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0.- MODIFICACIONS RESPECTE A LA VERSIÓ ANTERIOR. 

 

NÚMERO 

REVISIÓ 

DATA DESCRIPCIÓ 

MODIFICACIÓ 

DISTRIBUCIÓ 

01 20-09-2012 Elaboració Qualiteasy 

02 18-07-2013 Modificació apartat 10.1. 

Utilització de mòbils. 

Eliminació apartat 4.5.1.1. 

Tutor individual 

Qualiteasy 

03 18-07-2017 Funcions caps d’estudis, cap 

departament, coordinador de 

mobilitat, coordinador de 

comunicació 

Synology 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’Institut Severo Ochoa és un centre docent públic, depenent del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el qual s’imparteixen els 

ensenyaments oficials d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, curs 

d’accés a CCFF superiors ,  Formació Professional Bàsica i Específica de Grau 

Mitjà i Superior,  amb les diferents modalitats, famílies professionals i titulacions 

que el Departament d’Ensenyament autoritza per a cada curs escolar. 

Així mateix, el centre també està en disposició d’impartir els ensenyaments 

corresponents a la formació ocupacional i de col·laborar amb empreses i 

associacions empresarials en la formació contínua dels seus treballadors. 

Aquestes accions formatives es podran realitzar tant en les instal·lacions de l’INS 

Severo Ochoa com en les empreses o institucions que hagi sol·licitat els serveis 

del nostre Institut. 

Per una altra banda, el centre està obert i vol donar resposta positiva a les 

necessitats dels ciutadans d’Esplugues de Llobregat, tant si són plantejades 

directament per l’Ajuntament com per Associacions de Veïns o d’altre tipus. 

Com a criteri bàsic, les accions formatives no oficials s’han d’autofinançar, de 

manera que no representin cap cost per al centre, ni a nivell de professorat, ni de 

material fungible ni d’amortització d’equipaments. 

Encara que la formació ocupacional o contínua no formi inicialment part de la 

Programació Anual de l’Institut, es considerarà una activitat educativa més, atès 

que s’incorporaran a aquella a mesura que es vagin concretant i siguin aprovades 

pel Consell Escolar del Centre. 

A efectes d’aquesta normativa, s’entendrà per activitat educativa aquella activitat 

escolar, extraescolar o complementària, inclosa en la Programació Anual de 

l’Institut. 

L’admissió dels alumnes es realitzarà d’acord amb les disposicions vigents 

dictades pel Departament d’Ensenyament o d’altres Departaments de la 
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Generalitat de Catalunya que tinguin competències en la formació ocupacional, i 

d’acord amb els principis d’igualtat i no discriminació. 

Són membres d’aquesta comunitat educativa els alumnes matriculats en algun 

dels ensenyaments oficials, els seus pares i mares o tutors legals, el professorat i 

el personal d’administració i serveis. 

També seran considerats membres de la comunitat educativa de l’INS Severo 

Ochoa, aquelles persones que hi desenvolupin alguna activitat professional o que 

rebin formació ocupacional o contínua, organitzades pel centre o el Departament 

d’Ensenyament, mentre duri l’activitat. 

Els membres de la comunitat educativa de l’INS Severo Ochoa hauran de 

conèixer aquesta normativa i complir-ne les prescripcions per a assolir un 

funcionament i grau de convivència òptims. 

 

1. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE: 

REDACCIÓ I APROVACIÓ 

Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre, d’ara en davant 

NOFC, han estat redactades  per l’equip directiu, revisades per la comissió de 

qualitat i aprovades pel consell escolar en les dates que s’especifiquen a la 

portada.  

1.1. Objectius 

L’objectiu fonamental de les NOFC és establit el conjunt de mesures 

organitzatives i de funcionament del centre  per fer possible el treball educatiu i 

de gestió encaminats a assolir els objectius proposats a la Programació Anual.   

1.2. Àmbit d’aplicació 

La present normativa serà d’aplicació als membres de la Comunitat Educativa de 

l’INS Severo Ochoa. 
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1.3. Vigència i revisions 

La vigència inicial d’aquest NOFC serà de dos cursos complets a partir de la data 

d’aprovació. 

Passat aquest període s’iniciarà el procés de revisió i d’actualització que s’haurà 

de tancar dins del curs acadèmic.  

Si raons extraordinàries o d’índole normativa fessin aconsellable una modificació, 

aquesta serà iniciada d’ofici a instància del Director. 

També podrà iniciar-se un procés de revisió  quan hi hagi una proposta raonada 

amb l’acord dels membres del Consell Escolar, representants d’un dels sectors 

que l’integren, tant a iniciativa pròpia com del col·lectiu al qual representen o a 

proposta de l’Equip de Direcció. 

Les propostes de modificació s’hauran de fer per escrit i hauran de ser 

presentades al  Director  per a la seva inclusió en l’ordre del dia del Consell 

Escolar. Aquest podrà acceptar o desestimar la proposta. 

2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GESTIÓ I PEDAGÒGICA 

2.1 L’organització i el funcionament.  

L’estructura d’organització i funcionament de l’institut ha de permetre i facilitar, 

en el marc del projecte educatiu:  

a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica i la definició dels seus 

objectius.  

b) L’assoliment dels objectius didàctico-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 dels processos d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes i la seva 

avaluació.  

e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent.  
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2.2 Òrgans unipersonals de govern 

2.2.1 Director 

 

El director  representa en el centre l'administració que n'és titular i li corresponen 

les funcions que li atribueixen la Llei d'educació i la resta de l'ordenament jurídic. 

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 

centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració 

educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 

següents: 

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 

adaptacions corresponents. 

b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic 

i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i 

de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el títol II 

i el projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència 
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l'article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l'article 115. Mirar!!!! 

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 

programació  anual. 

i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte 

educatiu i, eventualment, dels acords de corresponsabilitat. 

j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de 

l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent 

a l'aula. 

Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la 

comunitat escolar: 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu 

del centre. 

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si 

s'escau, amb les associacions d'alumnes. 

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la 

gestió del centre següents: 

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament 

del centre i dirigir-ne l'aplicació. 

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 

projecte educatiu. 

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 

normativa vigent. 

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari o secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost 

aprovat. 
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g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa 

i actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a 

l'aula. 

El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes 

les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració 

d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El 

director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per 

a defensar l'interès  de l'infant. 

2.2.2 Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat  

Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de 

les activitats del centre en aquest nivell educatiu, i la seva organització i 

coordinació, sota el comandament del director de l’institut. 

Són funcions específiques del cap d’estudis:  

a) Realitzar el disseny curricular d’ESO i Batxillerat (optatives d’ESO, 

matèries de  modalitat de Batxillerat). 

b) Planificar els horaris distribuint el total de les hores lectives, càrrec i 

guàrdies  per departaments.  

c) Realitzar el quadre general de guàrdies dels edificis, patis i biblioteca. 

d) Confeccionar els horaris dels professors i dels alumnes i distribuir els 

diferents espais del Centre. 

e) Portar el control del programa informàtic i del lector biomètric que 

supervisa el compliment diari de l’horari de permanència del professorat i la 

distribució de les targetes electròniques entre aquests. 

f) Portar la gestió relacionada amb els fulls diaris de les guàrdies i 

substitucions del professorat absent. 

g) Gestionar el SUG (Sistema Unificat de Gestió).  
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h) Coordinar-se amb els coordinadors LIC i d’extraescolars. 

i) Portal el control distribució i manteniment dels miniordinadors del 

professorat. 

j) Realitzar la introducció a l’aplicatiu informàtic del Departament 

d’Ensenyament de les dades relacionades amb les faltes d’assistència i puntualitat 

del professorat. 

k) Planificar les activitats extraescolars juntament amb la persona responsable 

de extraescolars. 

l) Realitzar el quadre estadístics dels resultats acadèmics de cada grup i 

matèria.   

m) Supervisar la revisió i aprovació de les programacions didàctiques d’ESO, 

BATX i CAS. 

n) Coordinació amb l’agent tutor. 

 

2.2.3 Cap d’estudis de Formació Professional 

Correspon al cap d’estudis de Formació Professional la planificació, el seguiment 

i l’avaluació interna de les activitats del centre en aquest nivell educatiu, i la seva 

organització i coordinació, sota el comandament del director de l’institut.  

