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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

1 OBJECTIUS, I MARC LEGAL  DE LES NORMES D'ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE
 
Les normes d’organització i funcionament de centre són una eina que ha de servir 
per regular la vida interna del centre, i establir de forma clara i coherent  les regles 
que obliguin a tots els qui d'una manera o altra participin en l'acte educatiu, i 
garanteixi al mateix temps els drets que igualment la legislació vigent els atorgui. 
A més estableix normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives i 
harmonitza les postures de tots els sectors que hi tenen incidència. L’aplicació 
d’aquesta normes d'organització i funcionament del centre és responsabilitat de 
tots els membres de la comunitat educativa pròpia del centre Institut Antoni Pous i 
Argila.

L'objectiu fonamental de l'educació dels alumnes al llarg de la seva estada a 
l'Institut és la formació integral, descrita detalladament en el Projecte educatiu 
de Centre (PEC).
  
Les  normes  que  s'estableixen  en  aquestes  normes  d'organització  i 
funcionament del centre són vinculants per a tots els membres de la comunitat 
educativa de l'Institut: professors, alumnes, mares i pares o tutors d'alumnes, 
personal d'administració i serveis i totes aquelles persones o entitats que per 
qualsevol motiu i temporalment entrin dins la comunitat educativa.

El seu àmbit físic d’aplicació serà l’edifici propi de l’Institut o qualsevol lloc o 
edifici  on  s’hagués  desplaçat  la  comunitat  educativa  en  la  seva  totalitat  o 
parcialment.

Aquestes Normes d'Organització i Funcionament del Centre  s’emmarquen dins 
el conjunt de normes i lleis de caràcter general que regulen el sistema educatiu 
la LODE (LO 8/1985, del Dret a l’Educació), la LOE (LO 2/2006, d’Educació), 
del Decret de 4 de juliol 2006 ("Drets i deures dels alumnes"), i la LEC (Llei 
d’Educació de Catalunya, Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació Dogc 5422-
16.7.2009).

2. DELS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
2.1 Del professorat 
Els  professors  i  professores  són  el  col.lectiu  encarregat  de  l'educació  dels 
alumnes  a  l'INS.  Tindran  cura  que  tothom  observi  aquestes  normes 
d'organització  i  funcionament  del  centre  amb  la  finalitat  d'assolir  un  clima 
adequat d'educació, respecte i correcció envers les persones, el material, les 
dependències i les Instal.lacions del centre. 
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2.1.1 Funcions del professorat a l'aula. 
• Mantenir a les aules l'ambient d'estudi, atenció i treball necessaris per al 

correcte  desenvolupament  de  les  tasques  d'ensenyament  i 
aprenentatge, no interferir en el funcionament de les altres classes i no 
finalitzar abans que soni el timbre.

• Controlar  l'assistència  dels  alumnes.  El  control  de  l’assistència  dels 
alumnes es farà a través de la plataforma virtual de gestió del centre. 

•  A primera hora del  matí  i  de la  tarda s’enviarà un missatge SMS o 
correu electrònic a les famílies en cas que el seu fill/a no hagi assistit a 
l’Instituttitut.

• El/La professor/a haurà de deixar tancada l’aula quan s’indiqui en el full 
d’ocupació de l’aula que es troba a cada aula. Així mateix, tindrà cura 
que  quedin  els  llums  apagats  i  les  finestres  tancades.  I  si  ja  no  es 
realitzen  més classes  serà  responsable  de  fer  pujar  als  alumnes  les 
cadires damunt de les taules.

• Fer el seguiment, per a cada àrea, de la programació didàctica i dels 
criteris  i  la  metodologia  d'avaluació  fixats  pel  respectiu  departament. 
Aquests  criteris  d'avaluació  es  comunicaran  als  alumnes  al 
començament del curs. 

• Avaluar  els  alumnes  segons  la  normativa  vigent  i  resoldre  les 
reclamacions  fetes  pels  alumnes  respecte  de  les  qualificacions 
obtingudes al llarg del curs, del cicle o de final d’etapa. 

• Tots/es els/les professors/es vetllaran pel bon ús del material comú i de 
les instal.lacions de l'institut per part dels alumnes. 

• El  control  quotidià  de  la  neteja,  l’ordre,  l’estat  de  manteniment  i  els 
desperfectes a l'interior de l'aula. En cas de detectar-se alguna anomalia 
en aquest sentit, es comunicarà immediatament al Secretari del centre. 
Així mateix, es comunicarà a la direcció el nom dels responsables -si són 
coneguts- dels desperfectes i el desenvolupament dels fets.

2.1.2 Assistència i horari del professorat.

a) La presència dels/de les professors/es en el centre és obligatòria en:
- Hores lectives, de guàrdia, de guàrdia tècnica i de visita pares 
- Claustres ordinaris i extraordinaris 
- Reunions de Departament i/o Seminari 
- Juntes d'avaluació 
- Reunions d’equips docents
- Actes i reunions relacionades amb el seu càrrec 

Normes d’organització i 
funcionament del centre

Data: 
27-4-2011

Versió:
0

4 de 61

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès



             Generalitat de Catalunya
             Departament d’Ensenyament
             Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 
(qualitat)

Codi : NOFC

nofc_qualitat.doc

- Altrees reunions degudament convocades pel director/a 

b)  Els  professors  assistiran  amb  puntualitat  a  les  tasques  educatives 
assignades. L'assistència i puntualitat del professorat es controlarà mitjançant 
el full de guàrdies. 
                
c) Tot/a professor/a haurà de justificar al Director/a o Cap d’estudis, si pot ser 
amb antelació, les faltes d'assistència dins de l'horari fix i complementari. Quan es 
produeixi una falta d'assistència i no es justifiqui, el/la Director/a o Cap d’estudis li 
comunicarà per escrit l'obligació de justificar-la, així com també les repercussions 
en cas de no fer-ho.

d) En cas de malaltia, els professors que faltin tres o més dies al Centre 
hauran de presentar el justificant mèdic corresponent.

e)  Són  justificables  totes  aquelles  absències  incloses  com  a  llicències  i 
permisos en la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya.  Caldrà  justificar  qualsevol  d'aquestes  absències  per  escrit 
emplenant el model que hi ha a l'abast i adjuntant el justificant demostratiu de 
la naturalesa de l'absència. El permís d’absència, si és possible, ha de tenir el 
vist-i-plau previ del director del centre.

f) Quan un professor pugui preveure la seva absència, cal que deixi feina per 
cadascun dels grups a la prefectura d’estudis per a cadascuna de les hores 
lective que preveu estar absent, omplint degudament el document establert (full 
de seguiment per a la falta d’assitència d’un professor en paper o directament a 
la plataforma virtual de gestió del centre). En casos d’absència imprevista, si no 
és possible facilitar la feina via correu electrònic, telèfon o fax, s’utilitzarà el 
material que hi ha a les carpetes de la sala de guàrdia, degudament revisades 
pels caps de departament.

g) Mensualment s'elaborarà  i  es farà públic a la sala de professors el llistat 
nominal d'absències del professorat en les condicions que marqui per a cada 
curs el Departament d'Ensenyament. 

h)  Caldrà  ser  puntual  en  la  finalització  de  les  sessions  de  classe,  tant  si 
suposen canvi de classe com sortida al pati o final de jornada lectiva. 

i) Durant els exàmens, no es deixarà sortir de l´aula cap alumne malgrat que l
´hagin acabat. Esperaran que soni el timbre.

j) Quan un professor vulgui canviar o permutar una hora de classe, ho haurà de 
sol.licitar  prèviament  al/a  la  Cap  d'Estudis.  Caldrà  fer  el  mateix  en  el  cas 
d'utilització d'una aula que no sigui l'habitual.

k) El professorat que imparteixi  classes en un grup o grups que efectuin una 
sortida ha de complir l’horari excepcional que hi haurà a la sala de guàrdia. 
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2.1.3 Professor/a de guàrdia 
        
a) A cada hora de classe hi haurà quatre o cinc professors de guàrdia, llevat de la 
primera hora del matí del dilluns, en què hi haurà un/a únic/a professor/a. A partir 
de les 5 de la tarda hi haurà un o dos professors de cicles de guàrdia.

b) El professor de guàrdia ha de vetllar pel bon funcionament del centre. En cas 
que hi  hagi  algun problema, ho comunicarà al  Cap d'Estudis o  a  algun altre 
membre de la junta directiva. En cas d'absència d'aquest, prendrà les decisions 
que cregui més oportunes i ho anotarà al full d'incidències corresponent.

c) La guàrdia comença en el moment en què sona el timbre. En el els primers 
instants de la guàrdia, en horari d’ESO, cal que els professors es distribueixin els 
espais de vigilància segons el que apareix anotat al full de guàrdies. Un controla 
el passadís de 3r i 4t ESO, un el passadís de 2n ESO, un el passadís de 1r ESO, 
un mira el full de guàrdia de la sala de guàrdia i un altre fa un repàs al passadís 
de batxillerat. En cas de ser només quatre professors, primerament es cobriran 
els passadissos d’ESO i, una vegada revisats, es farà una volta al passadís de 
batxillerat. Cal que els professors de guàrdia portin les claus per obrir les aules 
que estiguin tancades, facin entrar als alumnes i els controlin. Un cop revisades 
les absències de professorat (i  cobertes si s’escau), el professorat de guàrdia 
romandrà a la sala de guàrdia i, almenys un professor/a romandrà a l’espai del 
bar habilitat com a sala de guàrdia. A intervals regulars, el professorat de guàrdia 
recorrerà el centre.

d) En el full d'incidències corresponent, s'hi farà constar les faltes dels professors 
absents, així com totes les incidències: alumnes expulsats, canvis de classe, etc.

e) En el cas que el retard d'un professor/a sigui de més de 10 minuts, ho farà 
constar en el full d'incidències i n'informarà els alumnes.

f)  En cas d’absència d’un professor/a,  l’haurà de substituir  el professor/a de 
guàrdia. Els alumnes d'ESO hauran de quedar-se a l'aula. Els de batxillerat i 
cicles poden quedar-se a l’aula o anar a la biblioteca sota la responsabilitat d’un 
professor de guàrdia, però sempre amb tot el grup-classe.
En cap cas els alumnes de batxillerat i cicles grau mitjà podran quedar-se als 
passadissos o sortir del centre, excepte a primera i última hora del matí o de la 
tarda, prèvia comunicació a un membre de l’equip directiu.
A primera hora de la tarda els alumnes del CFGM de 1r i 2n curs hauran de 
quedar-se a l’aula amb el professor de guàrdia. Els de grau superior podran 
sortir fora del centre.

g)  El  professorat  de  guàrdia  haurà  de  buscar  la  feina  que  han  de  fer  els 
alumnes a les safates que hi ha per a cada curs a la sala de guàrdia.
El professor de guàrdia, un cop acabada la classe, recollirà la feina i la deixarà 
a la casella del professor corresponent. En el cas que no hi hagi feina utilitzarà 
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el  material  que  hi  ha  a  les  carpetes  de  l’aula  de  guàrdia.  Els  caps  de 
departament són els responsables que aquest material estigui al dia.

h)  El  professor  de  guàrdia  es  farà  càrrec  de  les  persones  accidentades  o 
malaltes, procurarà que siguin ateses i ho notificarà a les oficines en cas que 
necessitin assistència mèdica.

i) Els alumnes no poden sortir al pati, excepte en el cas que el professorat absent 
sigui  d’educació  física i  ho hagi  indicat  expressament al  full  de feina per  als 
alumnes. En cas que el professorat d’educació física absent no hagi pogut indicar 
la feina, l’alumnat podrà sortir al pati a fe esport si no hi ha cap altra grup.

j) Durant les substitucions, l’alumnat tampoc pot anar a l’aula d’informàtica o aules 
específiques, excepte en el cas que estigui indicat al full de feina. 

k) A les hores de classe no hi pot haver ningú pels passadissos. En cas de 
necessitat, cal circular-hi en ordre i silenci.

l) En cas que un professor/a expulsi un alumne/a de classe, ha d'omplir (a l’acte 
o posteriorment) un full de faltes disciplinàries i ha de donar-li feina i adreçar-lo 
a l’aula d’expulsats amb el professor/a de guàrdia, que en tindrà cura mentre 
realitza el treball que se li ha donat.  En cas que no se li doni feina, l'alumne/a 
tornarà a la classe acompanyat del professor/a de guàrdia per a demanar-ne. 
L’espai destinat a aquests alumnes serà l’aula de guàrdia per als alumnes de 1r 
i 2n d’ESO i l’espai al costat del bar per als de 3r i 4t d’ESO.

2.1.3.1 Professor/a de guàrdia de pati

a) A cada guàrdia de pati hi haurà cinc professors/es, dos dels quals  hauran 
de controlar el pati de 1r i 2n ESO (pistes), dos hauran de controlar el pati 
verd de 3r i  4t ESO i dos controlaran el  hall  del  bar i  els lavabos, de 
manera que cap alumne romandrà a les classes ni passadissos. Tots els 
alumnes hauran d’estar al pati corresponent, no podran romandre ni al bar 
ni al hall.

b) Per anar al lavabo o al  bar a comprar, els alumnes poden entrar per 
torns i amb l’autorització del professor que està de guàrdia de pati.

c) La porta d’entrada del centre estarà controlada per un conserge i, en els 
primers compassos del pati, per un membre de l’equip directiu.

d) A l’estona d’esbarjo els alumnes no podran romandre a les aules. Les 
aules han d’estar tancades, per la qual cosa el professor que acabi la 
classe d'abans del pati s’encarregarà de tancar l’aula. 

e) Si, per alguna raó especial, un alumne/a ha d’estar en una aula durant 
l’hora del pati, cal que estigui sota la vigilància del professor que l’hagi 
autoritzat, mai sol/a.

f) No es pot estar a les portes d’accés als patis.
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g) Quan sona el  timbre de finalitzar l’hora del  pati,  cal  que els alumnes 
entrin amb tranquil·litat, sense donar empentes, i que ningú es quedi a 
les portes d’accés.

h) Al finalitzar la guàrdia de pati el professor encarregat tancarà els lavabos 
i portarà les claus a consergeria.

