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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ . MARC LEGAL

L'objectiu  fonamental  de  l'educació  dels  alumnes  al  llarg  de  la  seva  estada  a  l'Institut  és  la

formació integral com a persona, entesa en els aspectes següents:

a. Donar una formació personalitzada que propiciï una educació integral pel que fa a capacitats,

destreses i valors dels alumnes en tots els àmbits de la vida acadèmica, personal, familiar, social i

professional, de tal manera que els alumnes obtinguin els títols corresponents als estudis que han

realitzat (ESO i Batxillerat).

Aquesta formació es concreta en:

- Desenvolupar les capacitats motrius, creatives i de l’esperit crític.

- Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat.

- Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball i estudi, així com coneixements  científics,

tècnics, humanístics i artístics.

- Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i  professionals.

- Preparar per a la participació activa en la vida social i cultural.

b. Promoure processos actius d’aprenentatge, desenvolupant metodologies centrades en l’alumne,

que  afavoreixen  l’aprenentatge  autònom,  fent  que  l’alumne  sigui  el  protagonista  del  seu

aprenentatge.

c. Educar per al treball individual, en grup i cooperatiu.

d. Educar per a l’autonomia intel·lectual.

e. Educar amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

f.  Fomentar  l’ús oral  de l’anglès entre  l’alumnat  dins de matèries no lingüístiques en llengua

estrangera.

Les metodologies per assolir els objectius anteriorment citats són: 

a.  Proporcionar  atenció  psicopedagògica  i  orientació  personal,  acadèmica  i  professional  a  tot

l’alumnat.

b. Fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera individualitzada.

c. Avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de manera contínua i global, tot dedicant una

atenció especial a la diversitat de capacitats, d’interessos i de ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.
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d. Establir una col·laboració constant amb l’entorn de l’alumne, especialment amb les famílies,

però també amb el barri i el municipi, per tal de contribuir a una millor assoliment dels objectius

educatius.

e. Educar per al temps de lleure i les activitats complementàries culturals i esportives.

f. Promoure l’ampliació i actualització permanent dels coneixements del professorat, així com de

les estratègies metodològiques.

L’educació és una tasca col·lectiva i d’equip. Per això, la responsabilitat pedagògica i tutorial és

compartida per tot l’equip docent en concret i de tots els membres de la comunitat escolar, en

general. Per això, el treball de l’ alumnat a l'institut, del professorat i del PAS ha de ser envoltat

per un seguit de valors socials que creïn les condicions per a fer realitat el Projecte Educatiu i

facin possible una estada agradable a l'institut.

Les normes que s'estableixen en aquest document són vinculants per a tots els membres de la

comunitat educativa de l'Institut: professorat, alumnat, mares i pares del nostre alumnat i personal

d'administració i serveis.

Aquest reglament s’emmarca dins el conjunt de normes i lleis de caràcter general que regulen el

sistema educatiu:

1. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106 del 4 de maig), d’Educació (LOE).

2. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC núm. 5422, 16 de juliol de 2009) d’Educació (LEC).

3. El Decret 279/2006, de 4 de juliol, (DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 2006) de

Drets i Deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris

de Catalunya,  vigent  actualment  excepte  per  l’article  4  i  el  seu Títol  IV derogats  pel  Decret

102/2010 sobre Autonomia de Centres.

4. El Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686 del 5 d’agost de 2010), d’Autonomia dels

Centres Educatius.

5. El Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la Direcció dels centres educatius públics i del

personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753 de l’11 de novembre de 2010).

6. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

7. Marc pel plurilingüisme dins el Pla de Govern del 16 de juliol de 2013
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8. Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Instruccions inici de curs 2016-2017.

TÍTOL II.  CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU 

Els objectius bàsics del Projecte Educatiu estableixen que el nostre centre pretén proporcionar una

educació polivalent, rigorosa i integral en coneixements científics, tècnics i humanístics, d’àmplia

base democràtica en el respecte als drets fonamentals de la convivència, en el compliment dels

deures  ciutadans  i  en  l’estima  a  l’entorn  cultural   ambiental.  L'alumnat  té  dret  a  conèixer

l'evolució  del  seu procés  d'aprenentatge,  així  com també el  tenen les  famílies.  La implicació

d'alumnat, professorat i famílies en aquest procés és fonamental per poder assolir els objectius

fixats. El professorat té el compromís de formar-se contínuament per tal d’ensenyar en funció dels

interessos, aptituds i necessitats pedagògiques del nostre alumnat. 

Capítol 1. Per orientar l'organització pedagògica. 

     Es fixen els objectius pedagògics següents:

-Mantenir i millorar els resultats acadèmics i les competències bàsiques 

-Estendre la immersió de matèries en anglès a més alumnat d’una manera progressiva amb els

recursos existents en cada curs.

-Continuar atenent adequadament el ritme d’aprenentatge i diversitat de l’alumnat

-Consolidar les TIC com a eines didàctiques que complementen i faciliten l’aprenentatge i

preparen el nostre alumnat de cara al seu futur.  

-Seguir estimulant el talent de l’alumnat per tal de promoure l’excel·lència

 El nostre centre expressa els seus trets d´identitat en un llibret informatiu que lliura a les famílies

de 6è que venen a les xerrades informatives en el  període de preinscripció i  portes obertes i,

també, al web del centre.

Capítol 2.  Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC. 
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L´equip directiu del centre elabora la programació general anual del centre tenint en compte les

propostes que efectuen els departaments en la reunió del Consell de Direcció. Posteriorment és

avaluada i aprovada pel Consell escolar. En acabar el curs, elabora la memòria que recull i avalua

les activitats del centre, la qual serà pública i estarà a disposició de la comunitat educativa.

Comprèn,  entre  d´altres,  una estimació  de l´assoliment  dels  objectius  fixats  a  la  programació

general i dels resultats obtinguts en l´activitat  docent. Tracta de ser un instrument d´avaluació

organitzativa i curricular del centre educatiu. 

Capítol 3. Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

Amb el nou projecte de direcció entrarà en vigor un nou acord de coresponsabilitat que mantindrà

els dos eixos principals de l'anterior; és a dir, la millora dels resultats educatius i la millora de la

cohesió social i de l'equitat entre l'alumnat.

Les línies bàsiques i els objectius del nou acord són les següents:

• Projecte de llengües: seguir el seu desenvolupament, estabilitzar el professorat responsable

I  convertir-lo en una eina de millora dels resultats en l’àmbit comunicatiu

• Redissenyar les optatives que se centren en la comprensió lectora i la composició de textos

per  fer-les  més  efectives  i  atractives  per  a  l’alumnat  de  manera  que  contribueixin

significativament a la millora de la competència comunicativa. Introduir la producció I

execució de textos orals

• Projecte digital ha de millorar la competència digital de l’alumnat i el treball col·laboratiu i

per projectes

• La coeducació com a eina per a garantir l’equitat entre l’alumnat de diferents gèneres tant

en l’àmbit acadèmic com en el de la cohesió social

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. 

La revisió i la posterior actualització d’alguna de les parts del contingut del PEC es formularà a

partir de les propostes que es facin en la reunió del Consell de direcció i s’aprovaran per Consell

Escolar.
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE 

 L'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar, en el marc del projecte educatiu: 

a) L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’institut i la definició dels seus objectius. 

b)  L'assoliment  dels  objectius  pedagògics  dels  ensenyaments  que  s'hi  imparteixen  i  la  seva

adequació a les necessitats de l'entorn i context sociocultural. 

c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l'exercici dels drets

i deures dels membres que la componen. 

d) La millora del processos d'ensenyament-aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 

e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

Capítol 1.  Òrgans unipersonals de direcció. 

Els òrgans de govern garantiran i dinamitzaran, en l’àmbit de les seves competències, l’exercici

dels  drets  reconeguts  als  alumnes,  als  professors,  pares  i  mares  d’alumnes  i  personal

d’administració  i  serveis,  i  vetllaran  pel  compliment  dels  deures  corresponents.  Així  mateix,

afavoriran la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa en la vida del

centre, en la seva gestió i avaluació, garantint l’exercici de la seva participació. 

Aquests corresponen al Director/a, Cap d’estudis i secretari/a, les funcions dels quals es recullen

en el Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la Direcció dels centres educatius públics i del

personal directiu professional docent, la Llei  12/2009, del 10 de juliol  d’Educació i el Decret

102/2010, de 3 d’agost d’Autonomia dels Centres Educatius.

 

Òrgans unipersonals de direcció addicionals. El Coordinador/a Pedagògic/a 

Atenent al Decret d’autonomia en l’article 34 els òrgans unipersonals de direcció addicionals han

de tenir encarregades, per la direcció, funcions de govern o de gestió d'acord amb el que prevegi

el projecte de direcció.

Correspon, amb caràcter general, al Coordinador/a pedagògic/a el seguiment i l’avaluació de les

accions educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del Director/a. 
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1. Són funcions de normativa general del Coordinador/a pedagògic/a les següents: 

a)  Coordinar  l’elaboració  i  l’actualització  del  projecte  curricular  del  centre,  tot  procurant  la

col·laboració i participació del professorat. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i

matèries de les etapes, nivells i graus que s’imparteixen a l’institut. 

b)  Vetllar  per  l’adequada  correlació  entre  el  procés  d’aprenentatge  dels  alumnes  dels

ensenyaments  que  s’imparteixen  a  1r  i  2n  d’ESO de  l’educació  secundària  obligatòria  i  els

corresponents als del cicle superior d’educació primària en el si de la zona escolar corresponent. 

c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents nivells dels ensenyaments impartits a

l’institut. 

d) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels

ritmes  d’aprenentatge  i  la  singularitat  de  cada  alumne,  especialment  d’aquells  que  presentin

necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació del professorat en els

grups  de  treball.  Proposar  les  modificacions  curriculars  que  hagin  de  ser  autoritzades  pel

Departament d’Ensenyament quan escaigui. 

e) Vetllar per la realització de les tasques l’equip AICLE per tal de donar continuïtat als projectes

de llengües estrangeres iniciats a les escoles de primària i informar d’aquests a la Coordinadora de

llengües.

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació

amb els  objectius  generals  de l’etapa  i  amb els  generals  i  terminals  de  cada  àrea  o matèria,

juntament amb els Caps de departament. 

f)  Vetllar  per  l’adequada  coherència  de  l’avaluació  al  llarg  dels  diferents  nivells  dels

ensenyaments impartits al centre. 

g)  Vetllar  per  l’adequada  selecció  dels  llibres  de  text  al  batxillerat,  del  material  didàctic  i

complementari  utilitzat  en els  diferents  ensenyaments  que s’imparteixin a  l’institut,  juntament

amb els Caps de departament. 

h)  Coordinar  les  accions  d’investigació  i  innovació  educatives  i  de  formació  i  reciclatge  del

professorat que es desenvolupin a l’institut, quan escaigui. 

 i) Comprovar el correcte desenvolupament de les juntes d’avaluació. Rebre i portar el control de

les actes de qualificacions i d’avaluació dels alumnes i remetre-les a Secretari/ària  als efectes

pertinents.

j) Coordinar i dirigir l’acció dels tutors, d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial.  
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k) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions

del Departament d’Ensenyament. 

2. D’altres funcions:

a) El Coordinador/a pedagògic/a, és l’encarregat de coordinar les relacions entre l’institut i la resta

d’escoles de primària que aporten alumnes al centre. 

b)  És  l’encarregat  de  formar  els  grups  i  variar-los  d’acord  amb  el  Projecte  Curricular  i  les

aportacions dels equips del professorat. 

c) Presideix i coordina les reunions de coordinació d’equips docents de nivell,  en algunes, per

delegació, ho farà el coordinador de cada nivell de l’ESO o del Batxillerat.

En cas de malaltia o absència del Coordinador/a Pedagògic/a, el Director/a redistribuirà les seves

funcions entre la resta de membres de l’equip directiu i els òrgans unipersonals de coordinació

escaients. 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. 

La base jurídica que regula el funcionament dels òrgans col·legiats es fonamenta en els articles

146 i 148 de la llei 12/2009, d’Educació (LEC); els articles 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47 i 48 del

decret 102/2010, d’Autonomia de Centres Educatius i les lleis 30/92, de 26 de novembre (Règim

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, BOE, 27-11-92)

i la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques

de Catalunya, DOGC núm. 5686, 05-08-10.

Secció 1. Consell Escolar. 

El Consell Escolar es regirà per l’article 148 de la llei 12/2009, d’Educació (LEC); els articles 27,

28,  45,  46  i  47  del  decret  102/2010  d’Autonomia  dels  Centres  Educatius  i  els  punts  de  la

Resolució que donen instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents públics

d'ensenyament secundari de Catalunya de cada curs.

  

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat  escolar en el control i gestió del

centre, seguiment i avaluació de les seves activitats. 
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Integrat al nostre centre per 18 persones, la seva composició és:

El Director/a, que n’és el president.

El Cap d’estudis

El secretari/ària 

La coordinadora pedagògica (amb veu i sense vot)

Un representant de l’ajuntament

Un representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Un representant de l'AMPA 

6 representants del professorat

2 representants de les famílies

3 representants de l’alumnat

Si  es  produeix  una  vacant  en  el  consell  escolar,  aquesta  ha  de  ser  ocupada  pel  següent

procediment:

-si és d'un membre del professorat, la vacant serà ocupada per la persona següent amb major

nombre de vots en el procés d’elecció últim a la constitució del Consell Escolar. Cas que no hi

hagi cap persona més en la llista de votacions, es procedirà a escollir-ne una en el primer claustre

ordinari que es celebri.

-si és un representant del sector de pares i mares, per la persona següent amb major nombre de

vots en el procés d’elecció últim a la constitució del Consell Escolar.

-si és un representant de l’AMPA, la seva junta directiva proposarà  la persona substituta. 

-si és un representant de l'alumnat, per la persona següent amb major nombre de vots en el procés

d’elecció últim a la constitució del Consell Escolar. Cas que no hi hagi cap persona més en la

llista  de votacions,  es  procedirà  a  escollir-ne una en la  primera  junta  de  delegats/des  que es

celebri.

-si és d'un membre del  PAS, per la  persona següent amb major  número de vots en el  procés

d’elecció últim a la constitució del Consell Escolar. Cas que no hi hagi cap persona més en la

llista de votacions, es procedirà a escollir-ne una per votació entre el PAS.

El nou membre serà nomenat per al temps que li restava de mandat a la persona que ha causat la

vacant.
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 Atenent l’article 27 del Decret d’autonomia 102/2010, es designa el Cap d’Estudis com a membre

dins el Consell Escolar, per impulsar mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva

entre homes i dones d'acord amb el Projecte de coheducació que s'impulsa des de Coordinació

pedagògica.

Secció 2.   Claustre del professorat. 

El Claustre de Professorat es regirà per l’article 146 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC); l’article

29 del Decret  102/2010, d’Autonomia de Centres Educatius  i  pels  punts de la  Resolució que

donen instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents públics d'ensenyament

secundari de Catalunya de cada curs.

Capítol 3. Equip directiu.

És  l’òrgan  executiu  de  govern  del  centre.  Integrat  pel  Director/a,  el  Cap  d’estudis,  el

Coordinador/a pedagògic/a i el Secretari/ària. 

Les  seves funcions  i  competències  són les  especificades  als  articles  de la  Llei  d'Educació  de

Catalunya article 147 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i al Decret 102/2010, de 3

d'agost, d'autonomia dels centres educatius article 35. 

Capítol 4. Consell de direcció. 

Òrgan col·legiat d’informació i debat de temes pedagògics i curriculars, així com de funcionament

i organització de l’Institut, en aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del

lideratge distribuït.

Aquests temes hauran de ser consensuats en aquesta comissió, després seran objecte de discussió

en els respectius departaments i seminaris, o bé en els equips docents corresponents. Les reunions

es faran setmanalment. 

Es compon dels membres següents: Direcció, Cap d’estudis, Coordinació pedagògica, Secretària,

tots els caps de departament, coordinadors de nivell i qui cregui convenient el Director/a.

Les seves funcions es desenvolupen en el si de l’autonomia pedagògica del centre i són: 

a)  Transmetre  als  departaments,  per  a  la  seva  discussió  les  propostes  d’innovació  educativa,

millora i projecte curricular. 
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b) Un cop es debatuts en departaments i seminaris, les decisions es porten novament a la reunió

del Consell de Direcció perquè en aquest òrgan, es comparteixin entre tots. 

c) Establir directius per a l’elaboració i revisió de la programació docent. 

d)  Informar  sobre  qualsevol  tema  que  pugui  afectar  la  comunitat  educativa  per  a  la  seva

distribució en el si dels departaments. 

e) Informar sobre la marxa del Projecte curricular i de centre. 

f)  Analitzar  els  resultats  de  les  avaluacions  i  procurar  fer  propostes  de  millora  en  el  si  dels

departaments. 

g) Ésser un canal de comunicació directa entre òrgans executius. 

h)  Vehicular  la  presentació  i  la  motivació  de propostes  i  suggeriments  dins  de  l’àmbit  de  la

dinàmica docent del centre. 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació. 