 

Són funcions específiques del cap d’estudis de Formació professional:  

a) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, pel 

que fa a Cicles Formatius, tot procurant la col·laboració i participació de tots els 

professors de Cicles Formatius en els grups de treball. Vetllar per la seva 

concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que 

s’imparteixen a l’institut.  

b) Coordinar les activitats escolars reglades de Formació Professional, tant en el 

si del mateix centre com amb els centres de procedència dels alumnes i els centres 

públics que imparteixen l’educació secundària post- obligatòria de la zona escolar 

corresponent.  

c) Coordinar, quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a 

terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Severo Ochoa 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

CODI NOFC 

REVISIÓ 03 

DATA                        02/12/2017 

PÀGINA 15 de 69 

 

 

altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el 

claustre.  

d) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics.  

e) Presidir, coordinar i programar les reunions de Caps de departament de Cicles 

Formatius i aixecar-ne acta. 

f) Coordinar la realització de totes les reunions d’avaluació.  

g) Supervisar l’assistència del professorat de Formació Professional i informar-

ne al director. 

h) Coordinar el procediment d’assegurament del servei (guàrdies, substitucions, 

etc.) als Cicles Formatius. 

i) Supervisar la revisió i aprovació de les programacions didàctiques de CCFF  

j) Gestionar el SUG (Sistema Unificat de Gestió).  

k) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Educació. 

2.2.4 Cap d’estudis adjunt de Formació Professional 

Són funcions específiques del cap d’estudis adjunt de Formació Professional:  

a) Presidir, coordinar i programar les reunions de tutors de Cicles Formatius i 

aixecar-ne acta. 

b) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada als Cicles 

Formatius i fer-ne el seguiment.  

c) Supervisar el control d’assistència de l’alumnat de Cicles Formatius que 

realitzen els tutors i proposar les mesures adients en els casos d’absentisme. 

d) Gestionar les incidències de l’alumnat de CCFF 

e) Gestionar el SUG (Sistema Unificat de Gestió).  

f) Col·laborar en totes les funcions específiques del cap d’estudis de Formació 

Professional.  

g) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 
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2.2.5 Coordinador/a pedagògic/a 

Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i 

l’avaluació de les accions  educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la 

dependència del director.  

Són funcions específiques del coordinador pedagògic:  

a) Vetllar per una adequada correlació entre  coordinació i traspàs  d’informació 

entre  centres de primària de la zona escolar i l’institut.  

b) Planificar el calendari d’avaluacions i recuperacions. 

c) Coordinar la programació de l’acció tutorial a ESO i Batxillerat i fer-ne el 

seguiment. 

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 de tots els equips docents d’ESO i Batx 

(Plans individualitzats). 

e) Proposar les modificacions curriculars, instades pel departament de 

psicopedagogia, que hagin de ser autoritzades pel Departament d’Ensenyament 

quan escaigui.  

f) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al 

llarg del batxillerat. 

g) Supervisar i coordinar la correcta aplicació al batxillerat del procediment i 

normes de convivència i, proposar les mesures correctores adients en cas 

d’incompliment de la normativa 

h) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació de batxillerat 

i) Presidir, coordinar i programar les reunions dels tutors de grup i dels equips 

docents de batxillerat 

j) Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries 

(sortides) d’ESO i batxillerat, a partir de la proposta dels caps de departament i 

dels coordinadors de nivell (sortides de tutoria). 

k) Supervisar el control d’assistència dels alumnes d’ESO i Batxillerat que 

realitzen els tutors i proposar les mesures adients en els casos d’absentisme. 

l) Coordinar i supervisar la relació amb les universitats, sobretot pel que fa les 
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PAU. 

m) Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg de les diferents 

etapes educatives  d’ESO i BATX. 

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

complementari utilitzat en els ensenyaments d’ESO i Batx  que s’imparteixin a 

l’institut, juntament amb els caps de departament.  

o) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

2.2.6 Secretari/a 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l’activitat administrativa de 

l’institut, sota el comandament del director i exercir, per delegació d’aquest, la 

prefectura del personal d’administratiu adscrit a l’institut, quan el director així ho 

determini.  

Són funcions específiques del secretari les següents:  

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les 

reunions que celebrin.  

b) Tenir cura de les tasques administratives i acadèmiques de l’institut, atenent la 

seva programació general i el calendari escolar.  

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vist-i-

plau del director.  

d) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents.  

e) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d’acord amb la normativa vigent.  

f) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 

registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-

los.  

g) Supervisar l’assistència del personal administratiu i informar-ne al director.  

h) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l’institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  
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2.2.7 Administrador/a  

Correspon a l’administrador dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i 

administrativa de l’institut, sota el comandament del director, i exercir, per 

delegació d’aquest, la prefectura del personal de serveis adscrit a l’institut.  

Són funcions específiques de l’administrador: 

a) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva.  

b) Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats Gestió econòmica de centre 

i la comptabilitat que se’n deriva.  

c) Custodiar  la documentació que se’n deriva. 

d) Gestionar els  comptes en entitats financeres, juntament amb el director. 

e) Elaborar el projecte del pressupost, executar i tancar  l’exercici econòmic 

anual, juntament amb el director. 

f) Dur a terme una correcta gestió documental relativa a l’adquisició, alienació i 

lloguer de bens 

g) L’elaboració i actualització de l’inventari (SUG) 

h) La gestió  de contractes  d’obres,  serveis  i subministraments, vetllant per 

l’eficiència  i l’estalvi. 

i) La gestió i selecció de proveïdors. La gestió i supervisió de la correcte 

realització de tasques pel personal de l’empresa de neteja. 

j) La gestió i organització del personal subaltern. Supervisió de l’assistència i 

compliment de les tasques encomanades d’aquest personal i informar-ne al 

director. 

k) Organitzar,  coordinar  i  vetllar  pel  manteniment  general  del  centre,  les  

seves instal·lacions, mobiliari i equipaments.  

l) La gestió de la correcte superació de les inspeccions tècniques obligatòries. 

m) La gestió del control de plagues. 

n) Coordinar i supervisar les tasques del Coordinador TIC-TAC i del Coordinador 

de prevenció de riscos laborals. 

o) La supervisió dels recursos extraordinaris.  
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2.2.8 Substitucions per absència dels Òrgans unipersonals de govern 

En cas d’absència del director, els caps d’estudis assumeixen la seva funció. 

Les substitucions de l’administrador les efectuarà el secretari i  viceversa.  

En cas d’absència del coordinador pedagògic es farà càrrec de llurs funcions el 

cap d’estudis d’ESO i Batx i viceversa. 

A  la Cap d’estudis d’FP la substitueix la cap d’estudis adjunta i viceversa.  

 

2.3 Òrgans col·legiats de govern 

2.3.1 Consell escolar 

El consell escolar és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 

del centre. Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

● Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El 

consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la 

proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les 

tres cinquenes parts dels membres. 

● Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 

funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser 

consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar 

el seu suport per majoria simple dels membres. 

● Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com 

de la resta de documents de gestió del centre. 

● Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords 

de col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

● Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

● Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

● Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 
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alumnes. 

● Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 

complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

● Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre 

i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

● Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

● Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que 

aquestes normes no estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels òrgans 

col·legiats de l'Administració de la Generalitat. 

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 

específiques d'estudi i informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha d'incorporar un 

professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant 

de les mares i els pares. El centre disposa d’una comissió econòmica. 

2.3.2 Claustre de professors 

El claustre del professorat és l'òrgan col·legiat de participació del professorat en 

el control i la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels 

aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el 

director o directora del centre. 

El claustre del professorat té les funcions següents: 

a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 

selecció del director o directora. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 

d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 

els resultats. 

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
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g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el 

compliment de la programació general del centre. 

h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en 

el marc de l'ordenament vigent. 

i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

 

 

Funcionament del Claustre de professors  

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre amb caràcter 

ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels 

seus membres. És preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final 

de cada curs escolar.  

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  

El secretari del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada 

aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre.  

2.3.3 Equip directiu 

L’equip directiu està format pel Director, els caps d’estudis  d’ESO-Batx i Cicles 

Formatius, el coordinador pedagògic, la cap d’estudis adjunt, la secretària i 

l’administradora.   

 

2.4 Òrgans de coordinació 

2.4.1 Òrgans unipersonals de coordinació 

2.4.1.1 Cap de departament 

Correspon al cap del departament la coordinació general de les activitats del 

departament i la seva programació i avaluació.  