2.1.4 Professor/a tutor/a 

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els 
professors que formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions 
de professor tutor, quan correspongui. Al nostre centre, l’acció tutorial es du a 
terme de manera compartida: tutoria de grup-classe i tutoria individual.

2.1.4.1 La tutoria de grup-classe

Les funcions dels  professors tutors/es de grup són:
1- Dur a terme el pla d´acollida per als seus alumnes, informar-los sobre els 
horaris, RRI, funcionament i organigrama del centre, etc.
2- Desenvolupar les sessions de tutoria d´acord amb el PAT del centre, per tal 
de fomentar el coneixement mutu i la integració dels alumnes a l´institut, així 
com  per  resoldre  els  problemes  que  es  plantegin.  El/la  Coordinador/a 
Pedagògic/a coordinarà la programació de l´acció tutorial  juntament amb els 
coordinadors de cicles, per tal d’unificar les accions tutorials en els diferents 
nivells.
3- Ajudar els alumnes tutorats a resoldre els seus problemes d’integració al 
grup.
4- Mantenir una reunió col.lectiva amb els pares/mares d´alumnes de la tutoria, 
preferentment al primer trimestre de cada curs. En aquesta trobada s´informarà 
de les característiques de l´institut, de les normes de funcionament i conducta, 
del pla d´estudis, etc.
5- Dur el control d´absències, retards, justificants i expulsions de classe dels 
seus alumnes tutorats. En el cas d’absències o retards no justificats i repetides, 
el/la professor/a tutor/a ho notificarà per correu certificat als pares, mitjançant el 
model que hi ha a l´abast.Tanmateix ho comunicarà a Prefectura d´estudis per 
tal de poder iniciar el protocol establert.
6- Coordinar, presidir i estendre acta de les juntes d´avaluació.
7- Fer arribar als pares els resultats del procés d´avaluació i controlar que els 
alumnes retornin els butlletins de notes signats pels pares.
8- En cas de reclamacions sobre qualificacions al llarg del curs que no s’hagin 
resolt directament entre el professor i l’alumne afectat, el tutor les traslladarà al 
departament o seminari corresponent per tal que s’estudiïn. Les reclamacions 
formulades i la seva resolució raonada es faran constar en una acta elaborada 
a aquest efecte pel tutor/a i signada pels membres de la junta d´avaluació.
9- Orientar els alumnes en l´elecció del currículum diversificat.
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10- Convocar els/les professors/es del grup, en col.laboració amb el/la Cap d
´Estudis o el/la Coordinador/a Pedagògic/a, quan ho consideri necessari.
11- En cas de canvi de centre d´un alumne/a que no hagi completat el primer o 
segon cicle d’ESO, la persona tutora emetrà al centre de destí, en el termini de 
dues setmanes, un informe individual d´avaluació sobre el grau de consecució 
dels objectius de cicle en les diferents àrees del currículum.
12-Tenir cura, juntament amb el/la Secretari/a ,de l´elaboració dels documents 
acreditatius dels resultats de l´avaluació (actes) i de la comunicació d´aquests 
als pares (butlletins).
13- Vetllar, amb l´ajut de la Prefectura d´Estudis i la Coordinació Pedagògica, 
per a l´adequada integració dels alumnes procedents de l´ensenyament primari 
i d’incorporació tardana al centre, tot tenint cura dels casos que requereixen 
especial atenció.
14-  Els  tutors es  coordinaran amb el  psicòleg/loga de l’EAP per  tractar  els 
casos d´alumnes amb problemes específics i per fer un seguiment de l´alumnat 
que ens arriba de primària i d’incorporació tardana.
15- Els tutors de Batxillerat orientaran l´alumnat per tal que l´elecció del seu 
currículum  diversificat  doni  resposta  als  seus  interessos  i  necessitats  tant 
actuals com futurs.
16- El tutor/a de grup classe d´ESO té una hora setmanal fixa en el seu horari 
per impartir el crèdit de tutoria. 
17- Tenir cura del material de l´aula i comunicar al Secretari els desperfectes.

2.1.4.2 La tutoria individual

Les funcions del tutor/a individual són:

1- Ajudar els alumnes tutorats a resoldre els seus problemes de convivència, 
d’integració i acadèmics.
2- Durant el curs es farà amb els pares/mares, de forma individualitzada, una 
entrevista com a mínim cada trimestre (alguna de les quals pot ser telefònica), i 
les que siguin necessàries per al correcte seguiment de l’alumne/a.
3-  Fer  arribar  als  pares  els  avisos  o  amonestacions  que  calgui  per  les 
conductes contràries a les normes de convivència (telèfon,correu certificat...) d
´acord amb els models establerts pel centre.
4- Orientar l’alumnat en l’elecció del currículum diversificat.

5- El/La tutor/a disposarà d´un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a 
on  farà  constar  les  observacions  pertinents  del  procés  d´aprenentatge, 
entrevista amb els pares, fulls d´expulsió,  fulls de faltes de comportament o 
expedients. Els custodiarà i els posarà a disposició dels altres professors de l
´alumne/a. La carpeta del grup es deixarà a la sala de visites.
6- Vetllar, amb l´ajut de la Prefectura d´Estudis i la Coordinació Pedagògica, per 
a l´adequada integració dels alumnes procedents de l´ensenyament primari i 
d’incorporació  tardana al  centre,  tot  tenint  cura dels  casos que requereixen 
especial atenció.
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7- Els tutors es coordinaran amb el psicòleg/loga de l’EAP per tractar els casos 
d´alumnes amb problemes específics i per fer un seguiment de l´alumnat que 
ens arriba de primària i d’incorporació tardana.
8- Els tutors de Batxillerat  orientaran l´alumnat per tal  que l´elecció del  seu 
currículum  diversificat  doni  resposta  als  seus  interessos  i  necessitats  tant 
actuals com futurs.

2.1.5 Drets 

Els professors com a educadors tenen els drets fonamentals següents :

a)  Els  reconeguts amb caràcter general  per als  funcionaris  i  personal  laboral 
docent en funció de la pròpia situació contractual.

b)  Autonomia,  dins el  seu curs o  àrea,  per  decidir  el  mètode a emprar,  a  fi 
d'assolir  els  objectius  de  la  Programació  General  del  centre  i  del  Projecte 
Educatiu, sense detriment del treball coordinat a nivell de curs, cicle i conjunt de 
centre escolar.

c) Respecte a la seva dignitat personal i professional.

d) Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de Professors o dels 
representants als òrgans col.legiats.

e) Dret a lliure reunió,  tant per tractar d'assumptes laborals com pedagògics, 
després d'haver-ho comunicat al director/a.

f) Assistir a totes les reunions del Claustre, amb veu i vot.

g)  Assistir,  amb veu i  vot,  a totes les reunions de Cicle,  Departament,  Equip 
Docent  i  Avaluació que li  pertoquen,  com també a les dels altres òrgans del 
centre que li corresponguin.

h) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col.legiats 
del centre.

i) Dirigir, sota la seva responsabilitat, la formació del grup-classe d'alumnes que li 
han estat encomanats.

j) Convocar els pares o tutors dels alumnes, individualment o col.lectivament, per 
tractar d'assumptes propis de la seva educació.

k) Participar activament a la gestió del centre, personalment o a través dels seus 
representants.
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2.1.6 Deures

Els professors com a educadors tenen els deures fonamentals següents :

a) Complir les disposicions sobre l'ensenyament, en cooperació amb les autoritats 
educatives, per tal d'aconseguir la major eficàcia, en interés dels alumnes i de la 
societat.

b)  Extremar  l'acompliment  de  les  normes  ètiques que  exigeix  la  seva  funció 
educativa.

c) Acceptar els càrrecs acadèmics i docents per als quals van ser designats i el 
règim de dedicació que exigeix el servei.

d)  Assegurar  de  manera  permanent  el  seu  propi  perfeccionament  científic  i 
pedagògic.

e) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions que li pertoquin.

f) Pendre part, juntament amb el seu grup d'alumnes, en les activitats aprovades 
en la Programació General del centre.

g) Realitzar les funcions per a les quals va ser elegit.

h) Col.laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col.legiats 
relatives a la funció docent.

i) Mantenir amb els pares i els alumnes un clima de col.laboració, amb assistència 
a les reunions o entrevistes programades a aquest efecte.

j) Desenvolupar una avaluació contínua dels alumnes.

k) Autoavaluar periòdicament la seva activitat educativa.

l) Conèixer l'entorn social dels seus alumnes.

m) Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, sigui dins o fora de la 
classe, tot seguint les normes de convivència del centre.
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2.1.7 Pla d’acollida pel professorat nouvingut

Aquest  pla  d'acollida  es  portarà  a  terme  tant  pel  que  fa  als   professors 
nouvinguts a l'inici de curs, com per als professors que arribin un cop iniciat el 
curs escolar.

1r.  El  professor o professora que arriba per primera vegada al  centre serà 
rebut per algun membre de l'equip directiu, en especial, el/la cap d'estudis o 
cap d’estudis adjunt/a. 

2n.   Les tasques encomanades al  professorat  de  l'equip  directiu  del  centre 
seran les següents:

2.1. Anotació de les dades personals del/de la professor/a.

2.2. Lliurament de l'horari i d'un plànol del centre per tal que pugui ubicar 
les  aules.

2.3. Tot seguit serà presentat al cap de departament.

2.4.  Es presentarà el  nou professorat  a  secretaria  i  consergeria  on li 
entregaran les diverses claus que li faran falta.

2.5. Se l’informarà de les principals normes de convivència. 

3r.  Tasques a desenvolupar pel/ per la Cap de departament:

Nota:  en cas d'absència del cap de departament o seminari caldria que s'anomenés 
en el si del departament un professor en representació seva per tal de poder dur a 
terme les tasques encomanades.

3.1. Li entregarà el material que es dóna a l'inici de cada curs, això és, el 
Pla General del Centre, el Projecte Educatiu, la programació, el mode 
d’organització del  grup-classe, els organigrames  i  tot aquell  material 
que consideri necessari.

3.2. Recorregut per les instal.lacions del centre, fent èmfasi en aquells 
espais on  desenvoluparà la seva activitat docent, de departament i de 
guàrdia.

4t. Un membre de l’equip directiu o el/la Cap de Departament l’acompanyarà en 
l’inici de la primera clase i en farà una valoració conjunta posteriorment.

5è. Es programarà una reunió amb el/la directora/a del centre per informar de 
diferents qüestions.
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2.1.8 Dret a la vaga

El professorat pot exercir el dret a la vaga. 
En cas de vaga es publicarà un llistat als plafons de la sala de professors en el 
qual s’hauran d’apuntar aquells professors que es vulguin adherir a la vaga, 
amb 48 h d’antelació,  per  tal  de poder  organitzar  l’horari  del  dia  de vaga i 
poder-lo comunicar a les famílies.
Aquell professorat que no s’hagi apuntat a la llista de vaga però el dia de vaga 
no es presenti al centre i no porti una justificació es considerarà que s’adhereix 
a la vaga.

2.1.9 Comissió de qualitat

COMISSIÓ DE QUALITAT
La comissió de qualitat és un element fonamental en el desenvolupament i 
seguiment del sistema de gestió de la qualitat.

La comissió està formada per:
• Director/a del centre
• Cap estudis del centre
• Coordinador/a de qualitat
• Coordinadors/es dels plans estratègics.

La funció i tasques de la comissió són:

• Planificar, aprovar i comunicar el sistema de gestió de la qualitat 
(incloent els objectius de la qualitat)

• Revisar el sistema de gestió de la qualitat
• Assegurar la disponibilitat de recursos per la implantacio i 

desenvolupament del sistema.
• Proposar accions de millora, incloent-hi les correctives i les preventives, 

quan s’escaigui.
• Sensibilitzar i informar a l’equip humà del centre del sistema de gestió de 

la qualitat.
• Elaborar el pla de qualitat i fixar els objectius anuals; estudiar les 

solucions adequades als problemes plantejats i emetre les 
recomanacions necessàries per a la seva resolució.

• Promoure els equips de millora necessaris per portar a terme el projecte.

La comissió de qualitat farà una reunió quinzenalment, establerta dins l’horari.
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COORDINADOR DE QUALITAT

El coordinador de qualitat és una persona del centre  millor que tingui plaça 
definitiva i antiguitat.

Té com a funció:
• Participar en les sessions de formació interna sobre el projecte de 

qualitat i millora
• Mantenir el contacte habitual amb els responsables del projecte del 

Departament d’educació.
• Coordinar les autoavaluacions i auditories que s’hagin de realitzar.
•  Proposar àrees de millora.
• Incentivar la formació i funcionament dels grups de millora per a cada 

curs.
• Recollir-ne l’experiència i documentar-la.
• Actualitzar la web amb els documents vigents.

El/la coordinador/a tindrà tres hores de reducció, serà un càrrec reconegut 
administrativament i haurà d’assistir a les reunions de xarxa, de la comissió i 
dels equips de millora.

EQUIPS DE MILLORA
L’Equip de millora estaran formats pels membres de la comissió de qualitat més 
els professors del consell escolar i aquells professors voluntaris que vulguin 
treballar amb algun equip.