1) El Cap de departament 

D’entre tot els professorat adscrit a un departament el Director/a, havent-lo escoltat en nomenarà

un d’ells com a cap de departament. 

Tindran prioritat per optar a cap de departament didàctic els professors que pertanyen al cos de

catedràtics d’ensenyament secundari, d’acord amb el lloc que ocupen a la plantilla del centre com

a titular d’alguna de les especialitats integrades al respectiu departament. Si cap d’ells no hi opta i

se’n té constància expressa, o en cas d’absència de catedràtics, el nomenament podrà recaure en

qualsevol altre professor/a d’ensenyament secundari que imparteixi ensenyaments d’acord amb el

lloc que ocupa a la plantilla del centre com a titular d’alguna de les especialitats integrades al

respectiu departament. 

Funcions. 

a. Convocar i presidir les reunions del departament i la realització de la programació anual.

b. Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents.

c. Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg de les etapes.

d.  Vetllar  per  l’establiment  de la  metodologia  i  didàctica  educatives  aplicables  en la  pràctica

docent.
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e. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en les

àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència

f. Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del

Departament.

g.  Vetllar  pel  manteniment  de  les  instal·lacions  pròpies  de les  especialitats  del  departament  i

assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent.

h. Assistir a totes aquelles reunions del Consell de direcció que convoqui la Direcció o el Cap

d’Estudis en absència de la Direcció i n’informaran el professorat del seus departaments del seu

continguts.

i. Responsabilitzar-se de la redacció de la memòria de les programacions didàctiques de les àrees i

matèries que imparteixin els seus membres i trametre-les a la coordinadora pedagògica en la data

que  es  determini  a  l’efecte.  Aquestes  programacions  inclouran  les  adaptacions  curriculars

corresponents a l’alumnat dels grups d’atenció a la diversitat i nouvinguts.

j.  Portar  la  gestió  econòmica  del  departament.  Les  despeses  del  departament  necessitaran  el

consentiment de la Secretària del centre i el vist-i-plau del Director/a.

k.  Coordinar  els  treballs  del  professorat  del  seu  departament  pel  que  fa  a  l’elaboració,

actualització i revisió de la documentació oficial del centre.

l. Responsabilitzar-se del material assignat al departament.

m. Informar l’equip directiu de qualsevol anomalia que afecti la bona marxa del departament.

n. Custodiar les actes de les reunions de departament.

o. Responsabilitzar-se del lliurament de les notes del alumnes amb matèries pendents de cursos

anteriors al Coordinador/a pedagògic/a abans de les avaluacions finals.

p. Realitzar les tasques que li puguin ésser encomanades per la Direcció del centre o atribuïdes pel

Departament d’Ensenyament.

q. Organitzar el calendari de les reunions de departament, proposar l’ordre del dia i lliurar les

actes de reunió a la resta de membres del departament, 

r. Coordinar  l’elaboració  i  actualització de les  programacions  didàctiques,  recursos didàctics  i

criteris d’avaluació. 

s. Assegurar la coordinació pedagògica amb altres departaments 

t. Gestionar, si escau, les instal·lacions, aules i materials específics 

u. Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació 
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v. Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de projectes

específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris 

w. Col·laborar amb la Inspecció educativa en l’avaluació del professorat del departament didàctic.

x. Retre comptes al Director/a.

El Cap del departament convoca a les reunions de departament el professorat que imparteix les

àrees o matèries corresponents. Després de les reunions de departament i seminari s'estendrà acta

dels acords presos. En base a les actes esteses s'elaborarà una memòria anual en què s'inclouran

els projectes i activitats desenvolupades. En acabar el curs, els membres del departament, a través

del seu cap, acordaran i lliuraran a la Direcció la proposta de distribució dels grups de matèries o

àrees  que  corresponen  al  seus  membres  i  els  criteris  pedagògics  que  cal  tenir  present  en

l'elaboració dels horaris. Així mateix, lliuraran al Coordinador/a pedagògic/a el llistat de llibres de

text per al Batxillerat i material complementari que l’alumnat necessitarà per al curs següent.

 

Els caps de departament i seminari disposaran d’una hora setmanal de reunió amb els membres

que composen el departament o seminari. Els Caps de departament disposen d’un hora de reunió

setmanal amb el Director/a formant el consell de direcció.  L’assistència a aquestes reunions és

obligatòria per als seus membres. 

 

Els/les  caps  de  departament  cessaran  en  les  seves  funcions  en  produir-se  alguna  de  les

circumstàncies següents: 

a) En finalitzar el període pel qual han estat nomenats. 

b) Per cessament del Director/a que el/la va nomenar. 

c) Renúncia motivada de l’interessat acceptada pel Director/a

d)  A  proposta  del  Director/a  escoltat  el  departament  en  el  seu  cas  i  amb  audiència  de

l’interessat/da. 

2) Coordinador/a de nivell de l’Educació Secundària Obligatòria. 

El  Coordinador/a  de l’Educació  Secundària  Obligatòria  vetlla  per  la  continuïtat,  coherència  i

correlació de les accions educatives de l’alumnat del nivell pel qual és nomenat. En el centre hi ha

quatre coordinadors de nivell de l’ESO que són nomenats pel Director/a. 
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Funcions

a) Col·laborar en l’elaboració, planificació i execució del Pla d’acció tutorial. Fer-ne el seguiment

i donar suport i orientació als tutors. 

b) Col·laborar amb el Coordinador/a pedagògic/a en la tria d’alumnat que farà les optatives. 

c)  Col·laborar  amb  el  Coordinador/a  pedagògic/a  en  la  formació  de  grups  i  vigilar  la  seva

coherència i continuïtat. 

d) Assistir a les reunions d’equip docent, impulsar les propostes de l’equip de direcció i recollir

les seves propostes quant a la implementació del projecte curricular i d’altres suggeriments de

millora. 

e) Atendre les necessitats generals del nivell de l’ESO pel qual és nomenat, detectar els punts

febles i proposar les mesures de millora. 

f) Col·laborar amb el Cap d’estudis i el Coordinador/a pedagògic/a en l’establiment d’estratègies

per  millorar  els  resultats  de  l’ESO  pel  que  fa  a  l’orientació  dels  alumnes,  acompliment  del

currículum, seguiment de l’absentisme i de l’acció tutorial. 

g) Controlar juntament amb el Coordinador/a pedagògic/a el seguiment acadèmic de l’alumnat i

fer estratègies per millorar-lo 

h) Coordinar els crèdits de síntesi i de recerca. 

i) Lliurar la planificació i el material de cada trimestre als tutors dels grups que coordinen

j) Fer una memòria de les activitats de tutoria a final de curs 

k) Retre comptes al  Coordinador/a pedagògic/a i al Director/a.

l)  Aquelles  altres  funcions  que  li  siguin  encarregades  pel  Coordinador/a  pedagògic/a  i/o  el

Director/a.

En cas de malaltia o baixa perllongada de qualsevol coordinador/a el Director/a encomanarà les

seves tasques a un altre professor/a que les pugui dur a terme mentre duri aquesta situació. 

3) El Coordinador/a de Batxillerat. 

 El coordinador/a de batxillerat vetlla per la continuïtat,  coherència i correlació de les accions

educatives  al  llarg  del  batxillerat,  sota  la  dependència  de  Coordinació  pedagògica.  El

coordinador/a de batxillerat és nomenat pel Director/a. 

Funcions 
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a) Col·laborar en l’elaboració, planificació i execució del Pla d’acció tutorial. Fer-ne el seguiment

i donar suport i orientació als tutors. 

c) Assistir a les reunions d’equip docent, impulsar les propostes de l’equip de direcció i recollir les

seves propostes en relació a la implementació del projecte curricular i d’altres suggeriments de

millora. 

d) Atendre les necessitats generals del batxillerat, detectar els punts febles i proposar les mesures

de millora. 

e)  Col·laborar  amb  Prefectura  d’estudis  i  el  Coordinador/a  pedagògic/a  en  l’establiment

d’estratègies  per  millorar  els  resultats  del  batxillerat  pel  que  fa  a  l’orientació  dels  alumnes,

acompliment del currículum, seguiment de l’absentisme i de l’acció tutorial. 

f) Coordinar els treballs de recerca del batxillerat. 

g) Representar l’institut com a vocal de les PAU. 

h) Retre comptes a Coordinació pedagògica.

i) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel/ per la Cap d’estudis i/o el Director/a. 

4) El coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

És la persona que ha de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social nomenat pel Director/a

del centre. 

Funcions

a) Promoure en la comunitat educativa actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació

de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu

plurilingüe.

b) Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del

centre i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat

nouvingut,  a  l’atenció  a  l’alumnat  en  risc  d’exclusió  i  a  la  promoció  de  l’ús  de  la  llengua,

l’educació intercultural i la convivència en el centre.

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència

mitjançant  l’ús  de  la  llengua  catalana  i  l’educació  intercultural,  afavorint  la  participació  de

l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.
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d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió,

participar  en  l’organització  i  optimització  dels  recursos  i  coordinar  les  actuacions  dels

professionals externs que hi intervenen.

e) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn.

f) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social i del Pla d’Acollida,

per delegació de la Direcció del centre.

g)  Participar  en  la  Comissió  d’Atenció  a  la  Diversitat  per  tal  de  col·laborar  en  la  definició

d’estratègies  d’atenció  a  l’alumnat  nouvingut  i/o  en  risc  d’exclusió  social,  participar  en

l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que

hi intervenen. 

h) Qualsevol altra que li pugui ser encomanada pel Director/a 

5) El coordinador/a d’activitats extraescolars i de serveis

Correspon la coordinació general de les activitats escolars complementàries i de les sortides del

centre. 

Funcions 

a) Elaborar la Programació anual de les activitats escolars. 

b)  Donar  a  conèixer  la  informació  relativa  a  les  activitats  escolars  complementàries  i  a  les

sortides. 

c) Vetllar per fer arribar un comunicat escrit a les famílies on s’informi dels detalls de les sortides.

d) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

e) Coordinar l’organització dels viatges d’estudi i qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi

amb els alumnes. 

f) Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà a

la Memòria anual d’activitats del centre. 

g) Retre comptes al Director/a.

h) Qualsevol altra que li pugui ser encomanada pel Director /a

6) Coordinació TIC 

Aquesta gestiona l’equipament i el material tècnic del centre i vetlla per al seu bon funcionament.

Depèn jeràrquicament del Director/a. 
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Funcions 

a) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar mitjançant les competències digitals

que promou Departament d’Ensenyament amb la col·laboració dels Departaments i assessorar el

professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TIC, d’acord amb

l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

b) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del

centre. 

c)  Vetllar  pel manteniment  de les  instal·lacions  i  els  equipaments  informàtics  i  telemàtics  del

centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. 

d) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centres en

l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament.

e) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en

les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.

f) Coordinar els recursos humans que es puguin assignar per tasques de suport i/o manteniment a

les TIC del centre.

g) Exercir el control de l'alumnat en relació a l'ús indegut de la xarxa.

h) Aquelles altres que la Direcció de l’institut li encomani en relació amb els recursos informàtics

i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

7) El coordinador de prevenció de riscos laborals 

Correspon promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. Depèn

jeràrquicament del Director/a. 

Funcions 

a)  Fomentar  l’interès  i  la  cooperació dels  treballadors  en l’acció  preventiva,  d’acord amb les

orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d’Ensenyament. 

b) Col·laborar amb la Direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència,  i  també en la

implantació,  la  planificació  i  la  realització  dels  simulacres  d’evacuació,  d’entre  ells  serà  la

responsable de la coordinació del simulacre d’emergència anual al centre.

c)  Revisar  periòdicament  la  senyalització  del  centre  i  els  aspectes  relacionats  amb  el  Pla

d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat. 
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d) Revisar periòdicament i tenir a punt el programa d’actuacions en casos d’emergència, d’acord

amb el Pla d’emergència del centre per assegurar-ne l’adequació a les persones, els telèfons i

l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips contra incendis com a activitat complementària a les revisions

oficials. 

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja en el centre, especialment dels espais comuns i fer-ne el

seguiment per millorar la seguretat i la prevenció d’accidents. 

g) Emplenar i trametre al Consorci el full de Notificació d’accidents laborals. 

h) Assessorar el Director/a i al Consell escolar de l’institut sobre possibles actuacions a fer per

millorar la seguretat i la prevenció d’accidents. 

i)  Col·laborar amb els  tècnics  del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i  el

control dels riscos generals i específics del centre. 

j) Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos laborals. 

k) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat,

dels continguts de prevenció de riscos. 

l) Retre comptes al Director/a.

8) Els coordinadors dels Projectes d’innovació educativa. 

 Al capdavant de cadascun dels projectes d’innovació educativa que duu a terme l’institut hi ha un

coordinador. Aquests corresponen al Projecte Educat 2.0 i al Pla de llengües estrangeres més el

nou projecte de coeducació.

Al Coordinador/a responsable de cada projecte li correspon: 

a) Facilitar orientacions i recursos al professorat per al desenvolupament del projecte. 

b) Dinamitzar la implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

c) Promoure la col·laboració amb entitats i institucions externes. 

d) Impulsar la difusió del projecte i de les seves realitzacions. 

e) Treballar en xarxa amb altres centres del programa. 

f) Coordinar el seguiment i l’avaluació del projecte. 

g) Retre comptes al Director/a.
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

Capítol 1. Organització del professorat. 

Secció 1. Equips docents  

Els equips docents són els grups de professors/es amb representació de tots els departaments i sota

la presidència del coordinador del nivell o del Coordinador/a pedagògic/a en la seva absència, per

tal  de  planificar  i  analitzar  les  accions  educatives  en  un  nivell  d’alumnat,  que  imparteixen

docència a un conjunt d’alumnes, actuen coordinadament en l’establiment de criteris per garantir

la correcta convivència de l’alumnat, la resolució de conflictes i la informació a les famílies. Són

els responsables immediats de l’acció educativa. Ajusten les programacions a les necessitats dels

alumnes  dels  grups  que  componen  els  diferents  cursos  i  fan  el  seguiment  de  les  activitats

d’ensenyament  –aprenentatge  i,  molt  especialment,  impulsen  noves  estratègies  encaminades  a

fomentar  la  introducció  del  treball  per  projectes,  el  treball  per  resolució  de  problemes  i

l'aprenentatge cooperatiu.

Està composat pel coordinador de nivell, els tutors i una representació suficient del professorat del

nivell  bimensualment.

Es constituiran, a més, en junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les

decisions escaients.

La coordinació sistemàtica del professorat que intervé en un mateix curs facilitarà l’adequació

dels continguts, l’actuació dins l’aula, les possibles adaptacions i el seguiment individualitzat de

l’alumnat. També són plataformes de discussió pel que fa als temes pedagògics i curriculars que

els correspongui, via coordinadors de curs. 

A més de les funcions esmentades més amunt també ho seran les següents: 

a)  Coordinar  els  procediments  d’atenció  a  la  diversitat  en  el  grup  d’alumnes  per  part  dels

professors. 

b) Acordar criteris en el tractament dels problemes d’aprenentatge i de disciplina dels alumnes. 
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c)  Portar  a  terme  el  seguiment  i  l’avaluació  global  dels  alumnes  del  grup  establint  mesures

necessàries per millorar l’aprenentatge. 

d) Establir actuacions necessàries per millorar el clima de convivència del grup. 

e)  Tractar  coordinadament  els  problemes  d’ensenyament-aprenentatge  i  de  conflictes  que

apareixen en el si del grup, establint les mesures adequades per resoldre’ls. 

f) Conèixer i participar en l’elaboració de la informació que, en el seu cas, es proporcioni als pares

o tutors de cadascun dels alumnes del grup. 

g) L’elaboració i la transmissió de la informació adreçada a les famílies. 

h) Determinar criteris de l’equip respecte al seguiment de l’avaluació contínua. 

i) Avaluar  la marxa de cada grup en el desenvolupament de les programacions  i proposar les

mesures de rectificació en les deficiències que es detectin. També es determinaran els processos

de  recuperació  i  les  activitats  d’aquestes,  susceptibles  de  convocatòries  extraordinàries

d’avaluació, tenint en compte les circumstàncies individuals dels alumnes. 

j) En finalitzar cada avaluació el tutor lliurarà a Coordinació pedagògica un acta on consti els

assumptes tractats, les decisions preses i els acords específics que es vulguin destacar. 

Secció 2. Departaments. 

Són òrgans de coordinació integrats per professors/es agrupats d'acord amb les seves especialitats

i afinitats. Al front de cada departament es nomena un Cap del departament al qual li correspon la

coordinació general de les activitats i la seva programació i avaluació.