En particular, són funcions del cap del departament:  

a) Convocar, presidir i aixecar acta les reunions del departament  
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b) Revisar i aprovar les programacions didàctiques del  departament així com el 

full informatiu que es lliura als alumnes, segons el model establert.  

c) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries 

corresponents.  

d) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg de les 

etapes.  

e) Vetllar per l’establiment i el compliment de la metodologia i didàctica 

educatives aplicables en la pràctica docent.   

f) 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 

g) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del 

departament.  

h) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del 

departament i assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent.  

i) Elaborar i actualitzar l’ inventari del departament. 

j) Col·laborar en l’acolliment  del professorat nouvingut, facilitant la informació 

específica del departament 

k) Complimentar els registres del sistema de gestió que corresponguin al seu 

departament. 

l) Presentar a prefectura d’estudis el calendari de sortides curriculars  d’alumnes 

i la documentació derivada (avaluació sortides,...) per tal de ser aprovades pel 

Consell escolar. 

m) Guardar còpia dels albarans o factures per tal de portar el control de les 

despeses del departament. 

n) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o 

atribuïdes pel Departament d’Ensenyament.  

 

2.4.1.2 Cap de seminari 

Correspon al departament, a proposta del seu Cap, assignar al Cap de seminari les 

tasques que li són encomanades entre les que aquell tingui assignades. Aquest 
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acord haurà de ser consignat en acta de departament. 

2.4.1.3 Coordinador d’activitats i serveis escolars 

Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació general de 

les activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre 

sota la dependència del cap d’estudis. 

 En particular, són funcions del coordinador d’activitats i serveis escolars:  

 

a) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars.  

b) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries i a les activitats extraescolars.  

c) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives.  

d) Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i 

qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes.  

e) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les 

activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars.  

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. 

  

 

2.4.1.4 Coordinador de Formació Professional 

El Coordinador de formació professional és nomenat pel director, escoltat el Cap 

d’estudis de formació professional, d’entre els professors que professin 

ensenyaments de formació professional específica. 

El Coordinador de formació professional té les següents funcions, sota la 

dependència del Cap d’estudis de formació professional: 

   

a) Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals, 

coopera en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit 

territorial on és ubicat l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i 

programes del Departament d’Educació, i es relaciona amb les administracions 
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locals, les institucions públiques o privades i les empreses de l’àrea d’influència.  

b) Establir la relació amb les empreses en el marc dels programes de garantia 

social, quan aquests siguin organitzats a l’institut o depenguin d’aquest. 

c) Mantenir actualitzat el procediment d’FCT PQC04 i assegurar-se de la seva 

distribució 

d) Tenir cura de complimentar correctament la documentació relativa a la 

formació en centres de treball, així con del seu arxiu. 

e) Coordinació del programa qualificat 

f) Aquelles altres que el director de l’institut li encomani  o  que li pugui atribuir 

el Departament d’Ensenyament 

En situacions d’absència del coordinador de formació professional, assumeix les 

seves funcions el cap d’estudis de formació professional. 

2.4.1.5 Coordinador TIC-TAC 

Són funcions del coordinador TIC-TAC:  

a) Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 

l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.  

b) 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’Educació.  

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

telemàtics del centre.  

d) 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.  

e) Assegurar la realització de còpies de seguretat d’aquells arxius informàtics 

corresponents a la gestió del centre dels quals se n’hagi decidit situar una còpia al 

servidor del centre. 

f) Aquelles altres que el director de l’institut li encomani en relació amb els 

recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament 

d’Ensenyament. 
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g) Coordinar-se amb l’administradora i el director. 

  

2.4.1.6 Coordinador lingüístic (LIC) 

Són funcions del coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social 

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb 

l’assessor/a LIC, 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 basat en el plurilingüisme.  

b) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels 

documents de centre (PEC, PLC, PCC, NOFC, Pla d’acollida i integració, 

programació general anual de centre…) i en la gestió d’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 cohesió social en el centre.  

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb 

l’entorn per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i 

l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint la 

igualtat d’oportunitats. .  

d) Participar, si escau, en les comissions de treball derivades del 

Pla educatiu d’entorn. 

e) Revisar i actualitzar el PLC (Pla lingüístic de centre). 

f) Coordinar-se amb la cap d’estudis.  

 

2.4.1.7 Coordinador de prevenció de riscos laborals 

Correspon al coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar 

les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran de: 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 

fomentar l'interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció 
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preventiva, d’acord amb les orientacions del servei de prevenció de riscos 

laborals. 

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

en la implantació, la planificació i realització dels simulacres d’evacuació. 

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

amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i 

funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a 

les persones, els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat 

complementària a les revisions oficials. 

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer el seguiment. 

g) Complimentar i trametre als serveis territorials el full de Notificació 

d’accidents.  

h) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. 

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. 

2.4.1.8 Coordinador de la biblioteca  

● Liderar el projecte de biblioteca per facilitar l’assoliment dels objectius del 

centre educatiu. 

● Elaborar el pla i la memòria anual de la biblioteca. 

● Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i informació de tota la 

comunitat escolar i establir els processos per a resoldre-les, per mitjà d’una 

política adequada de gestió de la col·lecció i de la implementació de serveis. 

● Liderar i impulsar la cooperació amb el professorat en la preparació de les 

activitats de la biblioteca, i per a l’adquisició i l’elaboració de materials com 

també l’adequació de la biblioteca escolar a les necessitats curriculars. 

● Gestionar la biblioteca de l’escola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar 

fons documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i 
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impresos; gestionar el pressupost i dirigir l’equip de biblioteca. 

● Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn 

favorable a l’aprenentatge sense exclusions. 

● Participar en l’impuls del pla de lectura del centre liderat per l’equip 

directiu. 

● Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos 

disponibles per al desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació. 

● Recopilar i fer conèixer entre el professorat experiències concretes de treball 

amb la informació i la lectura, que incentivin l’ús de nous mètodes docents i 

promoguin l’ús de la biblioteca i els seus recursos. 

● Preparar i difondre materials específics de suport a la docència, i organitzar 

la biblioteca escolar per convertir-la en centre de recursos per a l’aprenentatge. 

● Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació com un instrument per 

facilitar l’aprenentatge i orientar la comunitat escolar en els aspectes que s’hi 

relacionin. 

● Elaborar una memòria d’actuacions 

● Coordinar-se amb el coordinador pedagògic. 

 

2.4.1.9 Coordinador/a de  Qualitat 

El nostre institut és un centre amb un sistema de gestió de la qualitat certificat 

segons la norma ISO 9001 vigent.  

El coordinador de qualitat, té  la responsabilitat d’assegurar que s’estableixen, 

implementen i mantenen els processos necessaris pel sistema de gestió de la 

qualitat, informa al director sobre el desenvolupament del sistema de gestió de la 

qualitat i de les necessitats de millora i s’assegura de que es promou la presa de 

consciència dels requisits dels clients a tots els nivells del centre. Aquestes 

responsabilitats es concreten en les següents funcions: 

 Dirigir i coordinar la comissió de qualitat del centre, establint les línies 

d’actuació en qualitat i impulsant i seguint els equips i les actuacions de millora 
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de centre. 

 Definir la documentació dels processos que té descrits l’INS  SEVERO 

OCHOA, elaborant la documentació i establint els indicadors.  

 Implementar en el centre els processos definits i la seva gestió, recollint les 

dades necessàries per avaluar el seu desenvolupament 

 Formar al professorat i al PAS del centre en la gestió d’aquests processos. 

 Ajudar el professorat i al PAS en la implantació en cada àrea del centre. 

 Vetllar per la correcta aplicació dels processos de gestió definits. 

 Implantar en el centre sistemes de recollida d’opinió dels clients  i assegurar-

se que es tenen en compte a l’hora de prendre decisions sobre la gestió de la 

qualitat. 

2.4.1.10 Coordinador/a de mobilitat internacional 

El centre, a més, estableix de forma interna altres òrgans unipersonals de 

coordinació per donar resposta a necessitats de gestió del centre (els quals no 

tenen reconeixement per part de l’Administració educativa): coordinació 

mobilitat internacional  i coordinació de comunicació. 

 

Són funcions de la coordinació de mobilitat internacional: 

 

 Impulsar la participació de l’institut en programes de mobilitat internacional 

 Buscar estratègies per aconseguir mantenir els programes de mobilitat per al 

nostre alumnat 

 Promoure la mobilitat de l’alumnat. 