• Fer les tasques que encomani la comissió de qualitat per tirar endavant 
la SGQ (Sistema de gestió de la qualitat)

PRIMER ANY DE TREBALL DE LA COMISSIÓ:
• Definir, revisar i elaborar la documentació dels processos clau del
centre: informació, alumnat i famílies, preinscripció,matriculació,
acollida, ensenyament-aprenentatge (ESO, batxillerat i cicles),
orientació/titulació.…
• Implantar en el centre els processos definits i la seva gestió.
• Vetllar per la implantació progressiva del SGQ.
• Marcar un temps i calendari específic per les reunions de la comissió
de qualitat, aquestes no són les de l’equip directiu, ni les dels equips
de millora, fixar-les com a una hora dins l’horari dels membres de la
comissió.
• Donar continuïtat a la comissió de qualitat, mantenint els
seus membres al llarg de tot el procés.
• El coordinador de qualitat i el director, han formar els membres de la
comissió en els conceptes nous de la qualitat que es van treballant a la
Xarxa.
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• Informació transparent al professorat de les tasques que
s’estan desenvolupant a nivell de qualitat.
• Introduir elements de formació i familiarització amb
“l’argot” del sistema de qualitat sense empatxar-los. (Els
claustres poden ser una bona eina)
• Promoure els equips de millora necessaris per portar a terme el 

projecte.
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2.2 De l'alumnat 

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

2.2.1 Drets dels alumnes 

Article 8

Dret a la formació

8.1  L'alumnat  té  dret  a  rebre  una  formació  que  li  permeti  aconseguir  el 
desenvolupament integral  de la  seva personalitat,  dintre  dels  principis  ètics, 
morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

8.2  Per  tal  de  fer  efectiu  aquest  dret,  la  formació  de  l'alumnat  ha  de 
comprendre:

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de 
la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la 
història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la 
contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural.

c) L'adquisició  d'habilitats  intel·lectuals,  de  tècniques  de  treball  i  d'hàbits 
socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i 
artístics i d'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

d) L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions 
harmòniques amb ell mateix i amb els altres.

e) La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. 

f) La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en 
el cas de l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui 
recau l'exercici de la tutela, dins el marc legalment establert.

g) La  formació  en  coeducació  i  en  el  respecte  de  la  pluralitat  lingüística  i 
cultural.

h) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els 
pobles.
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i) Una educació que asseguri la protecció de la seva salut i el desenvolupament 
de les seves capacitats físiques.

8.3  Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la 
Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

8.4  L'organització  de  la  jornada  de  treball  escolar  s'ha  de  fer  prenent  en 
consideració,  entre  altres  factors,  el  currículum,  l'edat,  les  propostes  i  els 
interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva 
personalitat.

Article 9

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

9.1  L'alumnat  té  dret  a  una  valoració  objectiva  del  seu  progrés  personal  i 
rendiment  escolar,  per  la  qual  cosa  se  l'ha  d'informar  dels  criteris  i 
procediments  d'avaluació,  d'acord  amb  els  objectius  i  continguts  de 
l'ensenyament.

9.2  L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar 
aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen 
els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.

9.3  L'alumnat,  o  els  seus  pares,  poden  reclamar  contra  les  decisions  i 
qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un 
curs,  cicle  o  etapa  d'acord  amb  el  procediment  establert.  Aquestes 
reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

a) La inadequació del  procés d'avaluació,  o  d'algun dels  seus elements,  en 
relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o 
amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Article 10

Dret al respecte de les pròpies conviccions

10.1  L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 
ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en 
relació amb aquelles creences i conviccions.

10.2  L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, te dret 
a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, 
el caràcter propi del centre.
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10.3  L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les 
persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

Article 11

Dret a la integritat i la dignitat personal

L'alumnat té els drets següents: 

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, intimitat i dignitat personal. 

b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.

c) A  dur  a  terme  la  seva  activitat  acadèmica  en  condicions  de  seguretat  i 
higiene adequades.

d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 
companys.

e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació 
de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens 
perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'administració educativa i 
els seus serveis,  de conformitat  amb l'ordenament jurídic, i  de l'obligació de 
comunicar  a  l'autoritat  competent  totes  aquelles  circumstàncies  que  puguin 
implicar  maltractaments  per  a  l'alumnat  o  qualsevol  altre  incompliment  dels 
deures establerts per les lleis de protecció del menor.

Article 12

Dret de participació

12.1  L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els 
termes que preveu la legislació vigent.

12.2  Els  centres  educatius  sostinguts  amb  fons  públics  han  de  regular 
mitjançant  els  corresponents  reglaments  de  règim  interior  el  sistema  de 
representació de l'alumnat,  mitjançant delegats i  delegades, el  funcionament 
d'un  consell  de  delegats  i  delegades,  i  la  representació  de  l'alumnat  en  el 
consell escolar del centre. 

12.3  Els  membres  del  consell  de  delegats  i  delegades  tenen  el  dret  de 
conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a 
l'exercici de les seves activitats, a criteri del director o de la directora del centre, 
sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.
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12.4  El  centre  ha  de  fomentar  el  funcionament  del  consell  de  delegats  i 
delegades  i  protegir  l'exercici  de  les  seves  funcions  per  part  dels  seus 
membres.

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  Les   normes d'organització  i  funcionament  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.

Article 16
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Dret a l'orientació escolar, formativa i professional

16.1  L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la 
responsabilitat i la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves 
motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.

16.2  Per tal  de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport adequat de 
l'administració educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres 
administracions i institucions.

Article 17

Dret a la igualtat d'oportunitats

17.1  L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles 
mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat 
de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats 
real.

17.2  L'administració  educativa  garanteix  aquest  dret  mitjançant  l'establiment 
d'una política d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar.

Article 18

Dret a la protecció social

18.1  L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia 
o accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a 
rebre  l'ajut  que  necessiti  mitjançant  l'orientació,  material  didàctic  i  els  ajuts 
imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu 
rendiment escolar.

18.2  L'administració  educativa  ha d'establir  les condicions oportunes per  tal 
que l'alumnat que pateixi  una adversitat  familiar,  un accident o una malaltia 
prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis 
que estigui cursant. L'alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a rebre en 
aquests supòsits l'ajut necessari per tal d'assegurar el seu rendiment escolar.

Article 19

Dret a la protecció dels drets de l'alumnat 

19.1  Les accions que es produeixin  dins l'àmbit  dels centres educatius que 
suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest 
Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part 
de l'alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant del 
director o de la directora del centre.
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19.2  Amb  l'audiència  prèvia  de  les  persones  interessades  i  la  consulta,  si 
escau, al consell escolar, el director o la directora ha d'adoptar les mesures 
adequades d'acord amb la normativa vigent.

19.3  Les  denúncies  també  poden  ser  presentades  davant  els  serveis 
territorials  del  Departament  d'Educació  i  Universitats.  Les  corresponents 
resolucions  poden  ser  objecte  de  recurs  d'acord  amb  les  normes  de 
procediment administratiu aplicables.

2.2.2 Deures dels alumnes 

Article 20

Deure de respecte als altres

L'alumnat  té  el  deure  de  respectar  l'exercici  dels  drets  i  les  llibertats  dels 
membres de la comunitat escolar.

Article 21

Deure d'estudi

21.1  L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament 
de  les  seves  aptituds  personals  i  l'aprofitament  dels  coneixements  que 
s'imparteixen,  amb  la  finalitat  d'assolir  una  bona  preparació  humana  i 
acadèmica.

21.2  Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

a) Assistir  a  classe,  participar  en  les  activitats  formatives  previstes  a  la 
programació general del centre i respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves 
funcions docents.

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i 
companyes en les activitats formatives.

Article 22

Deure de respectar les normes de convivència

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure 
bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:
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a) Respectar  la  llibertat  de consciència  i  les conviccions religioses,  morals  i 
ideològiques,  com  també  la  dignitat,  la  integritat  i  la  intimitat  de  tots  els 
membres de la comunitat educativa.

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 
raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

c) Respectar  el  caràcter  propi  del  centre,  quan  existeixi,  d'acord  amb  la 
legislació vigent.

d) Respectar,  utilitzar  correctament  i  compartir  els  béns  mobles  i  les 
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a 
part integrant de l'activitat escolar.

e) Complir les  normes d'organització i funcionament del centre.

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del 
personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que 
lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixin les normes 
d'organització i funcionament del centre i la legislació vigent.

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 
escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de 
la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre.

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 
l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

Article 31

Gradació de les mesures correctores i de les sancions

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en 
compte les següents circumstàncies:

31.1  Es  consideren  circumstàncies  que  poden  disminuir  la  gravetat  de 
l'actuació de l'alumnat: 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

b) No  haver  comès  amb  anterioritat  faltes  ni  conductes  contràries  a  la 
convivència en el centre.

c) La  petició  d'excuses  en  els  casos  d'injúries,  ofenses  i  alteració  del 
desenvolupament de les activitats del centre.
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d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

e) La falta d'intencionalitat.

f) Els supòsits previstos a l'article 28.5 d'aquest Decret.

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

a) 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.

b) Que  l'acte  comès  comporti  danys,  injúries  o  ofenses  a  companys  d'edat 
inferior o als incorporats recentment al centre.

c) La premeditació i la reiteració.

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Article 33

Conductes contràries a les normes de convivència

33.1  S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del 
centre les següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.

b) Els  actes  d'incorrecció  o  desconsideració  amb  els  altres  membres  de  la 
comunitat escolar.

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 
del centre.

d) Els  actes d'indisciplina i  les injúries o les ofenses contra  membres de la 
comunitat escolar.

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, 
o del material d'aquest o del de la comunitat escolar.

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat 
escolar, que no constitueixi falta segons l'article 38 d'aquest Decret.

33.2  Els  reglaments  de règim interior  poden concretar  aquestes  conductes, 
sempre tenint en compte que no han de tenir la gravetat de les descrites al 
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capítol 3 d'aquest títol 4, i que han de respectar els drets de l'alumnat així com 
el compliment dels deures previstos en aquest Decret.

Article 34

Mesures correctores 

34.1  Les  mesures  correctores  que  els  reglaments  de  règim  interior  poden 
preveure són les següents:

a) Amonestació oral.

b) Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la 
directora del centre.

c) Privació del temps d'esbarjo.

d) Amonestació escrita. 

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 
lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé 
al  d'altres  membres  de  la  comunitat  educativa.  La  realització  d'aquestes 
tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries 
del centre per un període màxim d'un mes.

g) Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de 
quinze dies.

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o 
l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li 
encomanin. 

34.2  La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) 
i h) de l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes 
i les alumnes, quan aquests són menors d'edat.

Article 35

Competència per aplicar mesures correctores

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon 
a:
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a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en 
el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 
anterior.

b) La persona tutora, la persona cap d'estudis,  el  director o la directora del 
centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la 
lletra d) de l'article anterior.

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació 
d'aquest,  el  tutor  del  curs  i  la  comissió  de  convivència,  escoltat  l'alumne o 
l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), 
g) i h) de l'article anterior.

Article 36

Constància escrita

De  qualsevol  mesura  correctora  que  s'apliqui  n'ha  de  quedar  constància 
escrita, amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 34.1, 
amb explicació de la conducta de l'alumne o de l'alumna que l'ha motivada.

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, 
amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior. 
L'alumne/a o els seus pares o tutors podran reclamar, en un termini no superior a 
dos  dies,  contra  les  mesures  correctores  que  se  li  hagin  imposat,  davant  el 
director o, en el cas que hagi estat aquest òrgan el corrector, davant el consell 
escolar del centre.
Les conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuran pel 
transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures 
correctores prescriuran en el termini d'un mes des de la seva imposició.

Article 38

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts 
en  aquest  capítol,  les  següents  conductes  greument  perjudicials  per  a  la 
convivència en el centre:

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 
comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a 
l'article 33.

b) L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 
particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o 
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xenòfoba,  o  es  realitzin  contra  l'alumnat  més  vulnerable  per  les  seves 
característiques personals, socials o educatives.

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 
sostracció de documents i material acadèmic.

e) El  deteriorament greu,  causat  intencionadament,  de les dependències del 
centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres 
de la comunitat educativa.

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 
activitats del centre.

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 
convivència en el centre.

Article 39

Sancions

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a 
l'article anterior són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 
lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització 
d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

b) Suspensió del  dret  a participar en determinades activitats  extraescolars o 
complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al 
que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

c) Canvi de grup o classe de l'alumne.

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un 
període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti 
la  pèrdua del  dret  a  l'avaluació  contínua,  i  sens perjudici  de l'obligació  que 
l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El 
tutor  o  tutora ha de lliurar  a  l'alumne o a l'alumna un pla  de treball  de les 
activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant 
els  dies de no assistència  al  centre  per  tal  de garantir  el  dret  a l'avaluació 
contínua.

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 
que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.
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f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la 
falta.

2.2.3 Normes de convivència 

2.2.3.1 Entrades i sortides 

- Els alumnes entraran i sortiran per la porta de l’avinguda de Roma.

-  Els  alumnes han d'assistir  amb puntualitat  a  les classes.  Els  alumnes no 
podran arribar  tard excepte  si  hi  ha  una justificació.  Tots  els  retards  caldrà 
justificar-los per escrit. 

- L’alumne que arribi tard a 1a hora del matí o tarda haurà d’anar a consgereria 
i justificar el retard. Al 5è retard, l’alumne/a tindrà una falta contra les normes de 
convivència.