El professorat es vincula als diferents departaments didàctics per tal  d’assegurar la coherència de

les programacions de curs. Els departaments han de centrar la reflexió en el currículum de l’àrea :

objectius,  continguts,  metodologia  didàctica  i  criteris  d’avaluació,  així  com  planificar

conjuntament  les  programacions  i  temporitzacions  de  cada  matèria  en  un  curs.  També  són

plataformes de discussió pel que fa als temes pedagògics i curriculars que els correspongui on el

Cap de Departament manifesta l’acord al que s’ha arribat quan es debat en la reunió del Consell

de direcció. 
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En  el  si  dels  departaments  corresponents  s’estableixen  els  següents  seminaris:  Filosofia,

Economia, Educació física, Música, Francès i Llatí. Al capdavant de cada seminari hi ha un cap

de seminari, les competències del qual són les que li delega el Cap del departament i es reuneixen

un cop per setmana.

L'estructura dels departaments i seminaris serà la següent:

a) Departament de ciències socials. 

En  forma  part  el  professorat  de  les  especialitats  següents:  Geografia  i  Història  i  Filosofia.

S'estableix el seminari de Filosofia, que agrupa el professorat de l'especialitat.

b) Departament de llengua catalana i literatura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua catalana i literatura. 

c) Departament de llengua castellana i literatura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua castellana i literatura i Llatí.

S'estableix el seminari de Llatí, que agrupa el professorat de l'especialitat.

d) Departament de llengües estrangeres. 

En forma part  el  professorat  de les especialitats  següents:  Llengües  estrangeres.  S'estableix el

seminari de Francès, que agrupa el professorat de l'especialitat.

e) Departament de matemàtiques. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Matemàtiques i Economia. 

S'estableix el seminari d'Economia, que agrupa el professorat de l'especialitat.

f) Departament de ciències de la natura. 

 En forma part el professorat de les especialitats següents: Física i Química i Biologia i Geologia.

S'estableix  un  seminari  que  agrupa  el  professorat  de  l'especialitat  diferent  a  la  del  cap  de

departament.

g) Departament d’expressió. 

En  forma  part  el  professorat  de  l’especialitat  següent:  dibuix,  educació  física  i  música.

S'estableixen dos seminaris d’educació física i música respectivament.  

h) Departament de tecnologia. 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Tecnologia.

i) Departament d’Orientació.
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En forma part el professorat de l’especialitat següent: Pedagoga terapeuta i orientació educativa,

el professorat d’Acollida i el professorat amb nomenament de diferents àrees que donen classe

majoritàriament als grups d’atenció a la diversitat. També inclou la professora de Religió.

La Direcció assignarà a cada departament els grups de matèries i àrees que li corresponguin. Els

membres  del  departament  es  reuniran  per  estructurar  o  actualitzar  els  continguts  atenent  els

diferents nivells d’aprenentatge de l’alumnat.

Són funcions del departament didàctic:

a. Repartir, segons raons pedagògiques, les matèries i els grups assignats a cada professor/a.

b. L’elaboració de la part dels treballs i treballs de síntesi que l’Equip Directiu decideixi assignar a

cada departament.

c. L’elaboració de la programació i dels criteris d’avaluació per a ser lliurats al  Coordinador/a

pedagògic/a a l’inici del curs.

d.  Aplicar  les  competències  digitals  acordades  pel  departament  en  cada  nivell  educatiu  i

consensuades en reunió de Consell de direcció.

e. L’elaboració documentada dels criteris d’avaluació per a ser explicada a l’alumnat i facilitada a

les famílies.

f. Les possibles sortides o activitats complementàries a realitzar durant el curs.

g. Mantenir actualitzat l’inventari de materials i maquinàries del departament.

h. Disposar de les actes dels acords presos en les reunions de departament.

 

D’acord amb l’ordenament  curricular, cadascuna de les matèries i  crèdits  que s’imparteixen a

l’alumnat durant l’any escolar, han d’assignar-se a un departament de coordinació didàctica. 

Quan s’imparteixin  matèries  o  crèdits  que no estiguin  assignats  a un departament  concret,  el

Director/a adscriurà aquests ensenyaments a un departament que serà el responsable de resoldre

totes les qüestions relatives a la matèria corresponent. 

Quant  un  departament  no  pugui  assumir  totes  les  matèries  que  ha  de  fer  segons  el  Projecte

curricular, el  Director/a  podrà  adscriure el  professorat  d’altres  departaments  afins  per  tal  que

complementin les hores que manquen. En aquest cas, el professor continuarà depenent del seu
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departament originari si bé caldrà que assisteixi a les reunions que es facin al departament adscrit

sobre la seva matèria, i si això no és possible s’haurà de coordinar amb el cap de departament al

qual correspongui la matèria suara esmentada.

Secció 3. Comissions. 

1) Equip de coordinació pedagògica

L’equip  de  coordinació  pedagògica  estarà  format  pels  coordinadors  d’ESO  i  Batxillerat  que

treballaran amb el Coordinador/a pedagògic/a. Seran les encarregades de coordinar i dinamitzar

les reunions d’equips docents i de tutors, on s’han de dur a la pràctica, adequant segons requereixi

les estratègies de cada curs, que vagin sorgint en el desenvolupament quotidià del centre. També

coordinaran aquells debats que el Consell de direcció consideri que han de tenir lloc en els equips

docents. Es reuniran setmanalment i han de retre comptes a l’Equip directiu.

2) Grup de Competències bàsiques per als equips docents 

Dissenyen estratègies conjuntes de millora dels resultats de competències bàsiques de l’alumnat i

prenen acords de mesures pedagògiques per  treballar als equips docents. 

3) Equip de prevenció, mediació i actuació en la resolució de conflictes (EPMARC)

Estarà  formada  pel  Cap  d'estudis,  tres  tutors  i  la  responsable  de  mediació  que  es  reuniran

setmanalment.

Seran les encarregades de donar suport a les accions de les tutories, adequant segons requereixi

cada situació, els acords de convivència de l'alumnat i facilitant mesures per resoldre els conflictes

que vagin sorgint en el desenvolupament quotidià del centre. L'equip proposa a la Direcció les

mesures de conciliació d'acord a les normes de convivència del centre.  Hauran de retre comptes a

la Direcció.

4) Comissió LIC

El  Coordinador/a  pedagògic/a  es  reuneix  setmanalment  amb el  coordinador  LIC del  centre  i

l’assessora  LIC externa  del  Departament  d’Ensenyament  adscrita  al  nostre  centre,  per  fer  un
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seguiment i assessorar els casos d’alumnat que requereixen una atenció especial en l’àmbit de la

interculturalitat i cohesió lingüística. Hauran de retre comptes al Coordinador/a pedagògic/a i a la

Direcció.

5) Comissió informàtica (TIC-TAC i Educat 2.0)

El Director/a es reuneix amb el Coordinador informàtic, la coordinadora EDUCAT 2.0 i el tècnic

ajudant  informàtic  setmanalment  per  valorar  el  funcionament  del   projecte  EDUCAT 2.0  del

centre, gestionar la seva funcionalitat, atendre els incidents i problemes de l’àmbit informàtic i

donar suport al professorat i alumnat que ho necessiti. 

La Comissió TIC té  com a principal  objectiu  potenciar  l’ús  educatiu  de les  TIC i  assessorar

l’equip directiu, el claustre i la comunitat educativa en la seva optimació 

Funcions de la comissió:

a. Tenir actualitzades i en bon ús l’equipament tècnic i informàtic del centre.

b. Informar als membres de la comunitat educativa dels serveis informàtics del centre.

c. Controlar el  compliment de les normes d’utilització dels ordinadors del centre per part dels

alumnes.

d. Coordinar la integració de les TIC en les programacions del professorat mitjançant l’assoliment

de les competències digitals i en l’avaluació de l’alumnat. 

e. Promoure l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. 

f. Vetllar per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre. 

g. Animar i difondre l’ús de les TIC entre la comunitat educativa. 

6) Equip de mediació

El Cap d’estudis  es  reuneix  amb la  psicopedagoga cada  setmana una hora,  per  tractar  temes

relacionats amb conflictes entre l’alumnat i poder atendre els casos per via de la mediació com a

mesura  de  prevenció.   D'aquesta  comissió  en  formen  part  els  responsables  del  projecte  TEI

(tutoria entre iguals). Haurà de retre comptes a la Direcció.
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7) Equip AICLE- GEP

Dins el Pla de llengües com a projecte d’innovació educativa, tot el professorat que hi participa

imparteix  la  seva  matèria  en  anglès  en  alguns  grups.  Es  reuneix  cada  setmana  amb  la

Coordinadora  del  Pla  de  llengües  estrangeres,  per  tal  de  coordinar  i  planificar  estratègies

conjuntes de treball a l’aula i fer un seguiment en el procés d’aprenentatge de l’alumnat per tal

d’assolir  la  competència  lingüística  necessària.  Haurà  de  retre  comptes  al  Coordinador/a

pedagògic/a i a la Direcció.

8) Comissió de festes i d’activitats extraescolars

Aquesta comissió formada per la coordinadora i professorat de suport, organitza l’activitat general

de les activitats escolars complementàries (festes de centre i sortides escolars). La coordinadora es

reuneix  amb  la  secretària  per  fixar  el  pressupost  de  cada  sortida  i  realitzar  les  gestions

econòmiques i el Cap d’estudis per planificar el calendari de sortides. També, es reuneix amb tot

l’equip directiu un cop per setmana, per tal d’informar-lo de les activitats i sortides de la setmana

següent. Haurà de retre comptes a el Secretari/ària i a la Direcció.

Secció 4. Altres.  

Les Juntes de tutors de nivell estan formades pels tutors dels grups d’un determinat nivell i el

coordinador corresponent. És l’equip coordinador dels grups que componen cadascun d’aquests

cursos  i  els  seus  respectius  equips  docents.  Les  seves  funcions  els  converteixen  en  els

interlocutors amb els alumnes d’aquests grups i les seves famílies. La responsabilitat de la presa

de decisions correspon  a la totalitat de l’equip docent i la posada en pràctica dels acords és duta a

terme per cadascun dels tutors. Cada junta es reuneix setmanalment. 

Les Juntes d’avaluació són les responsables directes del procés d’ensenyament-aprenentatge d’un

determinat  grup-classe. Al  professorat  integrant  d’aquestes  juntes  li  correspon  l’avaluació

d’aquest procés, així com l’avaluació final dels alumnes que componen aquest grup-classe segons

els  criteris  de  curs  o  etapa  que  el  centre  especifiqui,  i  atenent  a  les  programacions  dels

departaments.  Els  tutors  de  cadascun  d’aquests  grups-classe  seran  els  coordinadors  de  les

reunions.
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Es reuneixen com a mínim quatre vegades al llarg del curs, corresponents als tres trimestres

naturals i a la preavaluació (meitat del primer trimestre).

Capítol 2. Organització de l'alumnat. 

La nova direcció del centre seguint el seu projecte i d’acord amb coordinadors i responsables dels
diferents departaments van dissenyar l’organització següent:

a) El primer curs compta amb 5 grups (A, B, C, D I E).  Són grups homogenis amb alumnat
heterogeni.  Els currículums, per tant, són iguals en totes les matèries.  La diferència de ritmes
d'aprenentatge es tracten dis la mateixa aula. Tanmateix els grups es desdoblen en grups flexibles
en  algunes  matèries  —les  instrumentals  i  Anglès— tot  formant  els  grups  A-B-E  i  C-D.  En
aquestes matèries  desdoblades tot  i  que se segueix el  mateix currículum, es fa una adaptació
metodològica i s'atén l'alumnat d'acollida (C-D). El grup C-D també desdobla les Ciències Socials

b) Aquesta estructura es repeteix als cursos 2n dESO tot i que en tenir quatre línies, els grups
flexibles són el A-B i el C-D. A banda de les instrumentals,  també es desdoblen les Ciències
Socials i l'Anglès.

c) A 3r hi ha 4 grups A, B, C i D homogenis amb alumnat heterogeni i mateix currículum. Es fa un
únic grup flexible per a les instrumentals i Anglès per a aquells alumnes amb ritmes més lents
d'aprenentatge. L'adaptació, doncs, és metodològica.

d)  A 4t  l'estructura  és  igual  que  la  de  3r  tret  que  el  grup  flexible  només  és  per  a  matèria
instrumentals.

e) El Batxillerat es distribueix en itineraris agrupats en les branques científica-tecnològica i en la
social-humanística tant a 1r com a 2n curs.

Capítol 3. Atenció a la diversitat. 

La Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD) es constitueix per planificar i fer el seguiment de les

actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat.

La  seva  composició  i  funcions  venen  determinades  en  les  Instruccions  d’organització  i

funcionament del departament d’ensenyament de cada curs.

La Comissió Social integrada per la Coordinadora pedagògica, la pedagoga terapeuta del centre i

professionals externs, amb la coordinació dels serveis socials es reuneix un cop al trimestre, per

tal de reduir i/o prevenir els possibles factors de risc en els infants i els adolescents escolaritzats,

elaborar  estratègies  i  els  recursos  necessaris  per  a  una  bona  escolarització  d'aquests,  amb la

27



INSTITUT SALVADOR ESPRIU

coordinació de tots els serveis per al seguiment individualitzat de cada infant i adolescent, com de

les seves famílies.

Capítol 4. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat

En el Consell de Direcció es consensuen determinats continguts que posteriorment es traslladen 

als departaments i tutors/es de curs. S'haurà de vetllar des del mateix Consell de Direcció perquè 

això sigui així.

Els principals temes de treball són:

-Acord en els criteris transversals per a l'assoliment de les competències bàsiques en els 

diferents nivells de l'alumnat, entre elles, les competències digitals, per tal de traspassar-

los als equips docents.

-Unificació del disseny de les programacions de les matèries de tots els Departaments 

seguint unes pautes comunes.

-Divulgació conjunta dels Departaments dels criteris d'avaluació de les matèries al moodle,

per tal d'informar a l'alumnat i les famílies, atenent les instruccions d'inici de curs.

-Adopció de criteris comuns en la configuració dels crèdits de síntesis, projecte de recerca 

a l'ESO i treball de recerca al Batxillerat.

-Valoració de la idoneïtat de les editorials pel que fa referència als llibres digitals utilitzats 

per l'alumnat dins el Projecte Educat 2.0.

-Establiment de la planificació de les matèries optatives que configuren els itineraris de 4rt

d'ESO i les optatives del Batxillerat.

-Planificació de les pautes a seguir en l'orientació acadèmica i professional que cada any la

Coordinadora d'orientació elabora per a l'alumnat del centre.

-Assessorament que el professorat de Batxillerat realitza a l'alumnat de 4rt d'ESO de les 

matèries dels diferents itineraris, previ a la preinscripció al batxillerat.

-Tractament conjunt de tots els Departaments d'aspectes disciplinaris de l'alumnat. (per 

exemple, les faltes d'assistència col·lectives en dates d'exàmens).
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-Seguiment i anàlisi dels resultats acadèmics generals i de les diferents proves en què 

participa l'alumnat del centre.

Capítol 5. Acció i coordinació tutorial. 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament

personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva

edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

Les actuacions associades a l’acció tutorial segueixen l’establert a l’article 15 del decret 102/2010

d’Autonomia dels Centres Educatius. 

Les funcions dels professors tutors/es del centre són:

Els tutors/es han de ser professors/es de tot l’alumnat del grup i la resta de professorat i de l’Equip

directiu són els intermediaris  entre el  grup i la Junta directiva i d’avaluació.  Per la qual cosa

hauran de:

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 

b)  Tenir  cura  de  la  coherència  de  les  activitats  d’ensenyament  aprenentatge  i  les  activitats

d’avaluació  de  tots  els  docents  que  intervenen  en  el  procés  d’ensenyament  del  seu  grup

d’alumnes. 

c) Tenir  cura,  juntament amb la secretària,  quan correspongui, de vetllar  per l’elaboració dels

documents acreditatius

d) Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels alumnes. 

e) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per

informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars, d’acord

amb els criteris establerts per la direcció del centre. 

f) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 

g) Mantenir informats l’alumnat dels assumptes del centre que els puguin interessar.

h)  Informar  el  professorat  del  grup  sobre  aquelles  qüestions  dels  alumnes  que  poden  tenir

influència en el seu rendiment acadèmic i/o el seu comportament al centre.

i) Fer un seguiment individualitzat de l’alumne/a utilitzant els procediments habituals: entrevista

personal, fitxa de registre, avaluacions, control de l’absentisme.
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j) Dur a terme el Pla d'acollida per al seu alumnat, informar-los sobre els horaris, les activitats del

seu nivell  acadèmic  contemplades  dins la  Programació  General  Anual  de Centre,  les  Normes

d’Organització i Funcionament del Centre.

k) Desenvolupar les sessions de tutoria d'acord amb el PAT del centre, per tal  de fomentar el

coneixement mutu i la integració de l’alumnat a l'institut, així com per resoldre els problemes que

es plantegin.  La Coordinació Pedagògica coordinarà la  programació  de l'acció tutorial  per  tal

d’unificar les accions tutorials en els diferents nivells. Vetllaran per l’actualització del material.

l) Mantenir una reunió col·lectiva amb els pares/mares d'alumnes de la tutoria, durant el primer

trimestre  de cada curs.  En aquesta  trobada s'informarà de les  característiques  de l'institut,  les

normes de funcionament i conducta, el pla d'estudis.

ll) Entrevistar-se amb els pares o tutors legals dels alumnes, quan el cas ho requereixi, dins de

l’horari  previst.  De manera excepcional,  l’entrevista  es podrà fer a  una altra  hora prèviament

acordada.

m) Fer, durant el curs, amb el pare/mare  o tutor legal de cada alumna/e una entrevista com a

mínim i les que siguin necessàries per al correcte seguiment de l’alumne/a. i per informar del seu

rendiment escolar.

n) Controlar l’assistència de tot l’alumnat del grup, fer-se càrrec dels justificants signats per les

famílies o pel mateix alumnat si és major d’edat, valorar-los  i entrar-los a l’aplicatiu informàtic

SGAD. Notificar periòdicament les faltes d’assistència o retards a les famílies i a Cap  d’Estudis.