 Donar difusió als programes de col·laboració i intercanvi de la Unió Europea, 

Erasmus+  entre la comunitat educativa  

 Coordinar la realització de sortides en aplicació dels programes esmentats. 

 Donar suport al professorat i a l’alumnat del centre, si s’escau, al llarg de tot 

el procés de desenvolupament de la mobilitat. 

 Elaborar i tenir cura de tota la documentació per al retiment de comptes amb 

les 

 administracions corresponents. 

 Redactar, en finalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats 

realitzades, que s’haurà d’incloure a la Memòria anual. 
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 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb la 

mobilitat 

internacional de l’alumnat. 

 

La persona coordinadora de mobilitat internacional és nomenada pel director una 

vegada escoltat l’equip directiu. 

4.4.1.11 Coordinador de comunicació 

Són funcions del coordinador de comunicació: 

a) Planificar les actuacions de comunicació del centre i assegurar-se que 

aquestes es realitzen de forma eficient 

b) Assegurar que la informació es manté actualitzada en els diferents mitjans de 

comunicació 

c) Afavorir un  bon clima de comunicació tant interna com externa 

 

2.4.2 Òrgans col·legiats de coordinació 

2.4.2.1 Departaments didàctics 

A l’institut es constitueixen departaments didàctics en funció de les àrees 

curriculars de l’educació secundària obligatòria, en els quals s’integrarà el 

professorat d’acord amb les seves especialitats, agrupades per llur afinitat.  

En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i 

matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i 

la didàctica de la pràctica docent, tant a l’ESO com al batxillerat.  

Al front de cada departament es nomena un cap del Departament.  

2.4.2.1.1 Estructura dels departaments didàctics 

Al centre hi ha  els següents departaments:  

a) Departament de ciències socials.  

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

Filosofia, Religió, Psicologia - Sociologia i Cultura clàssica. 
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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 Cultura clàssica.  

d) Departament de llengües estrangeres.  

En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua anglesa i 

Llengua francesa.  

e) Departament de matemàtiques.  

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Matemàtiques i Economia 

f) Departament de ciències experimentals.  

En forma part el professorat de les especialitats següents: Física i química, 

Biologia i Geologia.  

g) Departament de música, educació física i visual i plàstica 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Dibuix, Educació física i 

Música.  

h) Departament de tecnologia. 

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

 

2.4.2.2 Departaments de Formació Professional 

A l’institut es constitueixen departaments didàctics en funció de les famílies 

professionals que s’imparteixen, a més d’un d’específic per a la matèria de 

Formació i Orientació Laboral (FOL). 

En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i 

matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i 

la didàctica de la pràctica docent.  

Al front de cada departament es nomena un cap del Departament.  
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2.4.2.2.1 Estructura dels departaments de Formació Professional 

A l’institut hi ha els següents departaments: 

a) Departament d’administració. 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Administració d’empreses i 

Processos de gestió administrativa 

b) Departament de serveis a la comunitat 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Intervenció 

sociocomunitària, Procediments sanitaris i assistencials, Serveis a la comunitat i 

Especialista en sistemes alternatius de comunicació. 

c) Departament d’electrònica 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Sistemes electrònics i 

Equips electrònics i el professorat d’FP Bàsica 

d) Departament de química  

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Laboratori, Operacions de 

procés, Anàlisi i química industrial. 

e) Departament de FOL. 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: Formació i orientació 

laboral. 

2.4.2.2.1.1  El cap de taller 

A cada departament de Formació Professional es nomenarà, si escau,  un Cap de 

taller amb les funcions de manteniment dels tallers, aules d’informàtica, 

laboratoris, etc; control i ordre del magatzem, compres de material i seguretat. 

2.4.2.3 Equips docents 
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El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes 

constitueix l’equip docent de grup. L’equip docent actua coordinadament en 

l’establiment de criteris per garantir la correcta convivència del grup d’alumnes, 

la resolució de conflictes quan s’escaigui, determinar les actuacions a dur a terme 

per atendre els requeriments educatius generals dels alumnes, organitzar, 

coordinar i planificar aquestes actuacions i, quan correspongui, informar als pares 

o tutors legals. 

 

A l’ensenyament obligatori, la coordinació dels diferents equips docents 

correspon al coordinador pedagògic. 

Al batxillerat la coordinació de l’equip docent de cada grup correspon al 

coordinador pedagògic  i als cicles formatius, tant mitjans com superiors, 

correspon al tutor. 

Quan l’equip docent es constitueix en junta d’avaluació per fer el seguiment dels 

aprenentatges i adoptar les decisions resultants d’aquest seguiment, la coordinació 

i presidència de la junta correspon en tots els casos al tutor. 

2.4.2.4 Comissió d’atenció a la diversitat 

En el cas que es pugui constituir, la Comissió d’atenció a la diversitat determinarà 

les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives 

específiques dels alumnes, els procediments que s’empraran per determinar 

aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els 

plans individuals intensius per a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els 

trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que es 

considerin més apropiats.  

Quan la manca de personal faci impossible la constitució d’aquesta comissió, el 

coordinador de l’ESO farà el traspàs d’informació al personal de l’EAP 

setmanalment.  

2.4.2.5 Tutoria i acció tutorial 

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots el 
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professors que formen part del claustre  poden exercir les funcions de professor 

tutor, quan correspongui.  

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor tutor.  

2.4.3 El tutor d’ESO i Batx 

Els professors que exerceixen la tutoria són responsables del seguiment dels 

alumnes i han de vetllar per la millora dels resultats d’aprenentatge i l’èxit escolar 

de tots els alumnes que tenen assignats, i especialment per l’assoliment de les 

competències bàsiques.  

Són funcions del tutor:  

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) Presidir l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació i 

aixecar-ne acta.  

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per 

l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la 

comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes.  

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

f) Fer un seguiment continuat de l’assistència i les incidències dels alumnes. 

g) Entrevistar-se amb els pares a principi de curs  en sessió col·lectiva  

h) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre.  

i) Mantenir comunicació regular amb les famílies. 

j) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament 

2.4.4 El tutor de Cicles Formatius 

El professor tutor d’aquests nivells educatius té les següents funcions: 
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a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels 

alumnes.  

b) Convocar i coordinar les reunions de l’equip docent del seu grup d’alumnes i 

aixecar-ne acta, encara que aquestes es produeixin de manera conjunta amb les de 

la resta de grups de la mateixa Família professional. 

c) 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.  

d) Presidir l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació i 

aixecar-ne acta.  

e) Tenir cura, juntament amb el secretari de vetllar per l’elaboració dels 

documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests 

al propi alumne o als pares o representants legals dels alumnes en el cas que 

siguin menors d’edat.  

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

g) Fer un seguiment continuat de l’assistència dels alumnes. 

h) Fer un seguiment continuat de les incidències disciplinàries dels alumnes del 

seu grup. 

i) Coordinar-se amb els tutors de la resta de cicles formatius a través de les 

reunions de tutors. 

j) Coordinar, planificar i vetllar per la correcte realització de la formació en 

centres de treball (FCT) del seus alumnes   

k) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o 

representants legals, en el cas que siguin menors d’edat, 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.  

l) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre.  

m) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament. 
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3  ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

3.1 Programació general de l’institut 

Tal com s’estableix a la normativa vigent, el Centre elabora la programació 

general anual, que és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a 

les activitats i el funcionament del centre per al curs, incloses, si escau, les 

concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans 

d’actuació acordats i aprovats i els serveis que es presten en tot l’horari escolar.  

La programació general anual del centre concreta el projecte de direcció vigent en 

el centre i s’ha de sotmetre a l’aprovació del consell escolar i, pel que fa a les 

activitats educatives, a l'aprovació prèvia del claustre. 

El document PGE02 en descriu el procediment.  

3.2 Memòria anual 

 

La memòria anual recull el resultat de l’avaluació de l’assoliment dels objectius 

previstos en la programació general anual del centre. Correspon al consell escolar 

avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. És el director qui l’elabora, a final 

de cada curs acadèmic, amb la col·laboració dels membres de l’equip directiu i 

dels coordinadors.  

 

4 DRETS DEL ALUMNES 

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 

educació integral i de qualitat. 

Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació 

orgànica del dret a l'educació, tenen dret a: 

● Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats. 

