ser aprovada per la majoria de dos terços del Consell 
Escolar.

Tots els membres de la comunitat educativa del CFA Escola d'adults de Sant Cugat del  
Vallès tenen l’obligació de conèixer  aquestes NOFC,  per  la  qual  cosa se li  donarà la 
màxima publicitat i difusió. Les NOFC estaran penjades al web del centre.

Data d'aprovació: 
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