-A l’hora de l’esbarjo els alumnes no poden estar a les aules ni als passadissos, 
sense l'autorització presencial del professor/a que ho hagi autoritzat i que en 
serà el responsable.

-Està totalment prohibit entrar o sortir del centre saltant les tanques. 

-Per sortir de d’institut en horari lectiu caldrà portar una nota signada pels pares 
i donar-la al professor/a i els pares o tutors han de trucar per telèfon  al centre 
per confirmar-ho.

-Si  l'alumne/a arriba tard entre classe i  classe, amb una raó justificada o no, 
entrarà a l'aula sense pertorbar el funcionament de la classe. En el primer cas ha 
de presentar el corresponent justificant al professor i al tutor, i en el segon cas es 
comptabilitzarà com a falta injustificada. A partir de tres faltes injustificades, si ho 
creu oportú, posarà una falta de disciplina. En cas de retards reiteratius el tutor 
n'informarà tan aviat com sigui possible als pares o al propi alumne si és major 
d’edat.

-Les faltes d’assistència a primera hora es comunicaran a la família a través 
d’un SMS, e-mail o trucada.

-Els alumnes de batxillerat i cicles formatius podran sortir del centre a les hores 
de pati.

-En el cas dels alumnes de cicles formatius que hagin de marxar amb transport 
públic a última hora el professor els farà sortir tots a la mateixa hora.
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2.2.3.2 Classes 

-No es pot sortir de l'aula entre classe i classe sense permís. Caldrà esperar 
l'arribada del professor/a dins de l'aula i en disposició de començar la classe. 

-Les entrades i sortides a les aules han de ser en ordre, sense corredisses ni 
empentes i sense fer soroll. 

-No es pot romandre a les escales ni als passadissos entre classe i classe ni en 
hores d'esbarjo. 

-L’hora  per  anar  al  lavabo  és  l’hora  de  pati.  En  casos  excepcionals,  el 
professorat que imparteix cada classe pot deixar anar al lavabo un/a alumne/a 
durant l’hora de classe, però mai en els cinc minuts anteriors i  posteriors al 
canvi de classe. 

-En cas d'absència d'algun professor, els alumnes no es podran moure de l'aula 
fins que passi el professor de guàrdia. Als alumnes de 1r i  2n de batxillerat i 
cicles formatius se'ls permetrà d'anar a la biblioteca després de l’arribada del 
profesor de guardia. En cap cas podran quedar-se als passadissos o sortir del 
centre en i entre hores de classe. 

-Els alumnes de batxillerat només podran anar-se'n a casa si falta un professor 
a primera o última hora del matí. Els alumnes de cicles formatius només podran 
anar-se’n a casa si falta un professor a primera o última hora de la tarda.

-Quan un/a alumne/a sigui expulsat de classe, es presentarà al professor/a de 
guàrdia, i farà els deures que li hagi encomanat el/la professor/a de la matèria. 
S’anotarà l’expulsió o la incidència en el full de guàrdia.
 
-No es poden utilitzar mai els telèfons mòbils, mp3, mp4 o aparells similars dins 
el recinte del centre (incloent espais exteriors). Si dins de la classe sona un 
mòbil o s’utilitza de qualsevol manera, el professor el confiscarà i el lliurarà a la 
prefectura d’estudis. No es retornarà fins que la família el vingui a recollir

-Les faltes d'assistència a classe poden ser justificades o injustificades. 

-Són  faltes  justificades  totes  aquelles  que  són  necessàries  o  no  es 
poden evitar:  accident,  malaltia,  visita  mèdica,  exàmens  en  altres  centres... 
Aquestes  faltes  es  justificaran  per  escrit  al/la  tutor/a  de  grup  i  portaran  la 
signatura dels pares. La justificació s'haurà de lliurar en el termini de 48 hores 
després de la tornada de l'alumne/a al centre. 

-Són  faltes  injustificades  les  que  es  poden  evitar  i  que  responen  a 
conductes inadequades, falta de previsió, etc. per part dels alumnes o els seus 
pares:  marxar  amb  els  pares  abans  de  temps  de  vacances,  adormir-se  a 
primeres hores del matí de forma sistemàtica, etc. 
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-Totes les justificacions hauran de ser signades per un dels pares o tutor o per 
l'alumne/a mateix/a  si  és major d'edat i  s'han de presentar amb el  model  de 
justificació del centre.  

-Les faltes justificades i injustificades les comptabilitzarà el tutor de grup, el qual 
n'informarà els pares per escrit al final de cada mes. S’aplicarà a l’ESO, batxillerat 
i als alumnes menors d’edat dels cicles formatius. 

-Les faltes d’assistència dels alumnes seran anotades diàriament pels professors.

-Cal  portar  tot  el  material  necessari  per  treballar  a  cada  hora  de  classe. 
L’alumne que no porti el material serà enviat a direcció, que trucarà a casa, i 
l’autoritzarà per anar a buscar el material. Si no, anirà a la sala de guàrdia a 
copiar els drets i deures dels alumnes.

2.2.3.3 Higiene i neteja 

-És  obligatori  dur  l'equip  de  gimnàstica  i  calçat  adequat  a  les  classes 
d’Educació Física.

-Les dutxes només es poden fer servir amb l'autorització dels responsables del 
Departament d’Educació Física, que vetllaran per la seva correcta utilització. 
Els alumnes han de fer en qualsevol situació un correcte ús del servei. 

-El fet de dutxar-se no eximeix l'alumne/a de l'obligació d'entrar puntualment a 
classe o a l’activitat següent. 

-No es pot fumar en tot el recinte interior ni exterior del centre.

-No es pot consumir cap tipus de beguda alcohòlica.

-No es podrà menjar res ni mastegar xiclet a les aules, laboratoris, passadissos 
ni a qualsevol altra dependència interior del centre, excepte al pati i al bar tot 
respectant-ne l'horari establert. 

-Cal utilitzar les papereres que hi ha tant en els espais interiors com al pati, 
dipositant les deixalles a la paperera corresponent.

-Cada alumne és responsable de tenir la taula i la cadira neta i manternir-les en 
l’ordre establert en cada aula. 

-Només es pot anar a comprar entrepans, beguda i fruita a l’hora del pati.

-A les aules i passadissos no es pot jugar a pilota. 

-Els  alumnes  col.locaran  a  les  classes  les  cadires  sobre  les  taules  a  les 
darreres hores de classe o quan ningú més hagi d'ocupar l'aula. A les aules 
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específiques (aules informàtica, laboratoris, aula de tecnologia,..) els alumnes 
col.locaran les cadires  al seu lloc després de cada sessió de classe.

2.2.3.4 Desperfectes i sostraccions 
 
-Tot l’alumnat vetllarà pel bon estat de conservació i ús de les instal.lacions del 
centre, així com del material comunitari. 

-Si  algun/a  alumne/a  o  grup  d’alumnes  és  responsable  d'algun  desperfecte 
l'haurà de pagar. Les pintades o guixades a les parets, portes o material del 
centre es consideren com un desperfecte. 

-Els qui sostreguin algun material,  estan obligats a restituir-lo. En tot cas, la 
responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en 
els termes previstos a la legislació vigent. 
 
2.2.3.5 Dret de vaga

• Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i cicles poden exercir el dret 
de vaga.

• Cada grup classe elaborarà un escrit explicant els motius i recollint les 
signatures dels alumnes que s’adhereixin a la vaga.

• Per raons de convivència i organització, caldrà avisar de la convocatòria 
de vaga amb 48 d’hores d’antelació. Qui no compleixi aquests terminis 
queda exclòs.

• Per exercir el dret de vaga, el centre elaborarà una carta on s’explicarà 
l’horari que tindrà cada grup classe. Caldrà presentar una autorització 
dels pares on justifiquin l’absència de l’alumne i així aquest podrà sortir 
del centre.

 

2.2.3.6 Normes d’ús dels ordinadors portàtils a l’aula

Principis bàsics i fonamentals

Els ordinadors són propietat personal de l’alumnat, per tant s’ha d’encarregar 
del seu bon ús i manteniment. Per protegir-los, estaran dins d’una funda. L’ús 
de l’ordinador a l’escola té com a objectiu l’aprenentatge de l’alumnat.

Ús de l’ordinador a l’escola com una eina d’aprenentatge

· L’alumnat ha d’arribar al centre amb la bateria carregada cada dia.
· Durant l’hora del pati i al migdia els ordinadors es guardaran als armariets. No 
es pot usar l’ordinador al centre fora d’hores de classe. No es pot tenir fora de 
l’armariet durant les hores de pati o entre classe i clase.  
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· L’ordinador s’engega i s’apaga quan ho indiqui el professor. Quan el professor 
realitzi una explicació, els alumnes mantindran tancada la pantalla.
·  El  professor  podrà  restaurar  a  l’ordinador  el  programari  inicial,  si  el  seu 
rendiment no és l’adequat. Es recorda que, segons indicacions de la carta de 
garantia de Toshiba, fer ús de programari que no sigui l’incorporat de fàbrica 
suposa perdre la garantia.
·  L’alumne/a és l’únic/a responsable dels fitxers que té a l’ordinador.  Ha de 
cuidar de fer-ne còpies a l’ordinador de casa seva o en un espai lliure a la xarxa 
(preferiblement  google  docs).  La  pèrdua  de  treballs  no  justifica  la  seva  no 
presentació en el termini fixat.
· És responsabilitat de les famílies i de l’alumnat el manteniment i la reparació 
de l’ordinador en cas que aquest no funcioni correctament.
·  Cadascú  és  responsable  de  tenir  cura  del  seu  ordinador  i  no  es  poden 
manipular els ordinadors dels altres companys sense la seva autorització.
· Mentre l’alumnat tingui el seu propi ordinador en reparació, podrà fer-ne servir 
un altre, que li lliurarà el centre per al treball a l’aula (si el centre en disposa). 
Aquest  aparell,  sota  cap  concepte,  no  podrà  ser  personalitzat  ni  sortir  de 
l’institut.

Ús responsable de la connexió a la xarxa:

· No és permès connectar-se a d’altres webs diferents a les que els professors 
indiquin.
· No és permès descarregar-se pel·lícules,  jocs, cançons o d’altres fitxers no 
relacionats amb l’ús acadèmic.
· Els/Les alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol 
altra xarxa social si no és per indicació del professor.

- Qualsevol actuació per part dels alumnes contrària als criteris establerts es 
considerarà falta.

- La gravetat de la falta s’establirà per la reincidència en l’incompliment de les 
normes.

- Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert en Les normes 
d’organització i funcionament de centre. Per tant, podran comportar l’expulsió 
de l’alumne/a per l'acumulació de faltes.

2.2.4 Participació dels alumnes a la vida del centre 

2.2.4.1 Els delegats i delegades de classe: elecció i funcions 

-Els  delegats  de  classe  són  els  representants  dels  alumnes  de  cada  grup 
davant els professors, tutors, equip directiu i coordinadors.
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-S'escullen a cada grup per un període d’un curs complet. Cada classe a més 
escollirà  un/a  subdelegat/da  que  l'ajudarà  en  les  seves  tasques  i  el/la 
substituirà en cas de malaltia o absència. 

-L’elecció d’aquests càrrecs s’efectuarà, com a molt tard, al final de la primera 
quinzena d’octubre. Aquesta elecció es durà a terme mitjançant un sistema de 
votacions en què participaran els alumnes integrants del grup-classe i que serà 
supervisat pel tutor.

 Les seves principals funcions són: 
 
- Representar els companys i companyes de classe davant els òrgans de gestió 
del centre: direcció, coordinació, tutor/a, etc. 

- Ser l’auxiliar de manteniment de l’ordre de la classe en absència del/de la 
professor/a o tutor/a.

- Col·laborar amb el/la tutor/a del grup en la detecció i solució dels problemes 
acadèmics, disciplinaris, etc. que sorgeixin al llarg del curs. 

-  Notificar immediatament els desperfectes detectats a l'aula del  grup, bé al 
tutor/a o bé al Secretari/ària.

-  Actuar  de  moderador/a  i  dinamitzador/a  del  grup-classe  quan  es  facin 
reunions a la classe per discutir i solucionar problemes del grup. 

 - Col·laborar amb el/la coordinador/a pedagògic/a, coordinador/a d’activitats o 
coordinador/a  de  cicle,  per  dur  a  terme  qualsevol  tipus  d'activitat  cultural, 
educativa o de lleure que es consideri interessant. 

- No podran ser candidats/es a delegat/da els alumnes que en el moment de 
l'elecció tinguin obert un expedient disciplinari o hagin acumulat faltes contra la 
convivència.

-  Assistir  a  les  reunions  de  delegats  de  curs,  convocades  i  presidides  pel 
representant dels alumnes en el Consell Escolar de Centre.

-  El/la  tutor/a,  a  proposta  del  grup  o  de  l'equip  docent,  podrà  cessar  el/la 
delegat/da quan no compleixi correctament les tasques i funcions que li  han 
estat encomanades. A continuació es procedirà a una nova votació per elegir 
delegat/delegada. 
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2.2.4.2 El Consell de delegats 
 
És l'òrgan de participació dels alumnes en la vida del centre. Està format pels 
delegats i delegades de tots els grups classe de d’institut, pels representants 
d’alumnes al Consell Escolar i per un representant de l'associació d'alumnes 
del centre, si n’hi hagués. 
 
Les seves funcions són: 
-  Supervisar  el  procés  d’elecció  de  representants  dels  alumnes  al  Consell 
Escolar i instar els alumnes a participar-hi. 

- Donar assessorament i suport als representants d'alumnes al Consell Escolar. 