ñ) Supervisar la conservació de l’aula del seu grup. Els desperfectes que s’hi puguin produir els

notificarà el tutor/a immediatament a la Secretària per a la seva reparació.

o) Fer un seguiment del calendari d’exàmens del curs.

p)  Presidir  les  sessions  de  preavaluació  i  d’avaluació  ordinària,  preparar-les  prèviament  amb

l’alumnat i fer constar en acta els acords presos. Vetllaran per a que el professorat del grup del

qual és tutor entri les notes de les matèries d'acord amb el calendari establert per a cada avaluació.

q) Tenir cura de l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació (actes) i de la

comunicació d'aquests a les famílies (butlletins).

r) Fer arribar a les famílies els resultats del procés d'avaluació i controlar que els alumnes retornin

els butlletins de notes signats pels pares i/o mares.

s) Traslladar al departament o seminari corresponent per tal que s’estudiïn les reclamacions sobre

qualificacions fetes al llarg del curs que no s’hagin resolt directament entre el/la professor/a i
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l’alumne/a afectat. Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar en un

acta elaborada a aquest efecte pel tutor/a i signada pels membres de la junta d'avaluació.

t) Orientar l’alumnat en l'elecció del currículum diversificat.

u) Convocar els professors/es del grup, en col·laboració amb el Cap d'Estudis o la Coordinació

Pedagògica, quan ho consideri necessari.

v) Fer constar en un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a les observacions pertinents del

procés d'aprenentatge,  entrevistes  amb els pares,  còpia dels 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 l’armari de la sala de professorat.

x)  Entrar les dades corresponents a l’aplicatiu SGAD (Tutories individuals, Tutories Familiars,

justificació de faltes d’assistència i retards, retorn de full d’incidència firmat per la família).

w)  Vetllar,  amb  l'ajut  de  la  Coordinació  Pedagògica  i  la  Coordinació  LIC,  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.

x) Els tutors podran demanar amb el vist-i-plau del Cap d’Estudis o la

Coordinació Pedagògica la intervenció de la psicopedagog/a del centre o el psicòleg/oga de l’EAP

per tractar els casos d'alumnat amb problemes específics o d’incorporació tardana.

y)  Els  tutors/es  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.

z) Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament d’Ensenyament. 

La  tutoria  i  l’orientació  dels  alumnes  forma part  de  la  funció  docent.  Tots  el  professors  que

formen  part  del  claustre  d’un  centre  poden  exercir  les  funcions  de  professor  tutor,  quan

correspongui. 

El  Coordinador/a  pedagògic/a/a  coordina  l’exercici  de  les  funcions  del  tutor  i  programa

l’aplicació del pla d’acció tutorial dels alumnes de l’institut, d’acord amb el Projecte educatiu. 

Entre les funcions específiques del tutor estan: 

a) Reunions setmanals amb el coordinador/a de nivell. 

b)  Mitjançant  el  programa  informàtic  control  d´assistència  i  disciplina  del  grup  i  fer  arribar

informació a la família. 
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c) Omplir documents relatius a la tutoria: fitxes personals dels alumnes i registre de les entrevistes

amb pares i alumnes. 

d) Comptabilitzar les faltes de l´alumnat per mal comportament o absència, comunicar al Cap d

´Estudis  la  situació  de  l´alumne  i  fer  als  pares  els  avisos  pertinents:  avisos  per  absències,

apercebiment per faltes i expulsions de classe, avís de possible repetició de curs. 

e) Canalitzar la informació de la marxa del centre per tal que arribi als alumnes. 

f) Preparar i impartir una hora setmanal de tutoria amb el material i les directrius del Pla d’acció

tutorial. 

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

a) Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals intensius, les

adaptacions  curriculars  individualitzades  i  les  modificacions  del  currículum  d’acord  amb  les

necessitats  educatives  de  cada  un  dels  alumnes  respecte  al  seu  procés  d’ensenyament-

aprenentatge. 

b)  Gestionar  l’aula  d’acollida:  planificar  recursos  i  actuacions,  programar  les  seqüències

d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats. 

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua. 

d) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 

e) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu de

l’alumnat nouvingut. 

f) Treballar conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del

centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP...). 

g)  Participar  en  les  reunions  dels  equips  docents,  comissions  d’avaluació…,  per  coordinar

actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa. 

Capítol 6. Orientació acadèmica i professional. 

L’atenció  a  la  diversitat  de  necessitats  educatives  dels  alumnes  és  responsabilitat  de  tot  el

professorat.  El  professorat especialitzat  que forma part  del Departament  d’orientació s’han de

dedicar,  prioritàriament,  als  alumnes  que  presenten  més  dificultats  en  l’aprenentatge  i,  molt

particularment, a aquells que necessiten suports educatius específics per progressar en els seus
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aprenentatges i per participar en les activitats ordinàries del centre, complementant les funcions

que desenvolupen els professors de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats,

interessos i ritmes d’aprenentatge que presenten els alumnes. Per tant, els alumnes amb necessitats

educatives  especials  vinculades  a discapacitats  o amb greus  dificultats  d’aprenentatge  són els

primers que s’han de beneficiar de la intervenció d’aquests especialistes. 

Les  seves  funcions  venen  determinades  en  les  resolucions  i  les  Instruccions  d’organització  i

funcionament del Departament d’Ensenyament de cada curs.

Capitol 7.  L’avaluació de l’alumnat

La finalitat  de l'avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a mitjançant

l'avaluació inicial;  informar sobre els  processos d'ensenyament  i  aprenentatge amb l'avaluació

contínua  i  formativa;  comprovar  els  progressos  de  cada  alumne/a  amb l’avaluació  contínua  i

sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes. 

L’avaluació  a  l’ESO  es  regeix  per  la  resolució  EDU/295/2008, de 13 de juny,  amb les

corresponents modificacions indicades a l’ENS/56/2012, de 8 de març, per la qual es determinen

el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundaria

obligatòria. El batxillerat en el Decret 142/2008 de 15 de juliol i l’Ordre EDU/554/2008 de 19 de

desembre.

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes.  

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 

Per tal de coordinar les mesures que es duguin a terme per millorar i garantir la convivència en el

centre hi ha un equip de prevenció, mediació i actuació en la resolució de conflictes (EPMARC).

Aquest equip estarà integrat per 4 professors: 

Cap d’estudis i els responsables de disciplina d’ESO i batxillerat.
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Així mateix es reforçarà l’equip de l’EPMARC amb professorat que col·labori amb mediació, el

control  de  retards  (consergeria,  secretari/ària  i  EPMARC)  i  les  tasques  de  vigilància  dels

sancionats els dilluns i dijous a la tarda.

Es nomenaran  professors/es  per  efectuar  els  tràmits  d’instrucció  corresponents  als  expedients

acadèmics sancionadors i de mediació.

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. 

La  pràctica  de  la  convivència  són  elements  fonamentals  del  procés  educatiu.  Totes  les

persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el

deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.

Les mesures de promoció de la convivència són:

a) Treball per tutories: Cada tutor dedica una hora setmanal al grup per tractar temes generals i

de convivència, cohesionar el grup i enfortir els lligams de pertinença al centre. També es

debaten  qüestions  i  problemàtiques  d’interès  per  a  l’alumnat  amb  dinàmiques  d’aula

coordinades  pels  tutors.  La  gestió  del  treball  a  l’ESO ajuda  a  facilitar  hàbits  d’estudi  als

alumnes i propiciar el treball col·laboratiu a l’aula i la interrelació entre els companys de la

classe.  

b) Jornada de delegats: A l’últim trimestre de curs es planifica una jornada de representants de

les classes per tal de plantejar els punts forts i febles de l’organització i funcionament del

centre,  per  tal  d’adquirir  compromisos  i  plantejar  millores  de treball  i  de gestió  al  centre

coordinat per l’Equip directiu. També és el moment de recollir propostes per part de l’alumnat

i de transmissió de l’Equip directiu de la importància de les normes per tal que la convivència

al centre per tots els membres de la comunitat educativa sigui efectiva. Al marge d'aquesta

jornada es poden convoca períodicament altres reunions si se sol·liciten per part de l'alumnat,

dels membres de l'Equip Directiu o d'alguna Coordinació.

c) Activitats extraescolars del centre: 

-Taller per aprendre dels conflictes. La mediació  
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Consisteix en aprendre i practicar per part d’un grup d’alumnat, les tècniques i habilitats que son

necessàries a la mediació, i que ajuden a prevenir i resoldre els conflictes que es donen a l'Institut.

Els nois i noies que es formin faran de “mediadors entre iguals” i formaran part de l'Equip de

Mediadors de l'Espriu.  També fan acompanyament entre iguals “padrins” per facilitar l’adaptació

de l’alumnat de 1r d’ESO i per recolzar l’alumnat amb problemes de disciplina d’altres nivells.

-Taller «Fes-te voluntari»   

Activitat amb l’objectiu de portar a terme accions de voluntariat social (amb algunes sortides fora

del centre), de suport a la gestió del nostre centre, de defensa dels drets humans, etc. i adquirir un

coneixement real i directe de la realitat del nostre barri i ciutat. Els destinataris d’aquest projecte

són per a tots els alumnes de 3r i 4rt d’ESO i batxillerat.

Capítol 2. Mediació escolar. 

La mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes es regula mitjançant 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.

Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 
convivència en el centre. Sancions aplicables

Són les que s’especifiquen en l’article 37.1 i 37.3 de la LEC
 

Els  comportaments  inadequats  seran  de  resolució  per  part  de  l’EPMARC amb alguna de  les

següents mesures d’actuació immediata: 

 Informació a les famílies mitjançant el comunicat d’incidència.

 Citació i entrevista informativa amb les famílies.

 L’actuació conjunta de l’Epmarc avisant la tutoria dels fets

 L’alumne i la seva família signarà el document de reconeixement dels fets i acceptació de

la sanció corresponent. En cas de no estar-hi d’acord, s’obrirà un expedient a l’alumne

amb les mesures provisionals corresponents.

 Davant de fets de gravetat es comunicarà l’obertura d’expedient i les mesures cautelars

pertinents a la família de l’alumnat.

35



INSTITUT SALVADOR ESPRIU

Secció 1. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 

L’alumnat de 3r, 4rt d'ESO  i Batxillerat  pot ser sancionat pel professorat amb la  retirada del

carnet de sortida durant l’esbarjo. El professorat emetrà un comunicat d’incidència amb un dia de

sanció i li lliurarà al Cap d’estudis.

El/la  tutor/a,  d'acord  amb  l'equip  docent,  pot  sancionar  l’alumnat  amb  la  pèrdua  del  dret  a

participar en activitats extraescolars sempre que la Coordinació d’Activitats i Serveis i la família

de l’alumnat sancionat n’estiguin avisats per avançat.

L’EPMARC  conjuntament  amb  el  Cap  d’estudis  valoraran  l'actitud  i  conducta  de  l'alumnat

setmanalment, per tal d'aplicar ,si s'escau, la sanció corresponent en cada cas.  

Davant d’una situació d’urgència o que pugui representar un perill per a qualsevol membre de la

comunitat educativa del centre o un risc per al normal desenvolupament de l’activitat del centre,

qualsevol membre de l’Equip directiu podrà imposar una sanció a l’alumnat del centre i informar

posteriorment el Cap d’Estudis i Direcció.

Secció 2. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010). 

Les faltes greument perjudicials per a la convivència prescriuen pel transcurs d'un termini de tres

mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos

des de la seva imposició. 

Secció 3. Graduació de les sancions.

Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l'article

37.1 de la Llei d'educació, s'han de tenir en compte els criteris que estableix els articles 24.3 i 24.4

del   Decret 102.
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Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la convivència en el
centre. 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

 

Atès  el  caràcter  educatiu  del  centre,  els  alumnes  han  de  tenir  un  bon  comportament  i  ser

respectuosos amb tots els membres de la comunitat educativa. 

Es consideren faltes perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes següents:

a) Les faltes de respecte al professorat, personal d’administració i serveis o a l’alumnat.

b) Les intimidacions, amenaces, agressions o robatoris.

c) El mal ús del material escolar.

d) La reincidència a no fer els deures o no dur el material pertinent.

e) L’ús o exhibició de  MP3, telèfon mòbil o altres aparells d’àudio, vídeo, fotografia..., que seran

requisats i lliurats a direcció d’estudis amb el nom del propietari, data i curs. Aquest els custodiarà

una setmana fins que la família ho vingui a recollir.

f) El consum de xiclets, llaminadures, pipes...

g) Els retards

h) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la

incitació a aquests actes.

i) L’ús o exhibició de gorres o peces inadequades al cap. Aquestes seran requisades i lliurades a

direcció d’estudis amb el nom del propietari, data i curs.

j) L’entrada de monopatins, patinets, patins o similars a l’interior del centre. Els monopatins s’han

de deixar als compartiments adequats que hi ha a l’entrada del recinte escolar. L’alumnat utilitzarà

un cadenat per impedir l’accés al monopatí, amb el benentès que aquest cadenat ha de ser retirat

del compartiment cada dia en acabar les classes. En cas que no es retiri el cadenat, consergeria

procedirà a desbloquejar el cadenat i a requisar el monopatí que hi sigui dipositat.

k)  L’alteració  injustificada  del  desenvolupament  normal  de  les  activitats  del  centre,  el

deteriorament de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de

documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.

l) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

ll) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 
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m) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no

constitueixi falta. 

Situacions que requereixen una actuació immediata:

Falta de respecte o insults a un membre adult del centre.

Agressions, intimidacions i robatoris.

Assetjament entre companys

Acumulació d’incidències  amb reincidència de motiu

Acumulació de retards en poc temps.

Canvi de comportament preocupant d’un alumne.

Ús inadequat de les instal·lacions del centre

Absentisme escolar.

Aquelles situacions que ultrapassin l’àmbit de les tutories.

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 

La Comissió de convivència podrà determinar que un/a alumne/a d’ESO o de Batxillerat  hagi

d'assistir al centre obligatòriament a les tardes en horari no lectiu com a mesura correctora d'una

conducta inadequada.

Aquesta mesura es comunicarà a la família per avançat mitjançant un document del centre que un

cop signat per la  família,  haurà de lliurar  al  professorat  de vigilància  d’aquell  dia.  El  tutor/a

n’estarà assabentat. 

L'incompliment d'aquesta mesura per part de l'alumnat es considerarà com a conducta greument

perjudicial per a la convivència en el centre, per la qual cosa s'aplicarà la sanció que es determini.

La Comissió de convivència podrà determinar que un/a alumne/a d’ESO o de Batxillerat que hagi

consumit  xiclets,  llaminadures,  pipes,  etc.  hagi  de  realitzar  mesures  reparadores  consistents  a

netejar els espais comuns del centre en el temps d’esbarjo acompanyats per un professor/a, avisant

a la família amb un comunicat d’incidència.

Les mesures correctores previstes són les següents: 
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a) Amonestació oral. 

b) Privació del temps d'esbarjo. 

c) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu per la tarda.

d) Realització de tasques educadores per a l'alumne durant l'esbarjo

e) La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la

comunitat educativa. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un

període màxim d'un mes. 

g) Canvi de grup de l'alumnat per un període màxim d'una setmana.

h)  Suspensió  del  dret  d'assistència  a  determinades  classes.  Mentre  es  fan  aquestes  classes,

l'alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

L’ intent de sortir irregularment del centre a l’hora de l’esbarjo, sense carnet o amb un carnet no

vàlid, es comunica mitjançant una incidència. 