● Accedir a la formació permanent. 
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● Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment. 

● Ésser educats en la responsabilitat. 

● Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent 

d'hàbits de diàleg i de cooperació. 

● Ésser educats en el discurs audiovisual. 

● Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

● Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que 

eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

● Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

● Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

● Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

● Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 

● Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni 

familiar o accident. 

● Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 

personal. 

● Ésser informats dels criteris,  procediments i resultats de les avaluacions. 

4.1 Atenció a la diversitat 

 

Els departaments elaboraran programacions adaptades per aquells alumnes que es 

consideri que per al seu progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la 

programació ordinària i les mesures de reforç o ampliació previstes. 

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

de tots els professors.  

 

El professors de l’especialitat d’orientació educativa i els mestres de pedagogia 

terapèutica es dedicaran, prioritàriament, als alumnes que presentin més 

dificultats en l’aprenentatge i, molt particularment, a aquells que necessitin 

suports educatius específics per progressar en els seus aprenentatges i per 

participar en les activitats ordinàries del centre, complementant les funcions que 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Severo Ochoa 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

CODI NOFC 

REVISIÓ 03 

DATA                        02/12/2017 

PÀGINA 37 de 69 

 

 

desenvolupen els professors de cada matèria.   

 

4.1.1 Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials   

En el marc dels principis generals de l’educació inclusiva, l’atenció als alumnes 

ha de tenir lloc, sempre que per les seves característiques sigui possible i adequat, 

en entorns escolars ordinaris, proporcionant-los el suport necessari per a la seva 

participació en les activitats generals i per a l’assoliment dels aprenentatges 

escolars i, molt especialment, de les competències bàsiques. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats 

educatives especials seguirà el  mateix procés que en la resta d’alumnes. Els plans 

individualitzats, per als aquells alumnes que en disposin, han d’esdevenir el 

referent per a l’avaluació d’aquests alumnes. 

4.1.1.1 Unitats de suport a l'educació especial (USEE) 

Les unitats de suport a l’educació especial (USEE) són recursos per facilitar 

l’atenció educativa i promoure la participació en entorns escolars ordinaris als 

alumnes amb discapacitats intel·lectuals, trastorns generalitzats del 

desenvolupament i trastorns de l’espectre autista. Els professionals assignats a 

aquestes unitats han d’atendre entre 5 i 10 alumnes.  

Els alumnes als quals s'aplica el recurs USEE han de formar part d’un grup 

ordinari d’alumnes. Així mateix, tots els professors que imparteixin docència a 

l’alumne/a de l’USEE han d’aportar les valoracions corresponents per a la seva 

avaluació. 

 

4.1.1.2 Atenció als alumnes nouvinguts   

Tindrà la consideració d’alumne/a nouvingut aquell que s’hagi incorporat per 

primera vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, 

excepcionalment quan procedeix d’àmbits lingüístics i culturals molt allunyats 

del nostre, quan s’hi hagi incorporat en els darrers trenta-sis mesos. 

El Centre assegura un bon acolliment d’aquests alumnes mitjançant el recurs de 
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l’aula d’acollida.  

L’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes nouvinguts s’ha de dur a 

terme amb relació als objectius de les adaptacions realitzades al  currículum. 

 

5 DEURES DELS ALUMNES 

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures 

següents: 

a) Assistir a classe. En aquest sentit, l’acumulació de faltes d’assistència (superior 

al 20%) comportarà la pèrdua de l’avaluació continuada.  

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

c) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 

personals. 

d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat. 

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat 1, i sens perjudici de les 

obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

b) Complir les normes de convivència del centre. 

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

 

Els alumnes en matricular-se al nostre centre ha de signar una carta de 
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compromís.  

La Carta de Compromís és el referent per al foment de la convivència i vincula 

individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa. 

Expressa el compromís que les famílies dels alumnes menors d’edat o els 

alumnes majors d’edat  i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis 

que la inspira i que han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les 

accions educatives de les famílies i el centre, en un entorn de convivència, 

respecte i responsabilitat.  Els compromisos expressats en la carta pressuposen el 

respecte de les famílies i dels alumnes als principis del Projecte Educatiu del 

Centre, a l’acceptació dels seus principis i valors educatius. L’objectiu és 

informar les famílies i els alumnes majors d’edat dels seus drets i responsabilitats 

i implicar-les en el seu compliment.  

Es formalitza en el moment de la matricula i l’han de signar el pare, la mare, tutor 

o tutora legal de l’alumne, en el cas d’alumnes menors d’edat, els alumnes majors 

d’edat i la direcció del centre. Els continguts específics s’adapten a les diferents 

etapes educatives.  

La carta de compromís es revisa anualment.  

6 AVALUACIONS 

6.1 ESO i BATX 

L’equip docent, integrat per la totalitat dels professors , constitueix la junta 

d’avaluació encarregada de fer el seguiment dels aprenentatges i de prendre les 

decisions que en resultin. L’organització i la presidència de la junta d’avaluació 

corresponen al tutor o tutora del grup, com també la formalització de les actes 

corresponents. 

En les sessions d’avaluació es prendran les decisions pertinents, que hauran de 

constar en l’acta de la sessió. Els alumnes no formen part de la junta d’avaluació. 

Durant el curs acadèmic es faran tres sessions d’avaluació ordinàries, final 

continua i final de curs (setembre). Els resultats de les avaluacions es reflectiran a 

l’acta d’avaluació, d’acord amb el model  oficial. 
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A l’inici de cada curs , abans de la primera avaluació trimestral ordinària, cal fer 

una avaluació inicial, que té per objectiu avaluar globalment el nivell i/o la 

capacitat de l’alumne, ajustar la programació prevista i reorientar-la, si escau. 

El tutor o tutora informarà a cada alumne/a, o els seus representants legals, dels 

acords de cada sessió d’avaluació que l’afectin, incloent-hi les qualificacions 

obtingudes, si n’hi ha.  

Cada Departament ha d’establir les estratègies de recuperació, que poden 

consistir en activitats puntuals o continuades, previstes en la programació de cada 

matèria. En tot cas, l’alumne/a ha de ser informat de les activitats que haurà de 

dur a terme per recuperar la matèria suspesa, així com del període i les dates en 

què es faran les avaluacions extraordinàries corresponents.  

6.1.1 Criteris comuns de l’institut vers l’avaluació  i la recuperació 

❑ Es potenciarà el treball continuat que requereixi per part del l'alumne/a un 

estudi constant i sistemàtic. Les proves d'avaluació han de formar part d'aquest 

treball continuat. Es a dir, els exercicis o treballs fets durant el període avaluable 

seran considerats per a la qualificació. 

❑ Cada trimestre s'haurien de fer tantes comprovacions respecte a l'aprenentatge 

dels alumnes com es cregui necessari. Es recomana que les comprovacions siguin 

variades pel que fa a la forma (preguntes tancades o obertes, tipus test, 

comentaris, mapes conceptuals, etc.) i als continguts (de caire conceptual o 

procedimental). Els alumnes haurien de conèixer els resultats de les proves 

(siguin dels tipus que siguin) en el termini de dues setmanes des de la realització 

de la prova. Pel que fa a les comprovacions que tinguin forma escrita (exàmens, 

treballs, tests, etc.), els alumnes tenen dret a veure-les corregides i demanar 

aclariments respecte a la qualificació i fer les reclamacions corresponents, primer 

davant del professor i, en darrera instància, davant del Cap de departament. Els 

professors hauran de conservar a disposició del Servei d’Inspecció educativa els 

registres d’avaluació –proves escrites, graelles d’observació i altres– fins al mes 

d'octubre del curs següent. 

❑ Les proves escrites podran recollir a la vegada aspectes conceptuals i 

procedimentals, segons el criteri de l'àrea respecte a la matèria. 
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❑ Els professors lliuraran per escrit a cada alumne els criteris d’avaluació i 

recuperació  de la seva matèria o crèdit. 

❑ L'actitud a classe, el grau d'interès a la matèria, la puntualitat i la pulcritud en 

el lliurament dels treballs i exercicis, etc. seran també objecte de qualificació 

(fonamentalment dins de l'apartat dels valors i normes). 

❑ Considerem la millora de l'ortografia en català i castellà com una qüestió 

d'institut. Cal que els alumnes escriguin i parlin amb correcció; per això totes les 

àrees de l’institut demanaran, si s’escau,  correcció  ortogràfica en els escrits dels 

alumnes. En conseqüència, caldrà avaluar la correcció ortogràfica dels treballs 

dels  alumnes. 