- Elaborar informes per al Consell Escolar sobre temes determinats, ja sigui per 
iniciativa pròpia o bé a petició del propi Consell Escolar. 

- Preparar i discutir temes de l'ordre del dia de les reunions i difondre el resultat 
de les reunions a les classes. 

- Informar sobre les seves activitats a tots els alumnes del centre. 

-  Proposar  la  utilització  de  les  instal.lacions  del  centre  per  a  activitats 
programades pels alumnes, d’acord amb la normativa vigent.

- Proposar davant els professors, la direcció i si s’escau els òrgans col.legiats 
totes les reclamacions que creguin oportunes i rebre’n les propostes.
 
El  Consell  de  delegats  es  reunirà,  com a  mínim,  una  vegada  al  trimestre. 
L'equip directiu vetllarà perquè tingui un espai per a reunir-se. 
 

 
2.3. Del PAS 

S'entén per personal no docent totes aquelles persones que, tot i treballar de 
manera continuada al centre, no realitzin específicament tasques educatives.
El personal no docent fa una labor al servei del centre i totalment necessària per 
al seu bon funcionament estructural, cosa que el fa ser considerat com a integrant 
de la comunitat educativa.

Drets del personal no docent:

Entre altres drets, especificats en els seus respectius reglaments, el personal no 
docent tindrà també els següents:

a) Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres 
de la comunitat educativa.
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b)  Poder  traslladar  els  seus  suggeriments  directament  al/la  directora/a  o  al 
professorat, a fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència al 
centre.

c) Participar, mitjançant  el seu representant al Consell Escolar del centre, en la 
seva gestió i direcció.

Deures del personal no docent:

Entre  els  seus deures,  a  més dels  que s'assenyalen  en  els  seus respectius 
reglaments interiors, hauran de tenir en compte:

a) Acceptar les ordres i suggeriments que el/la directora/a o els òrgans de govern 
del centre donin referents a la labor que hi fan.

b) En el cas del conserge, col.laborar amb els professors en tots els moviments 
interiors de l'alumnat, entrades i sortides, i en els diferents actes que es celebrin 
en el centre.

c) Comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar 
el desenvolupament de les activitats normals del centre.

d)  Complir  i  fer  complir  les  normes  de  convivència  establertes  en  aquest 
Reglament.

2.3.1. Els conserges

Els Conserges del centre tindran els horaris següents:

a) Durant l'any escolar, la jornada serà de 7 hores i mitja diàries.

b) En períodes de vacances escolars, tret del mes de vacances reglamentari, 
l'horari  serà de les 8 del matí  a les 14h, i  es dedicarà a realitzar treballs de 
manteniment i revisió de l'estat del centre.

c) Les vacances anuals seran d'un mes i es faran durant els mesos d'estiu (juliol o 
agost).

Les funcions a desenvolupar són:

a) Obrir i tancar la porta principal del centre i la resta de portes i finestres de 
l'edifici, segons les normes que sobre això rebi del/de la directora/a.

b) Feines elementals de jardineria del centre.

c) Servei de reprografia, amb les condicions establertes en aquest reglament.
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d) Efecturar els trasllats de material, mobiliari i efectes que siguin necessaris.

e) Col.laborar amb els professors en tots els moviments interiors de l’alumnat, 
entrades i sortides, i en els diferents actes que es celebrin en el centre.
 
f) Portar a terme la reparació de petites avaries relacionades amb l'enllumenat, 
llauneria, vidreria, fusteria i pintura.

g)  Comprovar  diàriament,  en acabar  les classes,  que les aixetes quedin ben 
tancades a tot el recinte escolar a fi d'evitar possibles inundacions.

h) A part  les seves funcions primàries -manteniment,  vigilància i  custòdia del 
centre-, només realitzarà els encàrrecs que, excepcionalment i per no ser propis 
del seu càrrec, rebi del/de la directora/a i siguin de clar interès per al centre, però 
sempre que això no suposi deixar les seves funcions primàries.

2.3.2.Cos auxiliar administratiu

El personal d’administració del centre tindrà els horaris següents:

a) Durant l'any escolar, la jornada serà de 7 hores i mitja diàries.

b) En períodes de vacances escolars, tret del mes de vacances reglamentari, 
l'horari serà de les 8 del matí a la 14h.

c) Les vacances anuals seran d'un mes i es faran durant els mesos d'estiu (juliol o 
agost).

Les funcions a realizar són:

- Atenció al públic.

- Mecanografia i despatx de correspondència.

- Transcripció i còpia literal de documents.

-  Manipulació  bàsica  de  màquines  i  equips  d'oficina:  fotocopiadores,  fax, 
ordinadors, etc...

- Registre i arxius. 

-  Treballs  d’informàtica  derivats  del  procés  de  matriculació  i  avaluació  dels 
alumnes.

-  Recollir i enviar dades mitjancant el correu electrònic i el telèfon. 
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- Altres de similars que li siguin encarregades pel director/a o secretari/a del 
centre. 

2.3.3 Servei de Neteja

-Horari 

Les  obligacions  del  servei  de  neteja  de  l’Institut  són  les  que  marquen  les 
prescripcions  tècniques  del  servei  de  neteja  dels  centres  docents  del 
Departament d’Ensenyament, és a dir:

Lavabos:  

a) Diàriament:
- Escombrar paviment.
- Fregar Amb productes desinfectants adequats per a paviments.
- Higiene i desifecció de totes les peces de terrissa.
- Neteja i desinfecció de poms de portes.
- Neteja de miralls.

b) Setmanalment:
- Neteja dels enrajolats fins a 1’8 m d’alçada.
- Neteja de miralls amb més cura.
- Neteja d’aixetes.
- Neteja de portes.

c) Mensualment:
- Neteja de pols de prestatges. 
- Neteja de portes amb més cura.

Aules, corredors, rebedors i escales  

a) Diàriament:
- Escombrar amb mopa els paviments.

b) Dos dies a la setmana:
- Fregar els paviments amb productes detergents biodegradables.

c) Tres dies a la setmana:
- Neteja de la pols dels mobles.
- Buidatge i neteja de papereres.

Tallers, laboratoris i seminaris  

a) Dos o tres dies a la setmana:

Normes d’organització i 
funcionament del centre

Data: 
27-4-2011

Versió:
0

36 de 61

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès



             Generalitat de Catalunya
             Departament d’Ensenyament
             Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 
(qualitat)

Codi : NOFC

nofc_qualitat.doc

- Escombrar els paviments.

b) Setmanalment: 
- Fregar els paviments.
- Neteja de la pols dels mobles.
- Buidatge i neteja de papereres.
- Neteja de peces de terrissa en els tallers.

Despatxos, oficines i consergeria  

a) Diàriament:
- Escombrar amb mopa el paviment.
- Netejar la pols dels mobles.
- Buidatge i neteja de papereres.

b) Setmanalment:
- Fregar els paviments.

Patis  

a) Diàriament:
- Buidatge de papereres.

b) Setmanalment:
- Escombrar les parts pavimentades.

Instal.lacions esportives cobertes  

a) Diàriament:
-  Neteja  i  desinfecció  de  lavabos  i  dutxes  (aquesta  neteja  queda 

condicionada al programa d’utilització de les instal.lacions).

b) Setmanalment:
- Escombrar el paviment
- Neteja de la pols dels aparells gimnàstics.
- Fregar, segons necessitat.

Treballs comuns a tot l’edifici:  

a) Diàriament:
- Trasllat d’escombraries al punt de recollida.

b) Setmanalment:
- Eliminacio de teranyines.
- Neteja de radiadors.

c) Trimestralment: La neteja a fons de tot l’edifici comprèn:
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- Neteja de  portes amb detergents biodegradables i de PH neutre.
- Neteja general de vidres per les dues cares.
- Neteja general de marcs de portes i finestres.
- Neteja general de l’enrajolat a tota l’alçada.
- Fregar amb màquina els paviments en general.

2.4. Dels pares 

Adquisició i pèrdua de la seva condició

a) Es considerarà pare d'alumne/a la persona física amb la pàtria potestat sobre 
l'alumne/a des del moment de la matriculació del seu fill al centre.

b) Es consideraran, a efectes d'eleccions de representants, tant el pare com la 
mare de cada alumne/a.

c) En cas d'absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor/a autoritzat/da de 
l'alumne/a.

d) Es perdrà la condició de pare d'alumne/a en els casos següents:

- Pèrdua legal de la pàtria potestat.

- Fi d'escolaritat de l'alumne/a.

- Baixa de l'alumne/a al centre per qualsevol motiu.

2.4.1 Drets dels pares dels alumnes 

a) Participar a la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs, sense 
cap marginació per creences, raça o religió.

b) Ser atesos pels professors/es i tutors/es dels seus fills/es en els horaris fixats 
en la Programació General del centre.

c) Assistir a les reunions convocades segons la Programació General del centre.

d) Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i 
conductual del seu fill/a.

e) Pertànyer  a l'Assossiació de Pares d'Alumnes segons els seus reglaments 
específics.

f) Col.laborar en l'organització de les activitats extraescolars programades.
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g) Defensar els seus drets respecte a l'educació dels seus fills/es.

h) Exercir el seu dret a escollir la primera llengua d'ensenyament per als seus fills, 
amb respecte al que disposa la Llei  de Normalització Lingüística i el  Projecte 
Lingüístic del centre.

i) Escollir l'ensenyament religiós o ètic per als seus fills.

j)  Escollir  i  ser  escollit  membre  del  Consell  Escolar  o  d'altres  òrgans  amb 
representació de pares.

k) Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat 
escolar.

2.4.2 Deures dels pares dels alumnes 

a) Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de l'Instiut i 
la normativa recollida a les  normes d'organització i funcionament del centre, com 
també els mecanismes previstos per a fer-ne la modificació.

b)  Col.laborar  amb  el  professorat  i  altres  òrgans  educatius  per  al  millor 
desenvolupament de les activitats de l'Institut.

c) Fer créixer en els seus fills/es actituds favorables a l'Institut.

d)  Assistir  a  les  convocatòries  individuals  o  col.lectives  dels  professors/es, 
tutors/es o altres òrgans de l'Institut, per tractar els assumptes relacionats amb la 
conducta o rendiment dels seus fills/es.

e) Vigilar la neteja personal i el vestir adequat del seu fill/a.

f) Comunicar a l'Institut si el seu fill/a pateix malalties contagioses i parasitàries.

g) Assumir els acords presos pels òrgans col.legiats del centre.

h) Justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills/es davant el 
seu tutor de classe.

i)Facilitar als seus fills/es els mitjans per portar a terme les activitats indicades pel 
professorat, com també l'equipament preceptiu del centre.
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2.4.3 Participació del pares i mares a la vida del centre i L’AMPA

a) Els pares d'alumnes podran organitzar-se en Associacions de Pares d'Alumnes 
si compleixen les prescripcions legals en vigor.

b) Les Associacions de Pares d'Alumnes podran tenir com a domicili social el 
centre docent, prèvia autorització.

c)  Les Associacions  de  Pares  d'Alumnes podran utilitzar  les  instal.lacions de 
l'Institut per a les seves reunions o activitats, d'acord amb la legislació vigent.

Les funcions de l’AMPA són:

• L'organització d’ activitats extraescolars i complementàries que 
completin l’educació dels seus/ves fills/es. 

• L’ajut als membres de la comunitat educativa en tot allò que faci 
referència a l’educació de tot l’alumnat del centre. 

• La col·laboració amb altres entitats i institucions sobre aspectes d’interès 
comú relacionats amb l’àmbit educatiu. 

• Promoure la participació de les famílies en els òrgans de gestió del 
centre
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2.4.4. Carta de Compromís

Els pares i mare d’alumnes menors d’edat signaran, a 1r i a 3r d’ESO o en el 
curs  en  què els  seus fills/es  s’incorporin  al  centre,  la  Carta  de  Compromís 
Educatiu, tal com estipula el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.

Carta de compromís educatiu

Les  persones  sotasignants,  ...,……...……………..…  .......................Director/a  de  l
´Institut Antoni Pous i Argila, i ....................................................................(pare, mare, 
tutor, tutora) de l’alumne/a …........ ................................................……..............………., 
reunits  a  la  localitat  de  Manlleu,  amb  data  ………......................,  conscients  que 
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem 
aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents

COMPROMISOS:

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat de l’alumne o alumna.

2.  Vetllar  per  fer  efectius  els  drets  de  l’alumne  o  alumna  en  l’àmbit  escolar.

3.  Respectar  les  conviccions  religioses,  morals  i  ideològiques  de  la  família  i  de 
l’alumne  o  alumna.

4.  Informar  la  família  del  projecte  educatiu  i  de  les  normes  d’organització  i  
funcionament del centre en la reunió que es farà a principi de curs amb el tutor/a de  
grup.

5. Mantenir comunicació regular amb la família al llarg del curs, en la qual el tutor o  
tutora  individual  informarà  a  la  família  dels  criteris  que  s’aplicaran  per  avaluar  el  
rendiment  acadèmic,  dels  resultats  de  les  avaluacions  i  de  l’evolució  personal  i  
acadèmica de l’alumne o alumna.   Es faran com a mínim dues entrevistes amb la 
famí-
 lia durant el curs.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 
les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Comunicar a la família  les inasistències no justificades de l’alumne o alumna al 
centre i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament  
acadèmic  i  personal.  A primera hora del  matí  i  de la  tarda el  centre trucarà a les  
famílies  dels  alumnes  que  no  han  vingut  al  centre  per  informar-se  del  motiu  de  
l’absència. 

8.  Atendre  en  un  termini  raonable,  aproximadament  una  setmana,   les  peticions 
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d’entrevista o de comunicació que formuli la família.  Tot dependrà de la importància 
del cas.