S’actua amb la retirada de carnet de 5 dies. Si un alumne intenta sortir amb el carnet deixat per un

altre alumne, la sanció s’aplica als dos alumnes. El carnet d’estudiant és personal i  intransferible.

El carnet caduca en finalitzar el curs en el que ha estat expedit. El carnet d’un curs anterior no és

vàlid en el següent. El carnet s’haurà de deixar al Cap d’estudis, amb el nom dels alumnes, curs i

dia en què es pot lliurar.

El professorat de vigilància  de la tarda haurà de registrar l’assistència  de l’alumnat  sancionat

diàriament, mitjançant l’aplicatiu SGAD. L’alumnat haurà de romandre en silenci a l’aula 010,

efectuant tasques acadèmiques durant una hora per la tarda. L’incompliment de la sanció serà

controlat per l’EPMARC la qual adoptarà les mesures pertinents.

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants. 

El tipus d’actuacions a l’alumnat depèn del nivell de gravetat de la incidència. 

Els casos que es poden produir són:

a)  Circumstància  acumulable:  Presa de  decisió  conjunta  entre  l’Epmarc  amb aplicació  de

sanció  d’acord  de  reconeixement  dels  fets.  Aquesta  sanció  si  és  greu,  pot  comportar  la
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suspensió temporal del dret d’assistència al centre durant uns dies determinats amb acord de la

família, si és possible, i l’obertura d’expedient.

b)  Situacions  que  requereixen  una  actuació  immediata:  s’inicia  l’actuació  immediata  de

l’Epmarc per a l’aclariment dels fets amb la finalitat d’arribar en un termini, a la presa de

decisió conjunta amb la tutoria per a la resolució del conflicte.

Com a mesura preventiva l’alumnat podrà ser privat de l’esbarjo (retirada de carnet o estada a

la  biblioteca  (1r  i  2n  d’ESO)  o  amb  l’obligació  de  romandre  al  centre  durant  un  temps

determinat a les tardes en horari no lectiu. En aquest cas s’emetrà un comunicat de la mesura

correctora per tal d’assabentar-ne a la família.

Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 

 

L'alumnat  té el deure d'assistir puntualment a les classes per aquesta raó si un alumne arriba tard

es reflectirà aquesta circumstància per part del professor i s’apuntarà el corresponent retard. En

cas de continuar amb aquesta actitud el tutor avisarà els pares i donarà part al Cap d’estudis per tal

de prendre les mesures que corresponguin.

Actuació  i control en cas de retards

-Si l’alumnat que fa tard és de 1r o 2n d’ESO, consergeria prendrà nota del seu nom i retirarà el

carnet que l'alumne haurà de recollir a l'hora de la sortida 14:40 després de fer 10 minuts (tot

recuperant el retard) amb treballs que contribueixin a millorar l'ordre i la neteja de les aules. 

-Si l’alumnat que fa tard és de 3r, 4t d’ESO, o de Batxillerat, consergeria prendrà nota del seu 

nom en una llista i l’alumnat li lliurarà el seu carnet de sortida del centre. Després el conserge 

lliurarà el carnet al Cap d’estudis el qual li retindrà durant un dia.  Quan a un alumne de 3r, 4t o 

Batxillerat se li retira el carnet per haver arribat tard, el podrà anar a buscar el dia següent de les 

9’55 a les 10h en el vestíbul de Glòries per part de la persona de l’EPMARC que hi hagi en aquell

moment.  
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-En  cas  que  l’alumnat  no  lliuri  el  carnet  en  el  moment  d’entrar  al  centre,  es  farà  constar

explícitament aquest fet a la llista de retards, el qual haurà de venir una hora d’estudi al centre que

podrà ser el dilluns o dijous de 16 a 17h.

-L’alumnat  que no compleixi  la sanció per retard i  justifiqui  la seva absència,  lliurarà aquest

justificant a consergeria a l’entrar, a fi que l’EPMARC estudiï el seu cas i valori la justificació. 

-L’alumnat  que no compleixi  la sanció per retard i no hagi presentat  cap justificació prèvia a

consergeria o a l’EPMARC, el professorat de vigilància de sancionats ho farà constar en un full de

control diari. El dia següent l’administrativa emetrà un full d’incidència que el conserge lliurarà a

l’alumne. Aquest full d’incidència s’afegirà al còmput total d’incidències de l’alumne i tindrà el

mateix tractament.

-A fi d’acomplir l’acord de la Jornada de delegats i delegades, establert entre els representants de

l’alumnat i la Direcció, l’alumnat que faci tard de forma esporàdica i ocasional, podrà demanar a

la Direcció que s’estudiï el seu cas i es tingui en compte el bon comportament i el rendiment en

els estudis, per tal que no s’apliqui la sanció pertinent. 

En cap cas es tindrà en compte, si la comissió de retards és sistemàtica i freqüent.

Secció 5. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. 

-Quan un alumne no assisteixi al centre sabent que té classe en aquella hora, haurà de presentar el

justificant  al  professor/a el  dia  següent.  En cas  de no presentar-lo es considerarà com a falta

injustificada i el professor/a de la matèria aplicarà la mesura que el seu Departament va acordar

per aquests casos en la reunió de Departament.

-Les absències col·lectives injustificades de l'alumnat per d'altres situacions seran valorades per

l’EPMARC conjuntament amb el Cap d'estudis.

-El protocol en cas d'alumnat de 3r, 4rt o Batxillerat que decideixi exercir el seu dret de vaga serà

el següent:
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a) Els delegats dels grups que vulguin afegir-se al dret de vaga, hauran de lliurar un document 

conjunt signat per tots ells que s’haurà de presentar a l'Equip directiu amb 48 hores d'antelació al 

dia d’inici de la vaga. 

b) L’alumne que vulgui fer vaga haurà de portar un justificant de vaga signat per la família, ja que

com qualsevol altra absència s’haurà de justificar. Aquest s’haurà de lliurar el dia següent al tutor.

c) L'alumnat que estigui al centre i hagi de sortir només ho podrà fer a les hores de l’esbarjo amb

el  carnet  corresponent.  En  cas  contrari,  com qualsevol  altre  dia,  algun  familiar  major  d’edat

l'haurà de venir a buscar per poder sortir del centre. Qualsevol altre cas, haurà de ser autoritzat pel

membre de l’Equip directiu de guàrdia en aquell moment.

Secció 6. Informació a les famílies. 

El centre informarà a les famílies en cas de falta d'assistència de l’alumnat mitjançant el programa

SGAD (Sistema de gestió i administració de documents).

Tota falta d'assistència o puntualitat haurà de ser justificada mitjançant el model justificant de

falta degudament signat pels pares o tutors i acompanyat de document acreditatiu del motiu de la

falta (certificat mèdic oficial, malaltia, assumpte judicial, etc.). Si manca aquest document el tutor

es reserva el dret de justificar o no la falta, que podrà quedar, per tant, com a injustificada. 

L'alumne que sap amb antelació que ha de faltar ho ha de comunicar al tutor i al professorat de les

classes a les quals no pugi assistir, en el ben entès que aquesta comunicació no servirà com a

justificant. 

Com norma general els pares tenen l’obligació de justificar les absències del seus fills sense que

el centre els  les hagi de demanar. En cas d’absència perllongada sense justificació caldrà que

aquest ho justifiquin davant del tutor. 

L'abandonament injustificat del centre en horari lectiu tindrà la consideració de conducta contrària

a  les  normes  de  convivència  o  falta,  segons  la  gravetat  del  cas  o  hi  hagi  reiteració.  En cas

d’absentisme  el  professor/a  tutor/a  ho  comunicarà  a  la  Coordinadora  pedagògica  i  posarà  en

coneixement del fet al Cap d'Estudis.

Els pares rebran un mail diari amb l’avís de faltes de primera hora, mitjançant l’aplicatiu SGAD

tot i haver avisat a l’institut de l’absència del seu fill/a un dia concret. 
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Pel que fa a les faltes d'assistència injustificades, cada falta serà considerada com a comportament

contrari a les normes de convivència i tractada com a tal (apercebiment verbal del professor o

tutor). El professor tutor farà un avís informal als pares quan vegi moltes faltes sense justificar. 

L'acumulació de faltes, fins a deu, comportarà una amonestació per part del Cap d'Estudis, amb

l'advertiment que un tercer avís per la mateixa causa serà considerat com a conducta greument

perjudicial per a la convivència en el centre i se li podrà aplicar, entre d'altres sancions, l'expulsió

temporal o definitiva del centre. En cas d'absentisme greu s'activarà el circuit establert pel Pla

d'Absentisme a la ciutat de Barcelona.

Dins  els  ensenyaments  post-obligatoris  del  Batxillerat,  l'absència  injustificada,  sistemàtica  i

reiterada  de  l'alumne  de  batxillerat,  durant  15  dies  lectius,  pot  comportar  l'anul·lació  de  la

matrícula  de  l'alumne.  En  el  moment  que  s'arribi  a  acumular  aquest  període  d'absència,  es

notificarà aquesta circumstància a l'alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas

d'alumnes menors d'edat. Si en el termini d'una setmana no justifica la seva absència, el Director/a

del centre podrà anul·lar la matrícula de l'alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva

vacant la podrà ocupar una altra persona.

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR 

Els pares, mares i tutors s’integren en la vida del centre a través de la seva relació paternofilial o

tutorial i del deure que tenen d’educar al seus fills. Per la seva ascendència vers aquests són part

fonamental en el procés educatiu. 

Són els primers responsables de l'educació dels seus fills/es i signen, juntament amb la comunitat

educativa  del  Centre,  la  Carta  de  Compromís  Educatiu,  en  la  qual  s’expressen  els  objectius

necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats

educatives, d’acord amb l’article 20 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC).

Capítol 1. Informació a les famílies. 
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La tasca educativa no és competència exclusiva del centre és també un deure de les famílies, les

quals s'han de responsabilitzar de l’assistència puntual dels seus fills/es a totes les activitats del

centre i de fer el seguiment de l’aprofitament que els seus fills i filles fan d’aquestes activitats.

Els pares s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta de compromís educatiu, en

la formulació  de la  qual participen la  comunitat  escolar  i  particularment,  els  professionals  de

l’educació i les famílies. 

A l’horari  dels  tutors/es  hi  constarà  almenys una hora per  tal  de poder-los  rebre amb prèvia

sol·licitud d’entrevista.

Tenen dret a ser informats a principi de curs de l’horari, calendari, dates d’avaluació i nom dels

professors/es dels seus fills/es. Rebran puntualment informació dels esdeveniments que alterin el

normal desenvolupament de l’horari escolar (vagues, sortides, jornades especials...)

Seran atesos pel professorat i tutors/es dels seus fills en els horaris fixats a l’inici de curs per cada

tutor/a,  tenen dret a assistir a les reunions convocades, rebran informació correcta i puntual del

comportament i activitat acadèmica dels seus fills.

Capítol 2. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). 

Els pares i mares dels alumnes exerceixen la seva participació a través de l´associació de pares i

mares  i  dels  representants  en el  Consell  Escolar,  d’acord  amb l’article  26 de  la  llei  12/2009

d’Educació  (LEC).  Participaran  d’acord  amb  la  legislació  vigent  i  allò  disposat  en  aquestes

normes.

També, podran pertànyer a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) segons els seus

reglaments  específics.  L’AMPA podrà  tenir  com  a  domicili  social  el  centre  docent,  prèvia

autorització de la Direcció.

Defensaran els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.

Tenen  el  dret  d’elegir  i  ser  elegits  membres  del  Consell  Escolar  o  d’altres  òrgans  amb

representació de pares.
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Col·laborarà en la promoció de les activitats educatives complementàries i extraescolars així com

de la gestió dels llibres de text amb l’ajuda de la Secretari/ària del centre.

L’horari d’atenció a les famílies serà establert per la mateixa associació en funció de les seves

possibilitats.

La Direcció del centre vetllarà per mantenir un contacte continuat amb els/les seus representants i

facilitarà  tot  allò  que  sigui  necessari  pel  desenvolupament  de  les  seves  tasques  dintre  de  les

possibilitats del centre.

Finalitats de les associacions de pares i mares (AMPA). 

a) Assistir els pares o tutors en tot el que faci al cas respecte a l'educació dels seus fills. 

b)  Col·laborar  en  les  activitats  educatives  del  centre  i  cooperar  amb  el  consell  escolar  en

l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de

serveis. 

c) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre. 

d) Informar als seus respectius associats de la seva activitat. 

e) Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries i extraescolars que, una

vegada acceptades hauran de figurar en la Programació general anual. 

Capítol 3. Alumnes delegats. Consell de participació. 

L’alumnat ha de formar part de la dinàmica i el funcionament general del propi centre per aquesta

raó en la mesura de les seves possibilitats i responsabilitats també ha d’ésser protagonista dels

processos  d’ensenyament-aprenentatge,  de  la  seva  pròpia  formació  i  de  la  gestió  general  del

centre tot aportant idees i suggeriments per a una millora continua de la qualitat educativa i de la

convivència. 

L’alumnat participa a través del Consell de Delegats, del delegats/des i sots-delegats/des del grup

classe, i dels alumnes representants en els òrgans de representació del centre. 

1) El Consell de Delegats. 
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A proposta del Coordinador/a pedagògic/a o a petició dels representants dels alumnes al Consell

escolar, amb el vist-i-plau de la Direcció del centre es constituirà el Consell de Delegats que està

format pels delegats i sots-delegats de cada classe i els alumnes representants al Consell Escolar

en cas que no fossin delegats o sots-delegats i un membre de l’Equip directiu. 

Estarà presidit per un dels representants dels alumnes al Consell escolar que, a més de presidir,

moderarà  les  sessions  de les  quals  un altre  n’aixecarà  acta.  A l’acta  constaran  els  assumptes

tractats i els acords adoptats. 

És  responsabilitat  del  centre  facilitar  al  Consell  de  Delegats  els  espais  per  la  seva  adequada

constitució i comunicació dels acords.

Per un motiu suficientment justificat,  els representants dels alumnes al Consell escolar podran

demanar a la Direcció convocar una reunió extraordinària amb suficient antelació i un ordre del

dia per tal que la Direcció autoritzi la reunió al centre en l’horari lectiu.

Funcions del Consell de Delegats. 

a)  Informar  als  representants  dels  alumnes  al  Consell  escolar  dels  problemes  o  qüestions

acadèmiques de cada grup o curs. 

b) Rebre informació dels representants dels alumnes sobre els aspectes tractats al Consell Escolar. 

c) Debatre propostes, dins de l’àmbit de la seva competència, per portar al Consell Escolar. 

d)  Elaborar  informes  per  al  Consell  escolar  a  iniciativa  pròpia  o  a  petició  d’aquest  o  del

Director/a. 

e) Elaborar propostes de convivència escolar, dins de l’àmbit de la seva pròpia competència. 

f) Arribar a acords motivats sobre decisions de naturalesa col·lectiva. 

g) Informar els estudiants del centre de les activitats d’aquest Consell. 

h) Formular propostes d’activitats escolars o extraescolars així com del seu horari. 

i) Rebre informació de la junta directiva per tal que la transmetin a l’alumnat sobre aspectes de

convivència, disciplina o neteja que es considerin oportuns. 

El Consell de Delegats es reunirà: 

a) Per convocatòria d’algun membre de l’equip directiu 

b) Per convocatòria dels membres representants al Consell escolar, prèvia autorització de l’Equip

directiu. 
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c) A petició de 2/3 dels seus membres, amb autorització de l’Equip directiu prèvia a la reunió.

L’assistència a les reunions serà obligatòria. S’establiran reunions amb periodicitat mensual entre

el  Consell  de  Delegats/des  i  el  Coordinador/a  pedagògic/a  o  altre  òrgan  de  direcció.   La

informació de la reunió serà tramesa a les següents sessions de tutoria dels seus grups-classe.

2) Els delegats/des del grup 

Els delegats/des i els sots-delegats/des són els representants dels seus companys davant l’equip

docent i la direcció del centre. A cada grup n’hi haurà un elegit per sufragi d’entre els companys

segons el procediment que es descriu en l’article següent. 

En cap cas podran ser exercits aquests càrrecs per l’alumnat que tingui un mal comportament o un

expedient disciplinari. 

Les eleccions dels delegats i sots-delegats seran organitzades amb els tutors dels grups. Aquests

han de vetllar  per la puresa del procediment  i  de garantir  que aquest es farà segons aquestes

normes. 