❑ Per a l’avaluació contínua de l’alumne, els continguts no assolits de cada 

matèria  s’haurà de recuperar preferentment al llarg del desenvolupament de la 

matèria o immediatament després.  

❑ Aquells alumnes que, en la seva avaluació contínua, no hagin assolit la 

suficiència en acabar el curs en algun dels crèdits o matèries, tindran dret a una 

prova extraordinària o final.  

❑ Els exàmens de suficiència restaran als departaments fins el curs següent. 

❑ En el cas de les matèries  que s’imparteixen al llarg d’un període de temps 

limitat i breu, el departament corresponent, sempre mirant pel benefici de 

l’alumnat, podrà en la seva programació didàctica establir aquesta prova final 

immediatament després de finalitzar la matèria. Aquesta circumstància haurà de 

reflectir-se en la informació lliurada als alumnes. 

❑ S'hauran de repetir les proves o exàmens finals o de suficiència per causes 

mèdiques justificades i/o de força major però caldrà que l'alumne aporti el 

certificat mèdic corresponent o el justificant que acrediti la força major. 

❑ L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un 

curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert.  
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6.2 Cicles Formatius 

L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels cicles formatius és contínua, ha 

d'atendre l'organització modular i s'ha de fer per unitats formatives per permetre 

una millor capitalització de la formació. 

A l'inici del curs el centre ha d'informar els alumnes dels continguts del 

currículum formatiu, de l'estructura per mòduls professionals i unitats formatives, 

de les competències professionals, personals i socials i dels objectius generals del 

cicle i la seva relació amb els mòduls professionals, així com dels criteris generals 

d'avaluació, promoció de curs i superació del cicle. 

El centre ha de mantenir a disposició de la Inspecció d'Educació els registres de 

l'avaluació continuada i la documentació que hagi contribuït a avaluar els 

diferents mòduls professionals i unitats formatives (enunciats de proves escrites, 

graelles d'observació i altres). 

Junta d'avaluació 

L'equip docent, integrat per tots els professors que imparteixen el cicle formatiu, 

constitueix la junta d'avaluació, que s’encarrega de fer el seguiment dels 

aprenentatges i de prendre les decisions que en resultin. L'organització i la 

presidència de la junta d'avaluació corresponen al tutor o tutora del cicle, com 

també la formalització de les actes corresponents. 

Sessions de la junta d'avaluació 

En les sessions, la junta d'avaluació ha d'analitzar, per a cada alumne, 

l'aprenentatge en el conjunt dels mòduls professionals i les unitats formatives 

corresponents al cicle formatiu en relació amb les competències professionals, 

personals i socials i amb els objectius generals establerts en el currículum. Les  

decisions pertinents, s’han de fer constar en l'acta de la sessió. Els alumnes no 

formen part de la junta d'avaluació però els seus representats poden participar a la 

primera part de la sessió. 
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La junta d'avaluació ha de fer un mínim de tres sessions d'avaluació durant el curs 

acadèmic i pot reunir-se, quan calgui, per avaluar i proposar la certificació dels 

alumnes que es matriculen per mòduls professionals solts o unitats formatives. 

En cada sessió de la junta d'avaluació s’han de qualificar les unitats formatives o 

mòduls professionals que hagin finalitzat i s'hi ha d’incorporar, si escau, les 

qualificacions que corresponguin a les segones convocatòries. Si no és així, 

aquestes es realitzaran durant el mes de juny.  

Pel que fa a les unitats formatives iniciades i no finalitzades en el moment de la 

sessió de la junta d'avaluació, cal oferir-ne informació orientativa de la progressió 

dels aprenentatges. 

l’inici de cada cicle formatiu, abans de la primera sessió d’avaluació, s’ha de fer 

una avaluació inicial del cicle formatiu que té per objectiu avaluar globalment la 

incorporació de l’alumne al cicle, ajustar la programació prevista i reorientar-la, 

si escau. 

Informació als alumnes 

El tutor o tutora del cicle formatiu ha d'informar per escrit cada alumne, o els seus 

representants legals, dels acords de cada sessió d'avaluació que l'afectin, en què 

cal incloure les qualificacions obtingudes, si n'hi ha. També l'ha d'informar per 

escrit,individualment i periòdicament, en els termes acordats per la junta 

d'avaluació, del seu aprofitament i aprenentatge, amb referència als resultats 

d’aprenentatge que cal assolir i sobre la qualificació obtinguda de les unitats 

formatives avaluades. 

Avaluació de les unitats formatives 

L'avaluació es fa tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris 

d'avaluació de les unitats formatives.  

Avaluació dels mòduls professionals 

La superació del mòdul professional s'obté amb la superació de les unitats 
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formatives que el componen. 

Els mòduls professionals superats acrediten les unitats de competència als quals 

estan associats, d'acord amb la relació que s'estableix en el perfil professional del 

títol. 

Avaluació dels mòduls professionals de Síntesi i de Projecte 

L'equip docent que hagi participat en la impartició del mòdul professional de 

Síntesi, en els cicles de grau mitjà, i del mòdul professional de Projecte, en els 

cicles de grau superior, l’ha d’avaluar de manera col·legiada. 

Els mòduls professionals de Síntesi i de Projecte s’avaluen positivament quan 

l'equip docent apreciï que l'alumne ha assolit en un grau suficient els resultats 

d'aprenentatge en relació amb els objectius generals del cicle formatiu. En cas 

contrari, l'avaluació és negativa. 

Avaluació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) 

L'avaluació del mòdul professional d'FCT correspon a la junta d'avaluació del 

centre educatiu, i és continuada durant l'estada de l'alumne a l'empresa. S’ha de 

fer tenint en compte la valoració de l’entitat col·laboradora i prenent com a 

referència els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats 

formatives de referència acordades amb l’empresa o entitat col·laboradora. 

El tutor o tutora de pràctiques del centre docent i el tutor o tutora d’empresa han 

de tenir en compte la valoració que l’alumne fa de la formació en el centre de 

treball, a l’hora de determinar-ne la idoneïtat i corregir-ne, si cal, les possibles 

deficiències, la qual cosa s’ha de constatar en el quadern de pràctiques. 

En acabar l'FCT, la persona responsable de la formació a l'empresa ha de valorar 

l'evolució de l'alumne, mitjançant un informe que s'ha d'incorporar al quadern de 

pràctiques. 

L’equip docent, a proposta del tutor o tutora del cicle formatiu, fa l’avaluació 

final del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, tenint presents 
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els informes esmentats i la informació recollida en el quadern de pràctiques. 

Qualificacions 

La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, 

entre l'1 i el 10, sense decimals, a excepció del mòdul professional de Formació 

en Centres de Treball, que es qualifica com a "Apte/a" o "No apte/a".  

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada 

de les qualificacions de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que 

es dona a cadascuna d'aquestes, d'acord amb la decisió prèvia adoptada per 

l'equip docent. 

Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació 

de 5 punts o superior. 

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la 

qualificació. No es pot aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva 

atorgada; és a dir, no es poden repetir unitats formatives ja superades per 

millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a 

segones convocatòries de recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la 

qualificació positiva. 

Els mòduls professionals o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5 

a l’efecte d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle. 

En el cas de mòduls professionals o unitats formatives superats que tinguin la 

mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, es 

trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s'ha cursat. 

Valoració final del cicle formatiu. Superació del cicle 

En l'avaluació final, l'equip docent del cicle formatiu ha de valorar, per a cada 

alumne, el grau d'assoliment dels objectius generals amb relació a les 

competències definides en el perfil professional. També n'ha de valorar l'historial 

acadèmic i, per acord d'un mínim dels dos terços dels membres de la junta 
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d'avaluació, es podrà determinar la superació de les unitats formatives pendents i 

atorgar, a les unitats, la qualificació que es decideixi. En aquest cas cal fer constar 

a l'acta, juntament amb la qualificació de la unitat formativa, un asterisc (*), i al 

peu de l'acta s'hi ha d'escriure l'expressió "(*) "Requalificat per la junta 

d'avaluació". 