9.Se  signarà  i  es  revisarà  conjuntament  amb  la  família  el  compliment  d’aquests  
compromisos a l’inici del primer cicle (a 1r. d’ ESO) i a al l’inici del segon cicle (a 3r.  
d’ESO).També se signarà en el cas dels/de les alumnes que s’incorporin  en altres  
cursos o durant el curs escolar.

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat  del professorat i  de 
l’equip directiu. 

2.  Respectar  tot  el  personal  que  treballa  en  el  centre:  professorat,  personal  de 
consergeria, secretaria i neteja.

3.  Compartir  amb  el  centre  l’educació  del  fill  o  filla  i  desenvolupar  i  afavorir  les  
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre,  
en particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de 
les classes.

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i  
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a 
casa pel professorat. Controlar  l’agenda escolar com a eina de comunicació entre el  
centre i la família i com a eina on s’hi anoten els deures i els treballs que s’han de fer o 
bé fer el seguiment dels deures per internet.

6.  Ajudar  el  nostre fill  o filla  a organitzar  el  temps d’estudi  a  casa i  a  preparar el  
material per a l’activitat escolar.

7. Adreçar-se directament al centre, a través del tutor/a individual o, si s’escau, de la 
direcció,  per  contrastar  les  discrepàncies,  coincidències  o  suggeriments  en relació  
amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

8. Facilitar al centre les informacions referents al seu fill o filla que siguin rellevants per 
al procés d’aprenentatge.

9.  Atendre  en  un  termini  raonable,  aproximadament  una  setmana,  les  peticions 
d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

11. La família es compromet a complir els acords presos per a la millora de l’actitud  
del seu fill/a  i el tutor/a  farà un seguiment del seu compliment.

12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

13. Se signarà i es revisarà  conjuntament amb la família  el  compliment  d’aquests 
compromisos a l’inici del primer cicle (a 1r. d’ ESO) i a l’inici del segon cicle (a 3r.  
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d’ESO).També se signarà en el cas dels/de les alumnes que s’incorporin  en altres  
cursos o durant el curs escolar.

14.La família pot aportar propostes i suggeriments a través de l’ AMPA, el tutor/a o 
l’equip directiu.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

(pare, mare o tutor/a)
Signatura Signatura

Manlleu, …………………..........
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3 –RÈGIM DISCIPLINARI 
 
3.1 Comissió de convivència 

3.1.1. CONSTITUCIÓ
Hi ha dues comissions de convivencia:  la general i la permanent.

La comissió de convivència general està constituïda per:
- Cap d’estudis i/o Cap d’estudis adjunt/a
- Coordinador/a pedagògic/a
- Coordinador/a de cicle
- Psicopedagog/a o Cap de departament d’Orientació
- Equip d’assessorament pedagògic (EAP)
- L’alumne/a, si s’escau (es pot sol.licitar la seva presència per explicar els 

fets quan aquests siguin greus i quan se l’hagi d’expulsar)

La comissió de convivència permanent està constituïda per:
- Cap d’estudis i/o Cap d’estudis adjunt/a
- Coordinador/a pedagògic/a
- Coordinador/a de cicle
- Psicopedagog/a o Cap de departament d’Orientació
- L’alumne/a, si s’escau (es pot sol.licitar la seva presència per explicar els 

fets quan aquests siguin greus i quan se l’hagi d’expulsar)
- Tutor/a individual

3.1.2. DIA DE REUNIÓ I PERIODICITAT

-La comissió permanent es reunirà tres setmanes de cada quatre i a la quarta 
setmana es reunirà la comissió general.

-La comissió de convivència  es realitza el  dijous a l’hora del  pati  i  a l’hora 
següent; té una durada d’una hora i mitja. En cas d’un incident molt greu es 
reunirà d’immediat independentment  del dia i hora. Es posaran professors de 
guàrdia per cobrir les absències de clase dels membres de la comissió que 
s’escaiguin. 

3.1.3. QUI I QUAN LA CONVOCA

-La convoca el tutor/a individual quan vol parlar d’un alumne/a. Cal apuntar al 
full de comissió del plafó de suro de la sala de professors el nom de l’alumne/a 
en qüestió.

-També la poden convocar els caps d’estudis i el coordinador/a pedagògic/a o 
de cicle. 
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-Es convoca de manera fixa quan l’alumne/a acumula 3 faltes de disciplina o bé 
quan la falta és molt greu. Cal convocar-la també quan un alumne/a que ja ha 
passat per comissió de convivència continua rebent comunicats de falta.

3.1.4. FUNCIONS

- Narració i recopilació dels incidents o faltes de l’alumne/a.

- Parlar amb l’alumne/a perquè expliqui els motius de la seva actitud i  si  la 
considera  contrària  a  la  convivència  del  centre.  Comunicar-li  les  possibles 
conseqüències de la seva conducta.

- Deliberar i decidir d’acord amb les faltes i segons l’actitud de l’alumne/a les 
mesures correctores adients.

- Obertura d’expedients a partir que es faci necessària l’expulsió.

-Valorar si l’alumne/a respon a les mesures correctores aplicades.

3.1.5. FUNCIONAMENT:

-  Per  un  comunicat  de  falta  molt  greu,  l’alumne/a  pot  ser  expulsat/ada 
immediatament,  de manera preventiva,  per  la  direcció,  sense passar  per  la 
comissió.

- Un comunicat per haver fumat al centre implica l’expulsió sense comissió de 
convivència.

- Tot comunicat ha de dur una creueta a “greu” o a “molt greu”. Pel que fa als 
casos  lleus  de  comportament  contrari  a  la  convivència,  podrà  posar-se  un 
comunicat greu per reiteració. S’entén per “reiteració” que un alumne/a realitzi 
una acció determinada dues vegades o més. 

-  A  primeres  hores  de  matí  i  tarda,  la  direcció  posa  comunicats  greus  als 
alumnes  que  arriben  més  de  deu  minuts  tard  un  mínim  de  cinc  vegades. 
Aquests  comunicats,  a  l’hora  d’aplicar  sancions,  seran  considerats  com  a 
menys greus que els greus pròpiament dits. 

- Quan l’alumne/a acumuli dos comunicats greus, el tutor/a individual informarà 
la família. 

-  Amb tres comunicats greus o un de molt  greu,  l’alumne/a,  si  no ha estat 
expulsat directament per la direcció, haurà d’anar a la comissió de convivència, 
on es decidirà la mesura a prendre. 
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- Qualsevol tutor/a pot optar per enviar un alumne/a determinat/ada a comissió 
de  convivència  sense  que  hagi  arribat  als  tres  comunicats,  si  ho  creu 
convenient.

-  Qui  posa  el  comunicat  ha  de  fer  arribar  les  còpies  a  les  persones 
corresponents:

· el full blanc del comunicat és perquè l’alumne el dugui a casa i el retorni 
signat pels pares. 

· el full rosa és per al tutor individual de l’alumne.
· el groc és per als caps d’estudis. 
· el blau és per al tutor de grup de l’alumne.

- Els comunicats signats pels pares seran recollits pels tutors individuals.

-  En  cas  d’expulsió,  el  tutor  individual  ha  d’avisar  els  pares  de  seguida,  i 
informar-los que han de venir a signar el document d’obertura d’expedient.

- Un alumne/a amb comunicats posteriors al 7 de gener no va a la sortida de 
caire lúdic de final de curs

- No podran anar a les sortides (de qualsevol tipus) els alumnes de 1r cicle 
d’ESO que hagin passat per comissió de convivència i el darrer comunicat dels 
quals es trobi dins de les 5 setmanes anteriors a la sortida. 

- No podran anar a les sortides (de qualsevol tipus) els alumnes de 2n cicle que 
hagin passat per comissió de convivència i el darrer comunicat dels quals es 
trobi dins de les 6 setmanes anteriors a la sortida. 

- En el cas de les sortides de crèdit de síntesi, per la importancia cabdal de les 
sortides en l’elaboració final del treball, s’estudiaran els casos aïlladament i es 
mirarà de deixar sense les sortides aquells/es alumnes amb comunicats més 
greus, nombrosos o recents. 

- Els alumnes de 1r cicle que ja hagin passat una vegada (o més) per comissió 
de convivencia, hi tornaran a anar de seguida que el tutor ho cregui convenient 
o que rebin dos nous comunicats. Els alumnes de 2n cicle que ja hagin passat 
una vegada (o més) per comissió de convivència hi tornaran anar de seguida 
que el tutor ho cregui convenient o que rebin un nou comunicat.

- Els alumnes que vagin a comissió de convivència per primer cop i que no 
tinguin comunicats molt greus faran serveis a la comunitat fora de l’horari lectiu.

- Els alumnes que no compleixin els serveis a la comunitat seran expulsats un 
dia per cada dia que hagin faltat als serveis.
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- Els alumnes que vagin per segona vegada a la comissió seran expulsats, com 
a mínim, entre 1 i  3 dies lectius. Els que hi vagin per tercera vegada seran 
expulsats, com a mínim, entre 3 i 5 dies lectius. Els que hi vagin per quarta 
vegada  seran  expulsats,  com  a  mínim,  entre  5  i  10  dies  lectius.  A  partir 
d’aquest punt, l’expulsió serà de 15 dies.

- Diploma de bon comportament: els alumnes que no tinguin cap comunicat o 
en tinguin un del primer trimestre que no sigui molt greu rebran un diploma de 
bon comportament.

-  La  comissió  de  convivència  es  reserva  el  dret  d’establir  un  criteri  de 
recuperació per a l’obtenció del diploma amb previ avís als alumnes. 

3.2 Tipificació de faltes 
 
(Segons el 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).

Es consideren faltes lleus, que només seran sancionades amb comunicat greu si 
hi ha reiteració.   

a) La no assistència a classe d'un dia sense justificació.
b) La manca d'atenció a les explicacions del professor, amb distorsió del normal 
funcionament de la classe.
c ) L'incompliment de l'horari i les activitats dins la jornada escolar.
d) Assistència a classe sense el material escolar necessari sense justificació.

 Es consideren faltes greus:

a) La reincidència en faltes lleus
b) El maltractament del material o les instal·lacions escolars de forma intencional 
que pugui ocasionar brutícia o desperfectes. 
c) Discussions entre companys, amb to de veu i gestos inadequats, dins el recinte 
escolar.
c) La manca de respecte envers les persones comesa  dins el centre.
d) La manipulació en informes o documentació del centre i la suplantació de la 
personalitat.
e) No lliurar a les destinacions les comunicacions del centre o dels pares.
f)  Desobediència  ostensible  a  les  indicacions  de  qualsevol  responsable  del 
centre.
g) Absentar-se del centre sense permís.
h)  Totes  aquelles  altres  que,  per  atenuants  o  per  no  estar  expressament 
tipificades en el present Reglament, així es considerin.
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 Són faltes molt greus:

a) El robatori de material escolar o no escolar del centre, dels professors o de 
l’alumnat.
b) La manca de respecte envers altres persones que comporti vexació o insult, 
tant de paraula com de fet.
c) La falsificació de notes o signatures.
d) L’agressió física o amenaces a membres de la comunitat educativa.
e) Fumar en el recinte escolar.
f) El maltractament greu del material o instal·lacions del centre o dels diferents 
membres de la comunitat educativa.

 
4. PROTOCOL DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SORTIDES

S’entén per ACTIVITATS ESCOLARS qualsevol tipus d’activitat que comporti
desplaçament dels alumnes fora del recinte escolar (visites, sortides, etc. ) o bé 
que impliqui una variació significativa en les activitats acadèmiques habituals 
(xerrades, tallers, etc. ).

Les activitats escolars són un element més d’actuació en la formació dels
alumnes, ja que les xerrades, tallers, sortides, viatges – entre d’altres – que es 
fan dins i fora del centre, i durant o fora de l’horari lectiu, són un complement 
imprescindible per a l’educació del nostre alumnat.

Es consideren activitats escolars:
Activitats i sortides tutorials
Activitats i sortides curriculars
Activitats i sortides lúdiques
Activitats generals de l’Institut  (Nadal, Sant Jordi, Festa de Final de Curs...)

Les SORTIDES TUTORIALS són aquelles que intenten afavorir  el  clima de 
coneixement i convivència entre els alumnes i professors/es del grup-classe.
Són, per tant, de caràcter obligatori. 

Les  SORTIDES  CURRICULARS  són  aquelles  que  estan  vinculades  a  les 
activitats d’aprenentatge de les diverses àrees del currículum dels alumnes. 
Aquestes  sortides  estan  incloses  en  les  programacions  de  les  àrees  i  són 
obligatòries per als alumnes de l’assignatura organitzadora. 
Crèdit de síntesi de primer, de segon i tercer Secundària. Projecte de Recerca 
de quart de Secundària.
Les  SORTIDES  LÚDIQUES  tenen  com  a  finalitat  principal  l’esbargiment. 
Aquestes sortides es faran a final de curs. Es consideren sortides lúdiques les 
finals d’etapa d’ ESO (4t ESO) i de Batxillerat (2n de Batxillerat), així com la 
sortida lúdica d’un dia que es fa a final de curs a tots els cursos d’ESO..
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ACTIVITATS GENERALS D’INSTITUT

Les activitats generals que s’organitzen a l’institut: Nadal, Sant Jordi, Festa de 
Final de Curs, són activitats que s’organitzen i es preparen per departaments a 
secundària i batxillerat, a CFGS LOE per mòduls, i impliquen la participació de 
tot l’alumnat i professorat del centre i de la coordinadora d’activitats i sortides.