El tutor/a abans de les eleccions haurà d’explicar al grup el sentit i les funcions des representats

dels alumnes, així com el mecanisme d’elecció que serà el següent: 

a) Caldrà formar una mesa electoral per cada grup classe amb el President i el secretari/ària. El 

president serà  l'alumne de major edat i el secretari/ària l’alumne de menor edat, en cas d’empat es

farà una altra votació com a segona volta,  per tal de triar la persona amb més nombre de vots.

b) Caldrà presentació de les candidatures, amb suficient antelació per presentar els programes a la

resta de companys. 

c) Una setmana abans de fer les votacions es tancaran les candidatures i es faran unes paperetes

amb els noms dels candidats. 

d) Les votacions es faran a l’hora de tutoria mitjançant papereta i nominalment  abans de fer la

votació es vetllarà perquè hi hagi un quòrum suficient que, en aquest cas, serà de dos terços dels

alumnes matriculats al curs. 

e) El vot serà secret i lliurat amb paperetes a la mesa, per tal que pugui fer-se el recompte.

f) Finalitzat aquest procés es proclamarà delegat/da el candidat amb més vots i sots-delegat el

següent. En cas d’empat es valorarà el millor expedient acadèmic. 

g) Caldrà aixecar acta de la sessió que custodiarà el Coordinador/a pedagògic/a. 
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h) Les reclamacions al procés les resoldrà el Director/a que resoldrà a la vista de les al·legacions

presentades. 

i) En cas d’absència de candidats els delegats/des seran triats entre els alumnes del grup classe

que tinguin major edat i millor expedient  acadèmic.  El sots-delegat  entre els  de menor edat i

millor expedient acadèmic. 

L’alumnat de cada classe triarà durant els primers quinze dies del curs escolar els/les delegats/des

i altres càrrecs del grup-classe. Com a mínim hi haurà dos representants de l’alumnat per grup-

classe: delegat/da i subdelegat/da, càrrecs de nomenament obligat

Els/Les  delegats/des  de classe  són els/les  representants  de l’alumnat  de  cada grup davant  els

professorat, tutors/es, equip directiu i coordinacions.

S'escullen a cada grup per un període d’un curs complet. El subdelegat/da ajudarà el delegat/da en

les seves tasques i el/la substituirà en cas de malaltia o absència.

Les principals funcions del delegat/da són:

a.  Representar  els  companys  de  classe  davant  els  òrgans  de  gestió  del  centre:  Direcció,

Coordinació, Tutoria, etc.

b.  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.

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

Secretari/ària.

d. Comunicar l’absència de professorat després de 10 minuts d’iniciada la classe al professorat de

guàrdia o al/a la Cap d’Estudis o altre component de l’Equip

Directiu si es donés el cas que aquesta absència no hagués estat prevista.

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

solucionar problemes del grup.

f. Col·laborar amb la Coordinació Pedagògica per dur a terme qualsevol tipus d'activitat cultural,

educativa o de lleure que es consideri interessant.

g. Participaran en el Consell de Delegats/des i a les reunions a què siguin convocats oficialment.

El Consell de Delegats/des estarà format per tots els delegats/des i subdelegats/des dels grup-

classe, els/les representants dels alumnes al Consell Escolar. 
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h. Rebre informació d'interès general que afecti el funcionament del grup. 

i.   Comunicar  assumptes  de  l'interès  del  grup relatius  a  la  convivència  i  la  vida de l'aula  al

professorat a través del tutor, per al bon funcionament del grup.

j. Col·laborar amb els tutor en la cura del material i de l’aula. 

k. Recollir l'opinió dels seus companys en temes d'interès general o quan siguin consultats per

algun òrgan del centre. 

l.   Proposar temes per a l'elaboració de l'ordre del dia de les assemblees de classe i ajudar a

redactar els resums dels temes tractats. 

m. Representar el grup en la vida escolar durant el curs acadèmic. 

n. Formar part del consell de delegats. 

o. Notificar els desperfectes que es produeixin a l’aula del grup classe, a les aules d’ús comú o als

laboratoris, així com les carències o brutícies anormals que s’observin. Per fer aquesta notificació

caldrà només una nota que es lliurarà a consergeria o a qualsevol lloc habilitat. 

Aspectes a tenir en compte:

a. No podran ser candidats/es a delegat/da els/les alumnes que en el moment de l'elecció tinguin

un procés  sancionador.  La  condició  de  delegat/da  podrà ser  retirada  a  proposta  del  tutor/a  o

l’equip directiu per reincidir en la comissió de faltes greus.

b. 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.

Correspon al sots-delegat: 

a) Substituir al delegat en les seves funcions en cas d’absència o malaltia. 

b) Col·laborar amb el delegat en l’exercici de les seves funcions. 

El nomenament de delegat i sots-delegat podrà ser revocat amb anterioritat a la seva finalització

per les causes següents: 

a) Pel Director/a previ informe motivat de la majoria absoluta dels membres   

del grup classe. 

b) Per renuncia raonada de l’interessat/da.
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c) Pel Director/a a proposta del tutor o la Junta d’avaluació del grup a causa de l’incompliment

manifest de les seves funcions (excessiu nombre de faltes d’assistència, desistiment de les seves

responsabilitats, sancions disciplinàries, etc.) 

d) Per trasllat o anul·lació de matricula de l’interessat/da. 

e) Tingui un mal comportament o un expedient disciplinari. 

f) Quan no compleixi correctament les tasques i funcions que li han estat encomanades, tingui

obert un procés sancionador o reincideixi en la comissió de faltes greus.

El sots-delegat passarà a complir les funcions del delegat i el següent en la llista passarà a ocupar

el càrrec vacant si no hi hagués cap altre candidat caldria fer unes noves eleccions per el càrrecs

de sots-delegat/da en el termini màxim de quinze dies. 

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

legislació vigent. 

Aquesta participació es concreta en: 

a) El sistema de representació del grup d’alumnes mitjançant delegats i sots-delegats. 

b) El funcionament d'un consell de delegats, constituïts pels delegats i sots-delegats 

c) La representació de l'alumnat en el consell escolar del centre. 

d) La Jornada de delegats/des

L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. El Director/a facilitarà l'exercici d'aquest dret d'acord

amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents. 

Especialment vetllarà per tal que les reunions dels delegats de curs, s'efectuïn en horari lectiu. 

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. 

TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
Capítol 1. Aspectes generals. 

Secció 1. Entrades i sortides del centre. 
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La porta del centre d’Escultors Claperós s'obrirà a les 7’50 hores del matí per tal que els alumnes

puguin accedir al recinte escolar, 10 minuts més tard es tancarà. Igualment, a l’hora de finalitzar

les sessions de matí es facilitarà la sortida de l'alumnat, així com en  finalitzar les activitats de

caràcter extraescolar.

Si els alumnes arriben al centre després de les 8h i la porta d’Escultors Claperós està tancada, se'ls

facilitarà l'entrada per la porta de les Glòries.

Els conserges han de fer el control d’ accés al centre per fer aquesta tasca podran recavar ajut de la

junta directiva i queden autoritzats a reclamar el servei de l’autoritat pertinent en cas necessari.

Atès el deure de custòdia i la responsabilitat que té el centre educatiu cap persona aliena a la

comunitat educativa pot restar a les dependències del centre sense autorització. 

El professorat en general i el de guàrdia en especial queda autoritzat per demanar la documentació

de qualsevol persona de la qual sospiti que és aliena a la comunitat educativa, de posar el fet en

coneixement  d’algun  membre  de  l’equip  directiu  i,  si  és  el  cas,  de  conduir-la  fora  de  les

dependències escolars. 

El professorat de guàrdia vetllarà pel control de la circulació en els passadissos i de l’accés a les

aules per tal que en hores de classe no ni hagi alumnes als passadissos ni fora de les aules. En els

canvis de classe vetllarà per tal de ser puntuals i reconduir els alumnes a les aules. El professorat

de guàrdia haurà de controlar a les hores de classe que no hi hagi  alumnes fora de les aules

circulant pels passadissos o el pati. 

Com a norma general l’alumnat té l’obligació d’accedir al centre amb puntualitat. 

Fora de l’horari escolar l’alumnat no podrà restar ni accedir a les dependències del centre sense

l’acompanyament d’una persona autoritzada. 

L’alumnat ha d’anar pels passadissos sense fer aldarulls o córrer. L’alumnat ha de restar a les aules

llevat quan hi hagi canvi d’espais o a l’hora de sortir al pati. 
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L’alumnat esperarà a l’aula l’arribada del professor i, en cas d’absència d’aquest, el professorat de

guàrdia disposarà el que cal fer d’acord amb les instruccions rebudes. En cap cas podrà romandre

a l’aula sense vigilància. 

Els alumnes de batxillerat que facin matèries soltes podran abandonar les dependències del centre

en acabar les seves classes. Per fer això hauran d’haver signat a principi de curs una autorització

de les seves famílies, en cas de no ser majors d’edat. 

Els períodes de descans a mig matí  es considera també horari  lectiu,  per aquesta raó, al  pati,

l’alumnat només podrà estar a les zones autoritzades.

L’alumnat de 3r, 4rt d’ESO i de batxillerat  pot sortir fora del centre, a l’hora del pati,  prèvia

autorització dels seus pares o tutors legals si és menor d’edat. Això no obstant, les portes del

centre romandran tancades i hauran de fer ús del carnet per sortir-ne. 

NORMATIVA DE LES SORTIDES, VIATGES I INTERCANVIS AMB L’ESTRANGER

A l'inici del curs cada departament presentarà la proposta de sortides per aquell curs a la

Coordinadora d’activitats i serveis per tal que puguin ser aprovades pel Consell Escolar.

Només es permetrà una sortida anual per departament i grup excepte en aquells casos que

s’ autoritzi.

No  es  podran  organitzar  sortides  a  partir  del  30  d'abril  excepte  en  aquells  casos  que

s’autoritzi.

El professorat organitzador  contactarà amb la coordinadora de sortides,  mínim 21 dies

abans  de  la  data  de  la  sortida  i  li  lliurarà  el  formulari  d'organització  de  sortides.  No

s'autoritzarà cap sortida si en aquest formulari no s'expliciten totes les dades necessàries. 

El professor/a que organitzi la sortida esbrinarà el motiu pel qual algun alumne no vagi a

una  sortida  i  l’intentarà  resoldre.  En  cas  de  no  poder  fer-ho,  ho  comunicarà  a  la

coordinadora d’activitats i serveis i equip directiu.

En les sortides el professorat passarà llista a l'alumnat i s'informarà al centre tan aviat com

sigui possible sobre l'alumnat que havia d'anar a la sortida i no hi ha assistit.
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S'ha de tenir  en compte que no pot anar mai un/a sol/a  professor/a i  que per cada 20

alumnes  o  fracció  a  l'ESO  i  25  alumnes  o  fracció  al  Batxillerat  es  necessita  un/a

acompanyant més

La coordinadora, comprovarà el nombre de sortides per dia, així com la seva viabilitat,

autoritzarà  la  sortida i  simultàniament  acabarà d’omplir  el  formulari  per comunicar-ho

d’immediat a la Secretària del centre i, si és el cas, a l’Agència de Viatges.

La secretària calcularà el preu final de la sortida tenint en compte totes les despeses que

comporta la seva organització (preu de l'activitat, transport, material necessari....). 

La Secretària donarà les instruccions oportunes a les administratives per tal que lliurin al

professorat organitzador la documentació que s'ha de repartir a l'alumnat. (mínim 15 dies

abans de la sortida).

   El/la professor/a organitzador/a repartirà  els impresos a l’alumnat que participa a la

sortida, recollirà els resguards bancaris, les autoritzacions i la documentació que pertoqui i

els lliurarà a l’administrativa. Cap alumne menor d’edat podrà participar en una sortida

fora del centre sense l’autorització expressa dels seus pares o tutors legals. 

L’alumnat  de 3r, 4t  i  BATX poden ser autoritzats  amb l’escrit  corresponent  per  les  seves

famílies  a  desplaçar-se sols  a  l’espai  on es  realitza  l’activitat  tant  a  l’anada com a la

tornada sempre que l’activitat es realitzi dintre la ciutat de Barcelona i el professor/a que

organitza la sortida ho consideri convenient. Si la sortida té menys durada que el marc

horari de l’alumnat, l’alumnat sortirà del centre i/o retornarà al centre acompanyat pel seu

professorat de sortida.

Si la sortida es fa partir de les 9 del matí, l’alumnat de 3r, 4t i BATX acudirà al centre a les 8

per assistir a la primera classe i efectuar la sortida amb el professorat acompanyant.

No es podrà organitzar més d'una sortida simultàniament si se supera la quantitat de quatre

professors/es  acompanyants.  Per  poder  superar  aquesta  quantitat  caldrà  l'autorització

expressa de direcció d'estudis.

El professorat que lliuri passa a ser professorat de guàrdia. La coordinadora de sortides ho farà

constar al full de guàrdia. El professorat que lliura perquè el seu grup està de sortida és el

primer  a  cobrir  la  guàrdia  d’aquella  hora  que  al  seu  horari  consta  com a  lectiva.  El

53



INSTITUT SALVADOR ESPRIU

professorat que té guàrdia en aquella hora farà les tasques pròpies d’una hora de guàrdia

normal i atendrà les incidències corresponents, alumnes indisposats, etc... 

Les  sortides  curriculars  determinades  pels  departaments  didàctics  són  obligatòries  per  a

l'alumnat.  L'alumnat que no hagi pagat la sortida en el termini establert  i  no tingui un

finançament extraordinari no hi podrà participar i haurà de romandre al centre durant el

temps que duri l'activitat. El centre vetllarà perquè no quedi alumnat exclòs per motius

econòmics.

L'equip docent i l’EPMARC tenen potestat per decidir l'alumnat que participa en una sortida.

La relació de l'alumnat que no participa en una sortida per decisió de l'equip docent haurà

de ser comunicada, amb antelació a direcció d'estudis per tal que el centre pugui atendre

aquest alumnat.

El tutor o el professorat acompanyant poden proposar, si ho consideren convenient, a l’equip

docent  o  a  l’EPMARC  que  un  membre  de  l’alumnat  no  participi  en  una  sortida

determinada.

En cas de conflicte  entre l’equip docent i  l’EPMARC referent  a una decisió respecte a la

participació d’un membre de l’alumnat en una sortida, decidirà l'Equip directiu. 

Les sortides, viatges o intercanvis amb l’estranger que comportin una o més nits de pernocta

no tindran el caràcter d'obligatori. En aquests casos l'equip docent també tindrà potestat

per decidir  l'alumnat  que hi participa.  La relació de l'alumnat  que no participa en una

sortida no obligatòria haurà de ser comunicada a direcció d'estudis per tal que el centre

pugui atendre aquest alumnat. 

Les sortides de tutoria han de servir per facilitar la convivència i integració de l’alumnat d’un

mateix nivell. Es vetllarà perquè la participació sigui el més amplia possible per tal que no

quedi alumnat exclòs per motius econòmics. Així doncs, s'anul·laran les sortides en les

quals no hi participi més d’un 60% d'alumnat.  En el càlcul d’aquest percentatge no es

tindran en compte les situacions següents:

-Cas de malaltia de l’alumnat o força major de la família que a la data del termini de pagament

no hagi abonat l’import requerit.
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-Cas d’alumnat  que hagi  estat  sancionat  per  Direcció  o l’EPMARC a no participar  en la

sortida.

-Cas d’alumnat que per decisió de l’Equip docent i/o tutor/a no es recomana anar a la sortida.

L’equip directiu decidirà sobre l'anul·lació de la sortida quan el percentatge estigui per sota o

per damunt d’un 5% del límit estipulat.

En cas d'anul·lació d’una sortida amb pernocta per no haver el suficient alumnat participant, es

vetllarà per oferir una sortida alternativa que la substitueixi.

En cas de suspensió de la sortida per causes meteorològiques s’actuarà de la manera següent:

Si el professorat ja està amb l’alumnat efectuant l’activitat, haurà de retornar al centre i

fer-se’n càrrec fins l’hora d’acabament de l’activitat.

Si el professorat encara no està amb l’alumnat es dirigirà al punt de trobada. Allà esperarà

l’arribada de l’alumnat, retornarà al centre i se’n farà càrrec fins l’hora d’acabament de

l’activitat.

En totes les sortides, viatges i intercanvis amb l’estranger regeixen les normes de convivència del centre.

Secció 2. Visites dels pares. 

La relació del centre amb les famílies es duu a terme mitjançant les  tutoríes familiars.

Aquesta relació té lloc en tres moments diferents:

Reunió anual de la tutoria familiar

Reunions  o entrevistes durant el curs

Contactes telefònics o a través de correu electrònic.

La reunió d’aula té lloc a principi de curs. La primera part és conjunta de totes les famílies

del nivell amb els tutors, una representació de la direcció i el coordinador/a de nivell. La

segona part a l’aula permet aclarir dubtes, precisar aspectes en relació amb el grup-classe i

començar a programar les reunions de tutoria familiar.

El tutor/a ha de programar, realitzar i anotar en el registre corresponent una reunió anual

de la tutoria familiar. En aquesta reunió s’analitzarà el progrés acadèmic de l’alumne/a i es
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prendran  els  compromisos  per  part  de  les  famílies  per  donar  suport  a  aquest  progrés

(control d’assistència, de tasques escolars, reforços, etc.). Igualment se'ls informarà, si és

el cas, dels problemes disciplinaris i de les observacions que hagi fet el professorat sobre

aspectes relacionals que puguin afectar el desenvolupament de l’alumne. De la mateixa

manera es requerirà informació rellevant sobre aquests aspectes –garantint en tot moment

la confidencialitat- i s’oferirà la col·laboració amb d’altres serveis (socials, sanitaris, etc.).