Matrícula d'honor 

Si un alumne obté una qualificació final del cicle formatiu de grau superior igual 

o superior a 9 se li pot consignar la menció de "Matrícula d'honor" (MH) en les 

observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en el 

certificat d'estudis complets. Sobre el total d'alumnes avaluats del darrer curs del 

cicle formatiu es pot concedir una menció de matrícula d'honor per cada vint 

alumnes, i una altra si en resulta una fracció sobrant.  

Convocatòries 

L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa, com a màxim, en quatre 

convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional de Formació en 

Centres de Treball, que només pot ser avaluat en dues convocatòries. Amb 

caràcter excepcional, l'alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria 

extraordinària per motius de malaltia, discapacitat o altres que condicionin o 

impedeixin el desenvolupament dels estudis, que el director ha de resoldre 

escoltant al cap del departament corresponent. 

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues 

convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que 

abandoni, perd la primera convocatòria. La presentació a la segona convocatòria 

és voluntària. Si l’alumne no s'hi presenta no se li comptarà aquesta segona 

convocatòria. 

Els professors del centre han d'establir les estratègies de recuperació de les unitats 

formatives, que poden consistir en activitats puntuals o continuades, i han d'estar 

previstes en la programació. 
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Les segones convocatòries es realitzaran el mes de juny com a norma general. 

7 PERMANÈNCIA MÉS D’UN ANY EN UN CURS 

7.1 ESO 

Pel que fa a quests ensenyaments, s’aplicarà la normativa vigent. 

7.2 Batxillerat 

L’alumne o alumna que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació 

negativa en cinc o més matèries haurà de romandre un any més en el primer curs i 

l'haurà  de cursar novament en la seva totalitat. Tanmateix, l’alumne/a que en 

finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre 

matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 

superades. Això no obstant, l’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a 

matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les 

qualificacions obtingudes. Per exercir aquesta opció, l’alumne/a —o el seu pare, 

mare o tutors legals, si és menor d’edat— haurà de signar un document on faci 

renúncia expressa a les qualificacions positives que havia obtingut, document que 

la direcció del centre visarà i incorporarà al seu expedient. L’alumne/a també 

podrà optar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar 

matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del 

centre, i estudiar aquelles altres matèries que la direcció del centre consideri més 

adequades per a la seva formació, com per exemple el treball de recerca. En 

aquest cas, el centre formalitzarà  un pla individual que justifiqui aquesta mesura  

i que inclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne/a i del pare, mare o tutors 

legals quan aquest/a sigui menor d’edat.  

 

L’alumne/a que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa 

en algunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les 

matèries ja superades o podrà optar per repetir el segon curs de batxillerat en la 

seva totalitat. En aquest cas, renunciarà  a les qualificacions obtingudes en totes 

les matèries aprovades. No s’hi podrà acollir l’alumne/a que, procedent de règim 
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diürn, opti per completar l’etapa de batxillerat en règim nocturn o a distància. De 

l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin 

estat aprovades, les matèries següents:  

• Treball de recerca.  

• Estada a l’empresa.  

• Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a hagués superat 

en cursar el segon curs. 

L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. 

L’any acadèmic cursat per al qual es presenta la sol·licitud de renúncia computarà 

a efectes d’anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El 

centre informarà per escrit l’alumne/a sol·licitant, o els seus pares o tutors legals 

en el cas que sigui menor, de les condicions de la renúncia. 

 

7.3 Cicles Formatius 

L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària 

superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el 

segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del 

primer curs. En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no 

superades del primer curs de cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del 

segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera 

significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places. 

 

8 NORMES DE CONVIVÈNCIA. MESURES CORRECTORES. 

SANCIONS I PROCEDIMENTS 

8.1 Normes generals de convivència 

La convivència de la comunitat educativa s’ordena dins del respecte mutu i 

l’exigència d’assumir la responsabilitat pel comportament personal.  
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Es concreta en  aquest  recull que tradueixen els límits que té la llibertat personal 

per tal de fer efectiva la llibertat dels altres. A continuació es detallen aquells 

principis que cal tenir en compte per tal d’ afavorir aquesta convivència. 

1. Es necessària l’assistència regular a classe i la puntualitat en el compliment 

dels horaris. La porta d’entrada es tancarà a les 8’10h. i l’alumne no podrà 

entrar a l’Institut fins a les 9’00h. 

2. La puntualitat és una  manifestació de respecte cap als altres companys i el 

professor, de manera que s’ha d’evitar una situació de falta de puntualitat 

reiterada i prendre mides en cas que es doni. La puntualitat en l’acabament dels 

mòduls de classe ve donada pel timbre o sirena que marca la seva finalització. 

3. El centre fa servir l’avaluació contínua de l’activitat de l’alumne/a durant 

tot el curs per la qual cosa és un requisit necessari la seva assistència a classe 

de forma regular i continuada. Per la mateixa raó les faltes d’assistència són 

considerades  com a una activitat no feta per l’alumne/a i tenen un reflex en la 

nota de la matèria o UF. La reiteració de faltes injustificades poden obrir la via 

disciplinària, segons estableix el procediment PQC07 

4. Les sessions de tutoria a l’ESO, Batx, CAS, FP Bàsica i CFGM són 

obligatòries. La no assistència obrirà la via disciplinaria.   

5. Pel correcte funcionament de d’institut, l’alumnat vindrà al centre vestit de 

forma adequada i mantindrà una bona higiene (no està permès l’ús de gorres ni 

qualsevol altre element que dificulti la identificació de l’alumne). 

6. Es fa necessari el manteniment d’un ambient adequat  i saludable per a la 

realització de les classes i per una relació tranquil·la entre els que estan a l’ 

institut.  

7. D’acord amb la Normativa vigent, està prohibit fumar en el Institut i en les 

seves proximitats. 

8. Els canvis de classe han de fer-se amb rapidesa i no s’ha de romandre als 

passadissos o als patis  mes temps del necessari.No es pot sortir entre classe i 

classe; ni tampoc en finalitzar un examen.  

9. S’ha de tendir a esperar per anar al lavabo durant el temps d’esbarjo si no 

s’està en una situació de força major. 
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10. Mentre hi ha moviment pels passadissos o patis s’ha de mantenir un nivell de 

soroll que no faci nosa  a les altres persones. 

 

11. Està prohibit utilitzar els telèfons mòbils als edificis durant l’horari escolar, 

però es podrà utilitzar als patis durant l’hora de l’esbarjo. Per tal de respectar el 

dret a la imatge, en cap cas s’utilitzaran per fer fotos o filmacions.  L’ús del 

mòbil en altres circumstàncies serà considerat falta greu.  

12. El respecte a les instal·lacions, al mobiliari i al material del centre és 

continuació del mateix respecte que tenim per les coses de casa nostra i per tant la 

persona o grup que trenca o embruta el centre de manera injustificada haurà de 

pagar la reparació. 

13. En determinades situacions les faltes col·lectives d’assistència a classe per 

participació en vagues o manifestacions legalment convocades (alumnes a partir 

de 3r ESO), comunicades formalment a prefectura d’estudis amb 24 hores 

d’antelació, es consideraran faltes justificades i no computaran a efectes 

d’avaluació continua; en aquest cas, el còmput del 20% (en etapa post 

obligatòria) es calcularà sobre hores reals de classe impartides, descomptant les 

hores de vaga realitzades pels alumnes. Els continguts no impartits, si s’escau, 

formaran part de l’avaluació. El procediment PGS31 desenvolupa el protocol a 

seguir en el cas de vaga d’estudiants.  

14. El respecte i el tracte  correcte que ha de donar-se en la vida de cada dia a l’ 

institut no impedeix que, en determinades situacions, es donin conflictes entre 

persones o a la classe entre un alumne/a i el professor/a. Aquestes situacions ha 

de resoldre’s mitjançant el diàleg sent el professor el que decideix les mides a 

prendre dins la classe, i sense  impedir que l’alumne pugui presentar, 

posteriorment, les seves queixes al tutor, al cap d’estudis o al director.    

15.  Qualsevol queixa o suggeriment per part dels alumnes, pot ser feta 

personalment, mitjançant el Delegat de classe  o la junta de Delegats o els 

representants dels alumnes en el Consell Escolar. També, per aquest fi, hi ha 

instal·lada, al costat de Direcció,  una bústia de queixes i suggeriments. Cal que la 

queixa o suggeriment presentat estigui degudament identificada.  
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8.2 Prevenció del tabaquisme les drogodependències 

 

D’acord amb tota la normativa vigent, és prohibida la venda, el subministrament i 

el consum de tabac, begudes alcohòliques i qualsevol substància que generi 

drogodependència en tot el recinte escolar i les seves proximitats. Aquesta  

prohibició és absoluta i afecta a totes les persones.   