PROTOCOL A SEGUIR PER LES ACTIVITATS I SORTIDES

4.1. PROPOSTA I ACCEPTACIÓ D’UNA ACTIVITAT ESCOLAR EN EL PLA 
GENERAL DE CENTRE

A  final de curs  tots els professors del centre elaboraran el calendari de les 
activitats curriculars, de tutoria, lúdiques, generals de centre... que es proposen 
per a tot el proper curs, a ser possible, desglossat per trimestres i indicant les 
dates corresponents, els objectius pedagògics i els professors responsables.

Les activitats curriculars les planificaran els professors de cada departament o 
àrea curricular i es proposaran a la Coordinadora Pedagògica.
Les activitats de tutoria per a les diferents tutories  de Secundària, Batxillerat i 
Cicles Formatius es proposaran des de la Coordinació Pedagògica del centre.
 
Les  activitats  lúdiques les  planificaran les  coordinacions  d’ESO,  batxillerat  i 
cicles, amb el vist i plau de la Coordinació Pedagògica del centre.

Equip Directiu

L’equip  Directiu  recull   el  conjunt  d’activitats  (curriculars,  tutorials,  lúdiques, 
generals de centre....), les valora  i les plantejades al Consell Escolar
Una vegada aprovades pel Consell Escolar les inclou en el Pla Anual de Centre 
del pròxim curs.

Consell Escolar

A finals de curs aprova  les Activitats i Sortides Anuals proposades per  l’equip 
directiu i  les despeses que aquestes generen. 
No es pot fer cap activitat o sortida sense l’aprovació del Consell Escolar.

Claustre
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Debatrà les esmenes o modificacions que el Consell Escolar consideri adients.
Aprova en funció del calendari escolar les dates de les activitats generals de 
centre (activitats de fi de trimestre, festes, etc.).

4.2.  PROCEDIMENT A SEGUIR PER DUR A TERME UNA ACTIVITAT  O 
SORTIDA APROVADA PEL CONSELL ESCOLAR I EL PLA GENERAL DE 
CENTRE

PROFESSOR QUE ORGANITZA LA SORTIDA

4.2.1.  Informarà  als  alumnes,  engrescant-los  i  despertant  en  ells  interès 
necessari.
4.2.2. Informarà els pares mitjançant una carta, en la qual es concretarà el dia i 
l’hora de la sortida, el lloc que es visitarà i el preu a pagar, si és que s’escau 
que cal fer un pagament a part, i què cal portar.
Recollir el justificant patern necessari per a autoritzar l’assistència de l’alumnat 
a les sortides. Aquest es signarà a principi de curs per al conjunt de les sortides 
que consten  en el Pla Anual de Centre. El tutor de cada grup de secundària, 
batxillerat,  dels alumnes menors del  Cicle Formatiu  de Grau Mig de Tècnic 
d’Atenció Sociosanitària i d’algun dels alumnes de primer dels Cicles de Grau 
Superior d’Educació Infantil  i  Integració Social els recolliran  i  els lliuraran a 
secretaria perquè els guardin i així sigui més fàcil saber els alumnes que poden 
realitzar una activitat. 
4.2.3. Informarà personalment a la Coordinadora d’Activitats i Sortides de tota 
aquella informació que ajuda a tothom a planificar  i organitzar les activitats de 
l’institut.
4.2.4.  Informarà  personalment  al  Secretari  de  l’Institut     de  la  part  de  la 
tresoreria  (preu  d’entrades,  dels  professionals  que  fan  la  xerrada,  cost  del 
transport,  allotjament...)  per  tal  de  calcular  el  preu  que  han  de  pagar  els 
alumnes i el centre així  com es farà la gestió del pagament ( qui recull  els 
diners, els rebuts de pagament, lliure el xec al professional...).
- En les sortides amb pagament, en cas que 10 o 12 dies abans de recollir tots 
els  justificants de pagament hi  hagi  un grup d’alumnes que encara no hagi 
manifestat  la  seva  voluntat  de  participació  en  la  sortida,  el  professor 
responsable actuarà segons el pla d’actuació estipulat en aquests casos, i que 
posteriorment detallarem.
4.2.5. Omplirà  conjuntament amb la coordinadora d’Activitats i Sortides el Full 
d’Activitats i Valoració; document que recull tota aquella informació que ajuda a 
tothom a planificar  i organitzar les activitats de l’institut:
Nom  de  l’Activitat,  data,  horari  de  l’activitat,  nom  i  horaris  del   alumnes  i 
Professors implicats en l’activitat, i la posterior valoració de l’activitat.
4.2.6.  Penjarà  una  còpia  del  Full  d’Activitat  i  Sortides  a  Centre/coordinació 
2011-2012/coordinació Activitats i Sortides.
4.2.7. Reservar les aules que necessitem per la xerrada, taller, potser estan 
assignades i  reservades per tot l’any per un professor...
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Així com deixar  lliures les aules que tenim reservades i no utilitzarem perquè 
som a una sortida o utilitzem una altra aula. 
4.2.8. Els/Les professors/es que van de sortida han de deixar feina a prefectura 
d’estudis tant per als grups que es queden sense professor per la sortida com 
per aquells alumnes que haurien d’anar a la sortida però no hi van.
4.2.9. Els professors que queden sense classe hauran de romandre al centre 
en el seu horari de classe i col.laborar amb els professors de guàrdia segons el 
pla de cobertura dels grups que es queden sense professor que hi ha a la sala 
de guàrdia.
4.2.10. Les sortides seran comunicades amb antelació als professors/es que 
imparteixin classe al grup que surti, a fi d’evitar problemes de dates d'exàmens.

COORDINADORA D’ACTIVITATS I SORTIDES

4.2.11.  Parla  personalment  amb  el  professor  que  fa  l’activitat  i  recollir 
conjuntament la informació del Full d’Activitats i Valoració així com  tota aquella 
informació que ajuda a tothom a planificar  i organitzar les activitats de l’institut:
Llista alumnes que no tenen autorització de sortida

4.2.12. Informa a la Cap de Departament de:

Nom de l’Activitat i la Data: Per evitar solapaments d’activitats i sortides. Per 
demanar pressupost i fer una pre reserva pel transport, agència... 
Nom del  alumnes implicats en l’activitat: 
Nom dels  alumnes que van sortida i/o fan activitat; també  perquè els altres 
professors no els posin falta ni enviïn un sms al mòbil dels seus pares.
Nom dels alumnes que no fan la sortida i/o activitat perquè no tenen permís 
dels pares, han tingut partes,...i han de ser al centre i a la seva classe. 
El nom dels Professors implicats en l’activitat: 
Dels  professors  que  fan  l’activitat  i  tenen  altres  classes  amb  altres  grups 
alumnes que no són els que fan l’activitat.  Aquests deixaran feina preparada 
pels alumnes amb qui tenien classe el dia de la sortida
Dels professors que queden de suport de guàrdia perquè tots els alumnes son 
a la sortida o fan activitat.
Horari dels alumnes: per saber quins professors  tenen classe amb ells i quins 
quedaran de reforç de guàrdia.
Horari  dels  professors  que  fan  l’activitat,  perquè  l’equip  directiu  pugui 
organitzar els professors de guàrdia que han de cobrir els grups que queden 
sense professor perquè aquest és a la sortida.

4.2.13. Penjar a la sala de professors el full de sortides on consti amb claredat:
- dia de la sortida.
- els professors que surten
- els grups que surten i els alumnes que no van de sortida.
- l'hora de sortida i arribada.
Voluntàriament  es demana al  professorat  informació  de l’Activitat  per  poder 
penjar  al  costat  de  l’Activitat,  l’objectiu  d’aquesta  iniciativa  és  que  tots  els 
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professors  de  secundària,  batxillerat,  cicles  formatius  puguem conèixer  una 
mica més allò que aprenen els nostres alumnes.

4.2.14. Registrar les Activitats al Calendari de INFOSELF
4.2.15. Coordinar el transport:

-El professor que organitza l’activitat informa del número total d’alumnes que 
se’ls ha ofert l’activitat.
-Demana un pressupost a l’empresa de transport tenint en compte el número 
màxim alumnes i un número aproximat (alumnes sondejats).
-Informa al secretari, en cap cas la coordinadora d’activitats i sortides informa 
de cap import al professor, ja que les persones que gestionen la tresoreria de 
l’activitat són el secretari i el professor que organitza l’activitat.
-Fa la reserva del transport, fent arribar l’horari de la sortida (hora i lloc on s’han 
de recollir i deixar els alumnes, activitats que realitzaran).
SECRETARI DE INSTITUT 

4.2.16. Recull tota la Informació de la part econòmica de l’activitat  i gestiona la 
tresoreria  (preu  d’entrades,  dels  professionals  que  fan  la  xerrada,  cost  del 
transport,  allotjament...)  per  tal  de  calcular  el  preu  que  han  de  pagar  els 
alumnes i el centre així  com es farà la gestió del pagament ( qui recull  els 
diners, els rebuts de pagament, lliure el xec al professional...)
4.2.17.  La  coordinadora  d’activitat  informarà  dels  pressuposts  del  transport, 
agències, professionals. 

- L’objectiu principal és aconseguir que la major part de l’alumnat de l’INS
Antoni Pous i Argila vagi a les sortides proposades per tutoria o lúdiques, ja
que solen ser un bon mitjà d’integració per als alumnes, sobretot per als
nouvinguts. Està comprovat que mitjançant aquestes sortides el grup classe es
cohesiona més i qualsevol alumne/a desplaçat/da s’integra al grup amb més
facilitat.
- Per aconseguir-ho s’ha fixat un pla d’actuació:
Ja que pares i alumnes algunes vegades no donen importància suficient a les
sortides, no tan sols se’ls informarà per escrit, sinó que, 10 o 12 dies abans,
se’ls trucarà a casa per avisar-los i explicar-los la importància que tenen les
sortides, no sols acadèmicament, sinó per la cohesió del grup clase i la
integració a aquest del seu fill/a. Si el problema és econòmic, es buscarà una
solució per facilitar el pagament. També es podrà informar a l’ajuntament
perquè aquest organisme ofereixi algun tipus d’ajut. En qualsevol cas, el centre
es proposa posar els mitjans per tal que els alumnes amb dificultats
econòmiques reals no deixin d'anar a aquestes sortides. En el cas que
d’alumnes magrebins, i sempre que l’avís del professor responsable no hagi
tingut resposta, es demanarà la col·laboració del mediador cultural de
l’ajuntament (Lotfi) perquè es posi en contacte amb les famílies i els expliqui el
benefici de sortir amb el grup classe.
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4.3. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
- S’informarà al consell escolar i al claustre de les activitats extraescolar
organitzades per membres de la comunitat educativa ja siguin projectes
d’Innovació Educativa, Pla d’Entorn, Pla Català de l’esport, PAC o PROA.
- Les activitats són organitzades per l’AMPA i aprovades per Consell Escolar.
- A principi de curs els tutors donaran la informació de totes les activitats als
alumnes.
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5 DELS SERVEIS DEL CENTRE 

5.1 Utilització de material i instal.lacions del centre

a) Tothom serà responsable del material que li és assignat i, per tant, en 
farà  un  bon  ús.  També  cal  respectar  amb  la  mateixa  cura  les 
instal.lacions del centre. Cal mantenir net i sense desperfectes el local 
on es treballa.

b) Els desperfectes no casuals  ni  imputables a la qualitat  del  material 
seran abonats per la persona que els hagi ocasionat. Si no és possible 
identificar-la,  la classe haurà d'assumir comunitàriament la despesa. 
Exigir el compliment d'aquests punts serà competència del tutor/a de 
classe i del professorat.

c) Per facilitar les tasques de neteja cada profesor/a ha de vetllar que les 
cadires quedin sobre la taula en acabar la jornada lectiva.

d) Per treure material fora del centre caldrà el permís de Direcció. Es farà 
sota la responsabilitat del professor i sempre i quan no afecti el bon 
funcionament del centre.

e) Quan un alumne -o grup d'alumnes-  hagi de fer ús, fora de l'horari 
escolar, dels laboratoris, aula de dibuix o de música o d'informàtica o 
del  gimnàs,  caldrà  l'autorització  del  seminari  respectiu.  Respecte  a 
l'aula d'àudio-visuals i les aules d'informàtica hi haurà un calendari a la 
sala de professors.

5.2 Biblioteca 

- La biblioteca és un espai per a estudiar, llegir, passar apunts i consultar llibres. 
Ocasionalment,  i  d'acord  amb  les  necessitats  docents  del  centre,  s'hi  podrà 
impartir classe. Totes les altres activitats que hom vulgui fer a la biblioteca estaran 
condicionades a l'autorització prèvia de la Direcció del Centre. 

- La biblioteca pretén posar a la disposició dels alumnes i professors tots els 
materials que s'hi  troben, per a poder estudiar,  realitzar treballs acadèmics o 
poder preparar les classes, en les millors condicions possibles.

- Per tant, no s'hi pot menjar, beure, córrer, cridar, parlar en veu alta, maltractar 
els llibre i/o materials de fons, ni fer altra activitat  que molesti  a la resta dels 
usuaris. Qui dugui a terme una qualsevol d'aquestes activitats será expulsat de la 
biblioteca,  no  podrá  accedir-hi  durant  5  dies  lectius,  haurà  de  retornar 
immediatament els llibres rebuts en préstec i rebrà la sanció corresponent segons 
el règim disciplinari general del centre. 
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- La reincidència en alguna de les activitats no tolerades comportarà l'expulsió de 
la  biblioteca,  la  impossibilitat  d'accedir-hi  durant  10  dies  lectius,  la  devolució 
immediata dels llibres rebuts en préstec i la submissió al règim disciplinari general 
del centre.