Altrament, el tutor/a informarà les famílies d’aquells aspectes en què l’alumne/a destaca.

Es prendrà nota del contingut de la reunió i dels acords més importants assolits.

Les  reunions  extraordinàries  entre  el  professor  tutor/a  i  l’alumne/a  tindran  lloc  cada

vegada  que  les  circumstàncies  ho  requereixin  (aspectes  disciplinaris,  problemes  de

convivència, qüestions acadèmiques...) a iniciativa de les famílies o del tutor/a. Es prendrà

nota dels temes tractats i dels acords presos. Les sol·licituds d’entrevista per part de les

famílies hauran de ser ateses amb la màxima diligència. Igualment, el tutor/a, prendrà nota

del contingut dels contactes telefònics i arxivarà els correus electrònics intercanviats amb

les famílies.

                                                              

Altre tipus de reunions fetes per l’Equip directiu amb la col·laboració dels coordinadors de nivell,

si escau, són:

-Organitzar la recepció de les famílies de l’alumnat de primer curs durant el procés de matrícula

-Xerrades per als alumnes i pares de 4rt d’ESO explicant l’organització dels estudis de Batxillerat

al centre abans del procés de preinscripció.

-Xerrades informatives per als alumnes i pares de 3r d’ESO que han de triar les matèries optatives

de 4rt d’ESO.

Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars. 

Són aquelles activitats educatives que han estat aprovades pel Consell Escolar, es fan fora del

centre o fora de l'horari lectiu.  Són totes aquelles activitats  proposades per tal de fomentar la

convivència de caràcter transversal que no pertanyen pròpiament a un departament o seminari. 
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Secció 4. Vigilància de l’esbarjo. 

b) Inici de l’esbarjo

Hi ha dos esbarjos de vint minuts cadascun de 10 a 10’20h i de 12’20 a 12’40h. 

Cinc minuts abans de cadascun dels dos esbarjos tocarà un timbre per indicar que la classe ha

finalitzat, perquè l’alumnat canviï les seves pertinences cap a l’aula on tindrà classe l’hora següent

del descans. 

El professorat ha de romandre a l’aula durant aquest interval de cinc minuts, per tal de facilitar a

l’alumnat que dipositi les motxilles i després tancarà l’aula amb clau per evitar els robatoris, tot

assegurant  que cap alumne queda pel passadís sense sortir. En cas que romangui  alguna aula

oberta pel passadís, la tancarà el professorat que hi estigui al costat.

El professorat que ocupa les aules centrals de cada passadís, sortirà per l’extrem que se l’indicarà

a principi de curs, comprovant que les aules de la seva via de sortida estan totes tancades.

L’alumnat d’ESO haurà de deixar els seus ordinadors personals dins l’aula tancada amb clau i no

els podrà treure durant els temps d’esbarjo. 

Les portes del centre romandran tancades durant l'horari escolar a excepció de les  hores dels dos

esbarjos pels alumnes de 3r, 4rt d’ESO i Batxillerat, els quals en el moment de la matrícula hauran

hagut de presentar una autorització dels seus pares o tutors per sortir fora del centre a l'hora de

l'esbarjo. 

A l'hora de l'esbarjo ningú no es pot quedar a l'aula; s'ha de baixar obligatòriament al pati o a la

Biblioteca. 

A fi d’evitar aglomeracions de l’alumnat als passadissos en finalitzar els dos esbarjos; és a dir,  a

les 10,20h i a les 12’40h, així com per prevenir possibles situacions de risc, tot el professorat del

centre ha de ser dins de la seva aula de classe en tocar el timbre en aquelles hores.

b) Guàrdies d’esbarjo

El professorat que realitza guàrdia d’esbarjo estarà situat en les zones següents:

Guàrdia  en la porta de Glòries:  Col·labora amb el conserge en el control de l’alumnat, de 3r, 4t

d’ESO i de 1r i 2n de BATX, amb permís de sortida durant el temps d’esbarjo (alumnes amb

carnet). Un cop tancada la porta, no més tard de les 10:00h del primer esbarjo i de les 12’20h del
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segon esbarjo, ha de dirigir-se a la zona  de la Farinera o a la zona de pistes si fos necessari.

Guàrdia en la zona de la pista  i  arbrat:  Vigilància  dels 4 extrems,  principalment  la  zona més

allunyada de la pista on l’alumnat acostuma a seure als bancs.

Guàrdia al vestíbul d’Escultors Claperós: El professorat anirà puntualment a recollir les claus dels

lavabos a consergeria i controlarà les cues de lavabos, màquines i mediateca. Controlarà també les

entrades i sortides de l'amfiteatre on poden anar l'alumnat de 4t i Batxillerat. L’alumnat entrarà

seguint les indicacions del professor de guàrdia als lavabos d’un en un i també farà servir les

màquines en ordre. Finalment el professor tancarà i retornarà les claus.

Guàrdia de Mediateca: Primer el professor de guàrdia anirà a comprovar que les aules de la planta

baixa estiguin totes tancades amb clau i després es dirigirà al vestíbul de Claperós per fer entrar la

cua d’alumnat  que un cop haver menjat vol anar a la Mediateca.  Des de la seva posició a la

Mediateca controlarà mínimament l'alumnat de l'amfiteatre.

L’alumnat que desitgi utilitzar la Mediateca seguirà les instruccions del professorat, el

qual controlarà l’ús dels ordinadors i de la neteja de l’espai.

En cap cas es permetrà l’entrada de netbooks de l’alumnat d’ESO, els quals hauran de

romandre a les aules on tinguin classe l’hora posterior i que estaran tancades.

La Mediateca no s’obrirà en cas d’absència d’un/a professor/a de guàrdia de pati ni en

cas de pluja.

c) Guàrdies de pluja  

-Professorat de reforç de les guàrdies en cas de pluja a l'hora del pati.  

a) 1r d'ESO anirà a les seves aules de tutoria amb professorat de guàrdia de pluja. (Aules:

101, 102, 103, 104, 105).

b) 2n d'ESO anirà al gimnàs amb  professorat de guàrdia d’esbarjo. Aquest professorat es

situarà davant cadascuna de les portes del gimnàs.

GiA:  Porta  A d’entrada  al  gimnàs  (control  per  pujar  i  baixar  al  vestíbul

Claperós)

GiB: Porta B d’entrada al gimnàs
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GiC: Porta C d’entrada al gimnàs

El professor responsable de riscos ajudat pel professorat de guàrdia vigilarà la

netedat de la zona del gimnàs . 

c) 3r i de 4t d'ESO i Batxillerat que no surtin romandran al gimnàs amb el/la professor/a de

guàrdia corresponent.

-El/la professor/a de guàrdia al vestíbul de Claperós hi romandrà per vigilar les cues i ús de les

màquines i  els lavabos,  evitant també que l’alumnat es dirigeixi a zones que no es corresponguin

amb la seva zona d’esbarjo.

Secció 5. De les absències. 

a) Guàrdies en hores lectives

• El professorat que inicia una guàrdia ha d’anar puntualment a la sala de professorat 

• Es posarà al servei de l’encarregat de la guàrdia que distribuirà les tasques

• L’encarregat restarà a la 112 i a primera hora i després dels patis demanarà a consergeria,

passat un temps prudencial, si falten paperets de llista

• Cal recórrer els espais del centre i comprovar que tot estigui en ordre

• A la sala de professors sempre ha de quedar algú

• Si faltes algun professor es cobrirà l’absència d’acord amb allò que estableixi l’encarregat

de la guàrdia

• Es procurarà portar la feina que el professorat absent haurà deixat a la carpeta o s’indicarà

en quin espai virtual l’ ha penjada

• En cas de necessitat, es contactarà amb la persona de l’equip directiu de guàrdia en aquell

moment.

• A la sala del professorat hi haurà un full amb l’ocupació d’aules a cada hora i llistes de

l’alumnat. 

• Si  l’alumnat  ocupa una aula  específica  (laboratori,  gimnàs,  tallers...)  el  professorat  de

guàrdia ha de traslladar l’alumnat a una altra aula que estigui lliure seguint les indicacions

de l’Equip Directiu i es registrarà al full de guàrdia. 

• Els alumnes de Batxillerat que tinguin signada l'autorització podran marxa a casa a última

hora i podran entrar a les 9h si el professorat absent per causa justificada ho ha pogut
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comunicar amb antelació a través de la drecció. En ambdós casos el professorat deixarà

feina per compensar aquesta hora.

d) Guàrdies en els grups d’ESO:

1-Guàrdies de classe grups d’ESO

- El professorat de guàrdia que entra a substituir  un grup d’ESO, vigilarà  l’ús de l’ordinador

personal per part de l’alumnat, seguint les instruccions de la feina encomanada pel professorat a

substituir.

- El professorat de guàrdia estarà atent al desenvolupament de la feina de l’alumnat, a fi d’evitar

que entrin  a  webs de descàrrega o de visió que puguin col·lapsar  el  bon funcionament  de la

connectivitat general del centre, o bé que contravinguin la normativa del centre.

- Així que, durant les guàrdies en horari normal l’alumnat pot fer servir el seu ordinador personal,

per mandat exprés del professor absent mitjançant el full de la feina de guàrdia i sota la supervisió

constant del professorat de guàrdia. 

2-Guàrdies de pluja grups d’ESO

-Durant les guàrdies de pluja, l’alumnat és el responsable de la custòdia vigilada del seu ordinador

personal, el professorat no consentirà l’ús dels ordinadors  en cap moment.

-El professorat de guàrdia només autoritzarà la sortida de l’aula de l’alumnat que hagi d’anar al

lavabo, d’un en un i encarregant la custòdia de l’ordinador personal de l’alumnat que surt a un

altre company/a de classe. El professorat de guàrdia de pluja no deixarà entrar a l’aula a ningú que

no sigui del grup que està vigilant.

e) Custòdia dels ordinadors del projecte Educat 2.0

-L’alumnat del projecte  Educat 2.0 és responsable en tot moment de la custòdia de l’ordinador,

així com del seu bon ús i manteniment, tant a dins com a fora del recinte escolar, d’acord amb el

contingut del document de compromís i normativa d’ús del programa educat 2.0 contret per les

seves famílies. No obstant això, durant l’esbarjo l’alumnat deixarà el seu ordinador personal a

l’aula on li toca classe després del pati.

Secció 6. Horaris del centre. 
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a) Hores de classe 

-Hi ha un sol timbre per indicar l’inici o el final de la classe. Tot l’alumnat ha de ser dins l’aula i

no pot quedar ningú pel passadís sense control.

-L’alumnat pot anar al lavabo només amb l’autorització del professorat, si aquest ho veu justificat

i un cop hagin passat 15 minuts d’inici de la classe, no abans.  

-No deixar sortir l’alumnat abans que toqui el timbre de final de classe.

-Les aules específiques: tallers, laboratoris, informàtica i mediateca es tancaran amb clau cada

hora.

-Els vestidors d’Educació Física han de romandre tancats mentre l’alumnat efectua la classe.

-El professorat que finalitza una classe farà que l’aula estigui neta per a la classe següent i per tal

d’estalviar energia elèctrica farà apagar els llums si l’aula no ha de ser utilitzada a l’hora següent

(veure suro). Secretari/ària i prevenció de riscos controlaran la higiene de l’aula.

-L’última classe del dia el professorat farà que l’aula quedi neta, amb les cadires damunt de les

taules i els llums apagats. 

-S'han d'evitar la cridòria i els aldarulls quan es circula pels passadissos, en especial si s'estan fent

classes. 

-L’alumnat romandrà a l'aula i esperarà l'arribada del professorat del curs o de guàrdia. 

-Durant l’horari lectiu sota cap concepte hi podrà haver alumnes sense professor fora de l’aula en

els passadissos o el pati. El professorat de guàrdia vetllarà per tal que s’acompleixi aquesta norma.

c) Canvis d’ aula

-Es demanarà puntualitat a l’entrada a l’aula tant per a l’alumnat com per al professorat.

-Si un professor fa un canvi d’aula, ho comunicarà al membre de l’Equip directiu de guàrdia en

aquell moment, que ho escriurà al llençol de la sala de professorat,  per tal d’informar a qui ho

pugui necessitar.

-L’aula S07 serà destinada en primer lloc, per atendre les necessitats de centre en referència a les

guàrdies de classes. Si un professor la necessita caldrà demanar al membre de l’Equip directiu de

guàrdia la seva idoneïtat en aquell moment. 

-Es demanarà que l’alumnat no corri ni empenti pels passadissos ni per les escales a fi de no tenir

el risc de caure i fer-se mal i hi hagi el màxim d’ordre.
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-Durant els canvis de classe, l’alumnat pot utilitzar les escales A, B i C. No pot circular pels

passadissos que donen accés als despatxos o a la sala del professorat.

Secció 7. Utilització dels recursos materials i de les instal.lacions.

1) Normes d’ús dels ordinadors amb ocasió de l’aplicació del Projecte Educat 2.0. 

Els ordinadors són propietat dels alumnes i, per tant, aquests s’han de responsabilitzar de: 

a) El seu ús dins i fora de l’institut 

b) El seu manteniment i reparació 

c) Tenir cura dels programes que fan servir i els continguts. 

d) Portar-lo sempre a l’institut amb les bateries carregades. 

 A l’institut, els ordinadors són una eina de treball. Per tant, el professorat està autoritzat a: 

a) Comprovar en qualsevol moment si els programes introduïts són els adients per a la

tasca que cal fer. Així, està autoritzat a accedir al disc dur sempre que calgui. 

b) Restringir l’ús a classe a les seves indicacions. 

d) Retirar l’ordinador a l’alumne,  si és el cas, per un mal ús o per no obeir  les seves

indicacions. 

Normes específiques a l’aula i a l’institut 

1. El professor indicarà l’ús que s’ha de fer de l’ordinador en cada moment. Mentre no es

digui el contrari, l’ordinador estarà guardat i apagat. 

2. Cal portar un quadern i estris per prendre apunts. 

3. Mentre el professor explica, els ordinadors han d'estar amb la tapa abaixada i en mode

d'hivernació. 

4. En cap cas es faran tasques diferents amb l'ordinador de les que indiqui el professor. 

5. No és permès de connectar-se a pàgines d'Internet diferents a les que el  professorat

indiqui, i només es farà seguint les seves instruccions, incloent-hi fotografies, apunts o

treballs. No seguir aquesta norma pot comportar l’expulsió temporal de l’aula i la retirada

de l’ordinador. 
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6. Està prohibit  fer  ús de l’ordinador fora de les aules,  entre classe i  classe i  fora del

control del professorat. En baixar al pati els ordinadors hauran de restar a l’aula tancats a

l’aula. 

7. Tot ordinador haurà d’estar identificat amb el nom de l’alumne i el seu número de sèrie. 

8. No es podrà accedir a pàgines no permeses a l’institut, a no ser que el professorat així

ho indiqui. Trencar aquesta norma suposarà una falta molt greu que implicarà la retirada de

l’ordinador. 

9. No es poden tenir programes de descàrregues de música, vídeo, etc. 

En cas que l'alumne realitzi alguna de les accions descrites anteriorment, haurà de lliurar el

portàtil al professor/a en aquell moment adjuntant-lo amb un full d'incidència, aquest el

farà arribar al Cap d'estudis qui el custodiarà fins que vingui la família a buscar-lo.

Es poden donar els següents casos:

-1a vegada de retirada del portàtil: Amonestació escrita per l'ús indegut de l'aparell.

L'equip directiu informa a la família que en cas de produir-se un segon cop, l'alumne

serà suspès d'assistència al centre per un dia lectiu.

-2a vegada de retirada del portàtil: suspensió d'assistència al centre per un dia lectiu.

L'equip directiu informa la família que en cas de produir-se un tercer cop, l'alumne

serà suspès d'assistència al centre per quatre dies lectius i l'obligatorietat de realitzar

tasques educatives al centre durant tres tardes.

-3a vegada de retirada del portàtil:  Suspensió d'assistència al centre per quatre dies

lectius  i  l'obligatorietat  de  realitzar  tasques  educatives  al  centre  durant  tres  tardes.

L'equip directiu informa a la família que en cas de produir-se el següent cop, l'alumne

serà sancionat amb l'obertura d'un expedient disciplinari per falta greu tal i com preveu

l'article 37.b i 37.d de la Llei d'Educació amb la sanció corresponent.