-Hom portarà una control de les sancions imposades; de la data del seu inici, del 
seu compliment, i de la data de la seva expiració.

-A més de les disposicions anteriors, en tot cas de deteriorament intencionat o furt 
de materials del fons de la biblioteca, s'haurà de restituir el bé danyat o furtat, nou 
o en bones condicions, o en el seu defecte s'haurà de lliurar a la Biblioteca un bé 
equivalent o l'import del bé deteriorat intencionadament o furtat. 

-El no compliment de les disposicions referides al furt o deteriorament intencionat 
dels llibres i/o materials dels fons de la bibioteca comportarà la corresponent falta 
segons Les normes d’organització i funcionament de centre.

 -Altres aspectes a tenir presents:

a) Els alumnes sempre hauran d'estar acompanyats per un professor quan no hi 
hagi el bibliotecari/a. En cas contrari, la biblioteca romandrà tancada.

b) El servei de préstec només anirà a càrrec del bibliotecari/a.

c)  La biblioteca consultarà professors/es i  alumnes sobre l'adquisició de nous 
llibres i materials per al fons de la biblioteca. La seva adquisició o no adquisició 
anirà en funció de les disponibilitats pressupostàries del centre i de la qualitat 
pedagògica i educativa dels llibres i revistes suggerits.

d)  Esporàdicament,  i  a  iniciativa  dels  professors/es,  dels  alumnes,  o  del 
bibliotecari/ària, i prèvia consulta amb la resta de professors/es i amb la Direcció 
de l'Institut,  hom podrà procedir a descatalogar, per vells, per deteriorats, per 
desfasats, o per altres motius, llibres i/o materials de la Biblioteca.

e) Horari:

De les 9 del matí a la 1 del migdia, de dilluns a divendres.

           Dimarts i dijous de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda  

-Les funcions del bibliotecari/ària són:

- Ajudar els usuaris de la biblioteca en totes les consultes del fons.
- Vetllar per la bona conservació i catalogació del fons.
- Portar el servei de préstec de llibres.
- En la mesura del posible, promoure l'ús dels serveis de la biblioteca per 

part dels seus usuaris.
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-  Promoure, en la mesura del  possible,  l'hàbit  de lectura entre tots els 
usuaris de la biblioteca.

- Promoure i regular el lloguer d’armariets (“taquilles”) de l’alumnat.
- Portar a terme el reciclatge de llibres.

-El  servei  de préstec de llibres i/o altres materials es regirà per les següents 
disposicions:

 a) A la biblioteca hom troba llibres i materials de préstec universal, llibres i 
materials de préstec de cap de setmana (amb un fitxer a part) i llibres i materials 
exclosos de préstec.

b) Els professors, per a poder preparar les seves classes de forma òptima, 
no tindran límits ni en la durada temporal ni en el nombre de llibres o de materials 
deixats en préstec.

c) Els llibres i materials de préstec universal es deixaran per períodes de 
quinze dies naturals, prorrogables en períodes de set dies naturals. Els llibres i 
materials de préstec de cap de setmana es deixaran en préstec en l'interval de 
temps que va des del divendres al migdia fins al dilluns al migdia.

d) En la fitxa de préstec de cada llibre s'anotarà el nom de l'usuari del 
servei de préstec, la data de sortida del llibre, i el telèfon, el curs (si s’escau) i la 
condició (alumne/a, professor/a) de l'usuari.

e) Els alumnes només podran tenir de forma simultània un màxim de tres 
llibres en préstec. 

f) En cas de pèrdua o deteriorament del llibre i/o material deixat en préstec, 
s'aplicaran  les  mateixes  disposicions  que  en  cas  de  furt  o  deteriorament 
intencionat de llibres i materials de la biblioteca.

5.3 Lloguer d’armariets

El centre disposa d’armariets perquè els alumnes puguin guardar el material 
escolar,  molt  especialmente l’ordinador.  Són obligatòries a tota  l’ESO i  se’n 
paga la quota de manteniment juntament amb la resta de quotes a principi de 
curs  inclòs  en  la  partida  de  material.  La  normativa  específica  referent  als 
armariets és la següent:

1.- Al final de curs s’han de tornar totes les claus.

2.-  L’alumne  que  no  tingui  les  quotes  actualitzades  no  podrà  disposar 
d’armariet durant aquell curs escolar.

3.- Si en deixar l’armariet aquest no està en les mateixes condicions  en què 
estaba quan se li va donar a l’alumne/a, es restarà del dipòsit el valor de fer-la 
arreglar.

4.- Si un alumne necessita la clau de reserva que es trova a la biblioteca, cal 
que deixi dos euros de fiança per la clau. En retornar-la se li retornarà l’import. 
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Si cal necessita fer  una còpia de la clau, caldrà abonar la quantitat  de dos 
euros.

6.-Els preus es modificaran anualment  segons  L’IPC

5.4 Aules específiques (informàtica, vídeo i laboratoris)

5.4.1. Normes pel fon funcionament dels ordinadors de la sala de professors 
i de les impressores corresponents.

- Els alumnes no poden fer-ne ús, excepte en casos molt excepcionals en què un 
profesor/a ho autoritzi i ho supervisi.

- Quan es preveu una utilització per més d'una hora del maquinari, convé utilitzar 
els ordinadors dels departaments.

- Per a més de 5 còpies convé utilitzar la fotocopiadora.

-  Qualsevol  instal·lació  de  software  s'ha  de  comunicar  al  coordinador/a 
informàtic/a.

- El treball de cada profesor/a, cal emmagatzemar-lo a la carpeta personal o de 
centre o bé en un dispositiu extern, ja que els ordindors estan congelats.

5.4.2. Normes pel bon funcionament de les aules d'informàtica.

- Queda totalment prohibit menjar i beure a les aules d’informàtica

- Els/Les alumnes han d’estar sempre acompanyats/ades d’un professor/a. 

- El professor de guàrdia no pot anar a l’aula d’informàtica amb els alumnes 
d’una  classe  excepte  en  el  cas  que  el/la  professor/a  que  falta  ho  indiqui 
expressament al full de guàrdia.

- Per utilitzar esporàdicament les aules d'informàtica amb alumnes, convé que 
s’anoti a la carpeta de la sala de professors, però si està ocupada habitualment 
en aquella hora, caldrà posar-se d'acord amb el profesor/a corresponent.

-  L’aula  d’informàtica  és  per  treballar,  per  tant  no  es  pot  permetre  que els 
alumnes es connectin al messenger o altres portals de caire lúdic.

- Quan detecteu qualsevol avaria o irregularitat en els ordinadors, anoteu-ho al full 
d’incidències  de  què  disposa  el  coordinador,  assenyalant  l'ordinador 
corresponent, el problema detectat, l'hora i el dia.
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- El  treball dels alumnes s'ha d'emmagatzemar a la seva carpeta o qualsevol 
dispositiu extern.

- Qualsevol instal·lació de software s'ha de comunicar al coordinador/a.

- L'alumne que malmeti el maquinari serà expulsat per tot el curs de les aules 
d'informàtica i s'haurà de fer càrrec de les despeses de reparació, a banda de 
rebre la sanció disciplinària general corresponent.

-  El  profesor,  després  de  la  sortida  dels  alumnes,  ha  de  tenir  cura  que  els 
ordinadors  i  impressores  quedin  desconnectats  i  les  disqueteres  buides.  És 
també responsable de tancar l'aula.

- Els armaris són d'ús exclusiu dels professors, que tindran cura de deixar-los 
tancats amb clau.

- L’ús prioritari de les aules d’informàtica és per a aquelles àrees el currículum de 
les quals exigeixi la seva utilització. Cal regular l’ús de les aules de manera que 
els alumnes no hi facin moltes hores.
 
5.4.3 Normativa de l'aula de vídeo.

-  Sempre  que  es  vulgui  utilitzar  la  sala  de  vídeo  cal  anotar-ho  a  la  carpeta 
corresponent  que  hi  ha  a  la  sala  de  professors,  però,  si  està  ocupada 
habitualment  en  aquella  hora,  caldrà  posar-se  d'acord  amb  el  profesor/a 
corresponent. La direcció es reserva el dret d’utilitzar extraordinàriament aquesta 
aula per a activitats acadèmiques (xerrades, cursets, etc..).  Aleshores es buscarà 
una altra aula per al profesor/a que es vegi afectat.

- Cal seguir les instruccions per l’ús del material audiovisual de què disposa l’aula.

-  Els  alumnes sempre  hauran d’estar  acompanyats  pel  profesor/a  o  per  una 
persona adulta.

- Quan deixem l'aula ens hem d'assegurar que tots els aparells estiguin tancats.

5.4.4 Normes de funcionament dels laboratoris 

1. Les portes dels laboratoris han d'estar sempre tancades des de l'exterior.

2. Els alumnes no podran entrar ni estar sols als laboratoris. Sempre caldrà que 
un profesor/a els permeti l'entrada.

3. És prohibit menjar i beure als laboratoris.

4. És obligatori l'ús de bata i de les altres proteccions que el profesor/a indiqui en 
cada cas.
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5. La puntualitat al laboratori és bàsica.

6. És un deure de tots els alumnes respectar el  recinte del laboratori  i  tot el 
material que es troba en el seu interior.

a. Abans de començar la pràctica cal comprovar que el material estigui 
complet i l'entorn en condicions.

b.  L’alumnat  només  tindrà  accés  al  material  que  li  subministri  el/la 
professor/a o els/les alumnes autoritzats/ades.

c. Si involuntàriament es malmet algun material, cal avisar immediatament 
al professor/a perquè prengui les mesures pertinents.

d. Si algun/a alumne/a, per no seguir les instruccions, per deixadesa, per 
jugar,  o per fer altres usos inadequats, malmet material  del laboratori,  l'haurà 
d'abonar o restablir a l'institut, a més de tenir una valoració negativa de la nota en 
l'apartat  d’actituds.  Si  no  és  possible  identificar  la  persona  responsable  del 
problema, el grup de pràctiques haurà d'assumir comunitàriament la despesa.

e. No es pot escriure ni guixar a les taules del laboratori, ni a cap altre 
indret del laboratori. En cas que un/a alumne/a ho faci, ho haurà de netejar i rebrà 
una valoració negativa en la nota d’actitud.

7.- No es pot: - tastar cap producte
 - pipetejar amb la boca
 - inhalar cap producte

8.- Les reaccions en què es desprenen gasos s’han de realitzar a la vitrina amb 
l’aspirador en funcionament.

9.- Quan es pesa quelcom, no s’ha de retornar mai l’excés de reactiu al recipient 
original, cal abocar-lo en un recipient de residus.

10.-  No s’ha de llençar res a l’aigüera;  cal  abocar  cada cosa en el  recipient 
apropiat.

11.- Abans de sortir del laboratori, cal rentar-se les mans.

13.- En cas d’accident, cal avisar ràpidament a la persona responsable.

14.- Cada alumne/a disposarà d'una llibreta o dossier o full de pràctiques que 
servirà per anotar tot allò que es fa al laboratori. Cal que l'alumne/a porti només 
aquest material, el llibre i els estris per escriure.

15. Cal col·laborar amb els companys del grup en la realització del treball pràctic i 
fer-lo amb el màxim rigor.

16. Cal deixar el laboratori net i endreçat.
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17. Si hi ha algun/a alumne/a o grup d'alumnes disposat a fer treballs i estudis 
extres que necessiti el laboratori i/o material del mateix, ho comunicarà al seu/va 
professor/a d’experimentals perquè pugui avaluar la iniciativa i les possibilitats de 
la  mateixa.  Si  la  iniciativa  és  factible,  el/la  profesor/a  estudiarà  com  tirar-la 
endavant.

5.5 Bar

-L’horari d’obertura del bar per a professors/es serà de 8:30 a 9:15 i mitja hora 
abans del pati i mitja hora després del pati. Els alumnes hi podran anar només 
durant l’hora del pati.

-Els aliments i begudes que posa a la venda el bar estan supervisats i 
autoritzats per la direcció del centre, per potenciar la bona alimentació i salut 
dels alumnes.

-Normes: 

* Cal respectar-ne el material (taules, cadires, etc.) i deixar-ho tot net.
* Cal respectar els altres usuaris i el personal del bar.
* Cal evitar l´excés de soroll i la veu massa alta.
* No es podrà romandre al bar de manera fixa durant l’hora del pati. Només es 
podrà  comprar  i  tornar  a  sortir  al  pati.  L’accés  al  bar  estarà  controlat  pels 
professors/es que fan guàrdia de pati.

5.6 Fotocòpies

El servei de fotocòpies va a càrrec dels conserges. Cal tenir presents els punts 
següents:

a) Els originals per fer fotocòpies s'han d'entregar amb un mínim de 24 
hores d'antelació. Cal deixar l'original en el calaix destinat a aquests efectes de la 
Sala de Professors.

b) Per a l’elaboració de dossiers cal entregar els originals amb un mínim 
d'un mes d'antelació.

c) L'última recollida de fotocòpies es farà a les 12 del migdia.
d) Per a la realització de muntatges o fotocòpies soltes (màxim de 10) cal 

fer l’encàrrec de 9 a 11 del matí.
e) A l'hora d'esbarjo només s'atendran les comandes dels alumnes.
f) Cal evitar, pel bé del centre, l'excés de fotocòpies.  
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6  DE  L’APROVACIÓ  I  REVISIÓ  DE  LES  NORMES  D’ORGANITZACIÓ  I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
L’aprovació i la revisió de les normes d’organització i funcionament de centre 
anirà a càrrec del Claustre i del Consell Escolar.
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