2) La utilització de les instal·lacions i serveis del centre 

Tots els membres de la comunitat educativa tenen el dret de gaudir de les instal·lacions i serveis

de l’institut i el deure de mantenir-les en bon estat i condicions d'ús, bé procurant no embrutar-les
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innecessàriament,  bé  col·laborant  en  la  seva neteja,  bé  comunicant  qualsevol  desperfecte  que

s’hagi causat intencionadament o no. 

És un dret per a qualsevol membre de la comunitat educativa gaudir de les  dependències del

centre en perfecte estat, també és un deure respectar la neteja i l’ordre en les instal·lacions. 

Com a  norma general  tot  usuari  farà  servir  les  papereres  i  contenidors  per  llençar  les  seves

deixalles  i  vetllarà  per  tal  que  la  resta  d’usuaris  també  ho  faci.  A tal  efecte  les  aules,  els

passadissos i el pati hauran d’estar sempre netes de papers o restes de menjar al terra. 

Per tal de mantenir el centre en perfecte estat qualsevol professor o membre del PAS pot demanar

a un alumne que reculli quelcom que estigui per terra o que ho netegi sense necessitat d’esbrinar

si aquest ha estat el responsable o no.   

3) Amb la voluntat de fer que l'alumnat sigui responsable, no s'acceptarà que les famílies portin

cap material o objecte (sigui de l'índole que sigui) que hagi quedat oblidat a casa: ordinadors,

llibretes, estoigs, deures, equipament esportiu, mòbils, claus, resguards de pagament, etc.

Només en casos de força major el centre acceptarà algun objecte que pugui ser imprescindible

com ara medicació o claus.

Secció 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.

En el cas d’acumulació d’absències diàries, inassistència després de l’esbarjo, no entrar a l’aula

i inassistència a les últimes classes del batxillerat es seguirà el protocol següent:

a) El professorat apuntarà en el seu quadern de notes les faltes de l’alumnat a cada classe.

b) A les hores d’entrada al  centre,  el  professorat  omplirà  un full  de control  d’assistència  i  el

lliurarà a Consergeria, per tal que Consergeria truqui a les famílies. Consergeria comprovarà que

tot el professorat ha lliurat  el full de faltes pertinent i avisarà el professorat de guàrdia de l’aula

112 per tal que demani el full d’absències a aquell professorat que no l’ha lliurat

c) L’equip docent controlarà quinzenalment les assistències per tal que la Tutoria en prengui nota i

comprovi si són justificades o no.

d) Al còmput de 10 hores de faltes injustificades o justificades irregularment, la Tutoria actuarà de

la manera següent:
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Comunicació a la coordinació de l’EPMARC

Avís per escrit a les famílies mitjançant el comunicat d’incidència per tal que no es repeteixin més

faltes d’aquest tipus.

e) Si es produeixen més faltes injustificades, la Tutoria ho comunicarà a l’EPMARC per tal que

s’apliqui la mesura cautelar que es cregui oportuna.

Secció 9. Alumnat major d'edat

L'alumnat major d'edat pot sortir del centre quan ho sol·liciti  sense que es pugui informar les

famílies. Només se n'informarà si l'alumne ha signat una autorització als pares o tutors perquè

puguin disposar d'aquesta informació.  Això és vàlid pel butlletí  de notes o d'altres documents

personals. 

Tanmateix hauran de signar el paper de sortida i hauran de justificar les seves faltes d'assistència i

retards.

Secció 10. Admissió d'alumnes malalts i dels accidents. 

a) Actuació en cas d’indisposició de l’alumnat

Quan un alumne/a no es trobi bé i no requereixi cap atenció mèdica urgent, s’avisarà la família. 

L'alumnat de 1r i 2n ESO no pot sortir del centre si no és acompanyat d'un familiar autoritzat. 

L'alumnat de 3r, 4t i Batxillerat: poden sortir si la família ho ha autoritzat expressament en el  full

d'autoritzacions que passarem a principi de curs. Tanmateix es trucarà la família per comprovar la

veracitat de la sol·licitud. El professorat de guàrdia pot permetre l’alumnat de sortir després de la

trucada i d’informar un membre de l’Equip Directiu.

En el centre hi haurà una farmaciola de primers auxilis, sota el control de consergeria. L’alumne

un cop avisada la família, esperarà en l’espai reservat a l’atenció de l’alumnat a l’arribada de

l’adult que vindrà a recollir-lo per endur-se’l.

No se subministrarà cap medicament a cap alumne sense que prèviament ho hagi autoritzat la seva

família i de la qual cosa en tingui constància la Direcció.
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b) Actuació en cas d’accident de l’alumnat

Si es produís un accident  o lesió,   el  professor que estigui  a  càrrec del grup donarà avís als

professors de guàrdia. Aquests ho posaran en coneixement del membre de l’Equip Directiu de

guàrdia qui, atenent a la gravetat del cas, donarà les instruccions pertinents per tal d’atendre de la

millor manera a l’accidentat.  El professorat de guàrdia efectuarà els primers auxilis i valorarà la

gravetat de l'accident o del malestar per tal d’avisar el telèfon 061 o el 112. Sempre que es truqui

al 061 o al 112 es comunicarà al membre de l’equip directiu de guàrdia.

Sempre s’avisarà la família perquè se’n faci càrrec.

Si la família no es localitza i la gravetat ho requereix, s’acompanyarà l'alumne/a a l’ambulància o

bé al centre mèdic, tot seguint les instruccions de consergeria i d’un membre de l’equip directiu. 

El professorat romandrà al centre mèdic acompanyant l'alumnat  fins que hi acudeixi la família o

el metge indiqui que l'alumne/a ja pot retornar a l’institut.

Si la situació es complica, s'informarà ràpidament a l’institut.

El professorat que atengui aquestes incidències és el responsable de l’alumne/a fins que l’Equip

Directiu no indiqui el contrari.  En qualsevol cas, la família haurà d’estar sempre informada de

l’estat del seu fill/a. 

Secció 11. Seguretat, higiene i salut. 

La Llei 31/1996 de Prevenció de riscos laborals te com a finalitat promoure la seguretat i salut

dels treballadors i l’aplicació de mesures i activitats per tal de promoure la prevenció de riscos

derivats del treball. 

a) Seguretat i salubritat del recinte i les instal·lacions 

Les activitats escolars i extraescolars s’han de desenvolupar en un ambient segur. Per aquesta raó

la  comunitat  educativa  en  general  i  l’equip  directiu  en  especial  vetllaran  per  tal  que  les

instal·lacions  estiguin  sempre  en  perfecte  estat,  reparant  tot  allò  que  es  faci  malbé  i  exigint

responsabilitats a qui pertoqui, bé per fer malbé quelcom, bé per fer activitats sense seguir les

normes de seguretat. 
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El coordinador de riscos laborals és l’encarregat de vetllar per fer les actuacions necessàries, així

com comunicar a la junta directiva tot allò que pugui tenir incidència en la seguretat. A tal efecte

hi ha un Pla d’emergència que cal anar actualitzant anualment d’acord als resultats obtinguts. 

El membres de la comunitat educativa vetllaran per la salubritat del recinte i les instal·lacions.

D’una banda no introduint objectes o materials insalubres o tòxics sense autorització, d’altra, fent

servir les papereres i estris de neteja si és el cas. 

La junta directiva vetllarà per tal que el servei de neteja sigui eficient i el centre estigui net. 

És prohibit l’ús de l’ascensor per part de l’alumnat sense anar acompanyat d’un professor/a o

conserge.

b) Seguretat i salubritat de l’equipament i el material. 

L’equipament i el material també han d’estar dins les normatives d’ús. El professorat que les ha de

fer servir  ha d’estar  informat  i  ha de tenir  coneixement  suficient  per manipular  i  prendre les

cauteles necessàries per tal d’evitar riscos. 

Pel que fa a l’alumnat haurà d’estar informat i ensinistrat a manipular tot allò que pugui significar

un risc per a la seva salut. El responsable serà el professor que dirigeix l’activitat. En virtut d’això

la  manipulació  incorrecta  d’equipament  o  material  amb  risc  per  a  la  salut  o  integritat,  serà

considerada com a falta contrària a les normes de convivència. 

Tota  persona  de  la  comunitat  educativa  té  el  deure  de  contribuir  a  fer  més  segur  el  centre

comunicant als responsables tot allò que, al seu parer, pugui ser considerat un risc per a la salut. 

 c) Del manteniment i neteja 

S'ha de respectar l'edifici i tot el mobiliari que conté: taules, cadires, armaris, etc…, així com els

espais comuns interns i externs: passadissos, vestíbuls, pati, etc…. 

L’Institut ha de quedar tan net a la sortida com s'ha trobat a l'entrada. 

-Totes les aules i espais han d’estar nets. Un cop entrar a l’aula, es farà netejar de papers i brossa

el terra si cal, abans d’iniciar la classe. Si la classe no s’ha trobat neta s’avisarà per escrit en un

full a consergeria, per comunicar-ho al professor/a que ha estat a l’aula, l’hora anterior.

-En  acabar  i  abans  de  fer  sortir  l’alumnat  de  l’aula,  comprovar  que  aquesta  queda  neta  pel

professorat que ha de venir l’hora següent,  sinó el professor sortint l’ha de fer netejar.

El Coordinador/a de prevenció de riscos i higiene ajudada per professorat de vigilància d’esbarjo,
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controlarà el manteniment de les aules, passadissos, vestíbuls i del pati.

No està permès que l’alumnat mengi ni begui dins l’edifici, ni a les aules, ni a les escales, ni als

passadissos. Si ho fa haurà de col·laborar a mantenir els espais nets en una temps d’esbarjo que se

l’indicarà sota la supervisió del responsable de salut i higiene.

Cadascú és responsable d'allò  que utilitza.  Quan es produeixin desperfectes  o trencadisses,  la

persona causant s'haurà de fer càrrec de les despeses ocasionades. 

L’alumnat  té l’obligació de mantenir en perfecte estat de conservació l’aula i el material que hi

troba, incloent-hi les taules i cadires. Els professors vetllaran perquè això s'acompleixi i un cop al

mes com a mínim el tutor revisarà el material i farà que les taules guixades siguin netejades. 

 A darrera hora, es deixaran sempre les cadires sobre les taules per tal de facilitar-ne la neteja. El

professor  a  qui  li  pertoqui  aquesta  darrera  hora  vetllarà  per  tal  que  s’acompleixi  aquesta

responsabilitat. 

Capítol 2. De les queixes de la prestació de serveis del personal del centre i reclamacions de

les qualificacions obtingudes per l'alumnat. 

En cas de produir-se queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional del

personal del centre o reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs de l'alumnat, 

s'atendrà al que estableix el Departament d'Ensenyament en les Instruccions de funcionament de 

centres que publica en cada curs i la Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del

Departament d'Ensenyament del Full de Disposicions i Actes Administratius núm. 1006, any 

XXII, maig 2004.

Capítol 3. Serveis escolars. Serveis del centre.

 Ús de la mediateca 

Es farà servir les hores d’esbarjo i les normes d’ús es regiran pel que el professor encarregat en la

guàrdia d’esbarjo disposi 

Les normes seran les següents: 

a) A la mediateca s'ha d'estar en silenci i mantenir un ambient d'estudi i treball. 

b) No és permès entrar beguda ni menjar 
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c) Tots els materials i llibres són de lliure accés sota el control del professor vigilant.

d) Els llibres i documents de la mediateca s'han de tractar bé. No es poden doblegar les pàgines,

escriure-hi, subratllar, etc.

e) És molt important que els llibres estiguin ben ordenats. 

f) Per utilitzar un ordinador s'ha de sol·licitar aquest servei a la persona responsable. 

g) L'accés a Internet és un servei de la mediateca per a fer recerques d'informació. Està prohibit

xatejar, jugar o altres aplicacions no educatives 

h)  No  es  pot  entrar  netbooks  personals  dels  alumnes,  donat  que  dins  d’aquest  espai  hi  ha

ordinadors per fer-ne ús.

Capítol 4. Gestió econòmica. 

El pressupost del centre és anual i  únic,  reflecteix la previsió de tots els ingressos i  totes les

despeses  a  què  fa  referència  l'article  103.2  de  la  Llei  d'educació.  El  pressupost  anual  s’ha

d’aprovar pel Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre. Durant l'exercici pressupostari

el Director/a, si escau, en proposa al Consell Escolar les modificacions que consideri oportunes.

El centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 

Atenent a l’article 47 del decret d’autonomia 102/2010 el Consell Escolar, directament o a través

de  la  seva  comissió  econòmica,  fa  el  seguiment  de  l'execució  del  pressupost  i  comprova

l'aplicació donada als recursos totals del centre. En finalitzar l'exercici, el consell escolar aprova la

liquidació  pressupostària  i  la  incorporació  dels  eventuals  romanents  al  pressupost  de  l'any

següent. La liquidació del pressupost anual es presenta al Departament d'Ensenyament  dins el

primer  trimestre  de  l'any  següent  als  efectes  informatius  i,  si  escau,  dels  controls  financers

previstos legalment. 

Capítol 5.  Gestió acadèmica i administrativa. 

1) Les programacions didàctiques 

Les  programacions  didàctiques  són l’eina  a  traves  de  la  qual  el  professorat  pot  incidir  en  la

millora contínua de l’aprenentatge de l’alumnat. 

Els departaments tindran elaborades aquestes programacions en les primeres setmanes de curs a

definir per la Coordinadora pedagògica i fent esment a les competències bàsiques. En aquestes
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programacions  hauran  d’estar  degudament  assenyalats  els  següents  ítems:  activitats

d’aprenentatge,  estratègies  didàctiques  i  metodològiques,  criteris  i  estratègies  d’avaluació amb

inclusió expressa dels criteris de recuperació i competències bàsiques. 

Tot professor haurà d’elaborar una programació de la seva matèria en què ordenada per setmanes,

mesos i avaluacions, estigui desenvolupat en unitats didàctiques el currículum de la matèria que

ha  d'impartir.  En  cada  unitat  didàctica  hauran  d’estar  indicades  les  activitats  d’aprenentatge,

estratègies didàctiques i metodològiques, i criteris i estratègies d’avaluació corresponents. 

A l’hora de revisar els resultats obtinguts pels alumnes, aquesta programació serà la que haurà de

revisar-se  en  els  aspectes  adients  per  millorar  la  qualitat  de  l’ensenyament  i  els  resultats

acadèmics. 

2) Documents oficials d’avaluació. 

Són documents oficials del procés d'avaluació: les actes d'avaluació finals, l'expedient acadèmic i

l'historial acadèmic d'educació secundària, així com l'informe personal per trasllat. 

Capítol 6. Del personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. 

El règim de funcionament del personal d'administració i serveis serà el que resulti del seu sistema

de provisió reglamentari així com de la normativa laboral que li resulti d'aplicació. 

El Director/a  exerceix les tasques de cap de personal funcional del personal d'administració i

serveis adscrit al centre. A aquest efecte, establirà la coordinació oportuna amb l'entitat de la qual

depèn orgànicament aquest personal. 

Funcions del Personal d’administració (auxiliars o administratius). 

a) La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

b) La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics,

títols, beques i ajuts, certificacions, diligències… 

c) La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

a) Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

b) Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig) 

c) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. 
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d) Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas). 

e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretari/ària del centre. 

f) Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos)

g) Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, factures, llistats de dades, etc.

d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretari/ària del centre. 

h) Manteniment de l’inventari. 

i) Control de documents comptables simples 

j)  Exposició  i  distribució  de  la  documentació  d’interès  general  que  estigui  al  seu  abast

(disposicions, comunicats, etc.). 

k) Utilització del fax (enviament i recepció de documents). 

l)  Totes  aquelles  que  li  siguin  encomanades  pel  secretari/ària  o  Director/a  dins  de  l’àmbit

d’actuació que li son propis 

Capítol 7. Personal de serveis externs.

Es constituït per tots els professionals que degudament contractats per les institucions, entitats,

associacions o empreses corresponents prestin servei en el centre. Aquest personal ha de complir

els requisits d'especialització corresponents. 

Igualment, es fa referència a aquells professionals externs que en el desenvolupament de les seves

funcions portin a terme tasques en el si del centre. 

Capítol 8.  Modificació i revisió de les Normes d’organització i funcionament. 

 Aquestes  Normes  quedaran  modificades  per  qualsevol  normativa  d’àmbit  superior  que  les

contradigui. 

En el cas que durant el curs calgui ampliar, o canviar algun article d’aquestes Normes o adaptar-

les a alguna normativa nova, la Direcció, atenent a les seves atribucions elaborarà un document.

Posteriorment, donarà trasllat al Consell de Direcció per tal que es comuniqui per Departaments a

la resta del professorat i s’aprovarà provisionalment. Finalment es traslladarà al Consell Escolar,

on s’aprovarà per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s'adoptarà per majoria de les

persones membres presents. 
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Les Normes d’organització i funcionament entraran en vigor a l’endemà de la seva aprovació per

part del Consell Escolar, les quals obliguen a tots el membres de la comunitat educativa en els

seus drets i deures.  
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