La normativa no permet que els centres educatius públics, els serveis educatius i 

altres centres de treball dependents del Departament d’Ensenyament  tinguin 

àrees habilitades per a fumadors.  

 

8.3 Normativa general 

L’article 35 de la LEC estableix la tipologia de les conductes que poden ser 

objecte de correcció o sanció i competència sancionadora. En aquest sentit 

estableix el següent: 

1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la 

convivència, comporten l’adopció de les mesures que estableixin la carta de 

compromís educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre. 

2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la 

convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que 

aquesta llei determina. 

3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de 

correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització 

d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de 

menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten 

l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels 

alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats 

per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o 
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altres membres de la comunitat educativa. 

A més, l’article 36 estableix els criteris d’aplicació de mesures correctores i 

sancions 

1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de 

l’exercici del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a 

l’escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions 

que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes. 

2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el 

nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies 

personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les 

motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés 

educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la 

convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa aquesta 

llei. 

 

 

8.4 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el 

centre,qualificades com a falta, i sancions. 

L’article 37 de la LEC estableix les conductes que constitueixen faltes greu. 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 

educatiu les conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions 

a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 

pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats 
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del centre, el deteriorament greu 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. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials 

per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

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

2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 

personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 

tipificades per l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats 

extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 

determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o 

pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres 

mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

Seguint el que estableix l’article 24 del Decret 102/2010, per a la graduació en 

l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes greument perjudicials s’han 

de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat 

afectat i de la resta de l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc 

de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la 

sanció de manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
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f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

En tot cas, els actes o conductes a què es fa referència s’han de considerar 

especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera 

proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó 

de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social 

de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

8.5 Conductes contràries a les normes del centre i mesures correctores 

El nostre centre ha establert com a conductes contraries a les normes de 

convivència del centre: 

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

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

comunitat educativa.  

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

del centre.  

d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses de caràcter no greu contra 

membres de la comunitat educativa.  

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 

material d'aquest o de la comunitat educativa.  

f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat 

escolar, que no constitueixi falta. 

8.6  Procediment de preservació de la convivència: incidències, mesures, 

faltes i sancions 

8.6.1  Incidències 

El protocol a seguir en cas d’incidència es troba detallat al procediment PQC07 i 

als documents D1PQC07 i D2PQC07 del sistema de gestió. En tot cas, davant 
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d’una incidència amb un alumne, el professor és l’encarregat d’escriure el que ha 

passat en el sistema de control d’incidències. Desprès  ha de fer arribar una còpia 

al tutor una vegada signada per la família en el cas d’alumnes menors d’edat. 

Des de coordinació pedagògica i juntament amb l’equip docent o des de 

coordinació d’FP, juntament amb caps d’estudis,  en el cas de Cicles Formatius, 

es valoraran les incidències segons el protocol  i s’aplicarà la mesura i/o sanció 

corresponent. En cap cas la mesura correctora implicarà que els alumnes es 

quedin sense pati. 

En el cas d’incidències greus la proposta es farà arribar als Caps d’estudis. A 

partir d’ aquí, si s’escau, el Director obrirà un expedient disciplinari i nombrarà 

un instructor que supervisarà el cas ( Tutor del grup ). 

En qualsevol cas, sempre és imprescindible les disculpes tant amb el 

professor com amb els alumnes, si és el cas,  per tal d’incorporar-se de nou 

l’alumne  a l’aula. 

 

8.7 Procediment d’obertura, instrucció i resolució d’expedients 

Tal com estableix el Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius, 

correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient 

incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna 

activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament dels danys 

que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 

expedient. 

El procediment és el següent: 

1. Procediment ordinari 

a) A través del Coordinador d’ESO o Coordinador  Pedagògic el director té 

coneixement dels fets. 

b) El director acorda incoar expedient disciplinari i designa un docent 

(preferentment el tutor del grup) com a instructor. En la incoació el director pot 

aplicar unes mesures provisionals. 
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c) L’instructor informa l’alumne o alumnes afectats i, en el cas de ser menors de 

18 anys, també els pares o tutors legals. 

d) L’instructor practica les actuacions que considera pertinents per l’esclariment 

dels fets així com per la determinació de les persones responsables. 

e) L’instructor elabora la proposta de resolució provisional. 

f) Tràmit de vista i audiència: l’instructor escolta l’alumnat afectat (i els pares o 

tutors legals, si escau) i els dóna vista de l‘expedient completat fins a la proposta 

de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb 

allò que en l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. 

g) L’instructor formula la proposta definitiva de resolució. 

h) El director dicta resolució imposant la sanció que correspongui. 

i) El director notifica a l’alumne i als pares, si és un menor, la resolució 

adoptada. 

j) Excepte en casos d’extrema gravetat, l’inici del compliment d’una sanció de 

privació d’assistència a alguna o a totes les classes per un període de temps 

limitat,tant si és una mesura provisional com si és definitiva, s’ajornarà el temps 

necessari per a que el tutor pugui recollir de la resta de professorat del grup les 

tasques acadèmiques que l’alumne sancionat haurà de portar a terme en el seu 

domicili. 

k) L’alumne sancionat amb privació temporal d’assistència a les classes haurà 

d’assistir obligatòriament als exàmens que cada matèria hagi programat. 

l) L’alumne o els pares de l’alumne, si és un menor, poden presentar recursos o 

reclamacions pertinents davant els Serveis Territorials d’Ensenyament al Baix 

Llobregat. 

 

2. Procediment abreujat  

a) A través del Coordinador Pedagògic, el Cap d’estudis o l’equip docent el 

director té coneixement dels fets. 

b) El director acorda incoar expedient disciplinari i designa un docent 

(preferentment el tutor del grup) com a instructor. En la incoació el director pot 

aplicar unes mesures provisionals. 

c) L’instructor informa l’alumne o alumnes afectats i, en el cas de ser menors de 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Severo Ochoa 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

CODI NOFC 

REVISIÓ 03 

DATA                        02/12/2017 

PÀGINA 57 de 69 

 

 

18 anys, també els pares o tutors legals. 

d) Quan l’alumne, i la seva família en els menors d’edat, reconeixen de manera 

immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció 

imposa i aplica directament la sanció. Habitualment aquesta serà la mesura 

provisional que s’hagués adoptat. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 

reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de 

l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

e) L’inici del compliment d’una sanció de privació d’assistència a alguna o a 

totes les classes per un període de temps limitat, tant si és una mesura provisional 

com si és definitiva, s’ajornarà el temps necessari per a que el tutor pugui recollir 

de la resta de professorat del grup les tasques acadèmiques que l’alumne 

sancionat haurà de portar a terme en el seu domicili. 

f) L’alumne sancionat amb privació temporal d’assistència a les classes haurà 

d’assistir obligatòriament als exàmens que cada matèria hagi programat. 

En ambdós casos tota la documentació del d’expedient s’arxivarà i custodiarà a la 

direcció del centre. El tutor guardarà una còpia de la incoació a la carpeta de 

tutoria de l’alumne. 

8.8 Mesures provisionals en cas de necessitat 

En cas d’urgència l’equip directiu podrà actuar de manera immediata en 

col·laboració, si s’escau,  amb el tutor del grup.  

8.9 La mediació 

El centre disposa d’un servei de mediació. El projecte s’inclou a la PGI.  

 

9 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

9.1 Puntualitat 

 

La puntualitat és una  manifestació de respecte cap als altres companys i  el 

professor.  La puntualitat en l’acabament dels mòduls de classe ve donada pel 
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timbre que marca la seva finalització. 

9.1.1  ESO  

Es permetran 10 minuts de cortesia. L’alumne que arriba amb més de 10 minuts 

de retard dona el nom a  consergeria i s’espera al vestíbul o la biblioteca fins a 

l’hora següent, que s’incorpora a la seva classe.   

9.1.2  Batx i CCFF 

El mateix que amb els alumnes d’ESO, es permetran 10 minuts de cortesia com a 

màxim i desprès, encara que l’alumne hagi arribat, s’indicarà falta.  Els alumnes 

major d’edat s’incorporaran a classe  a l’hora següent, als menors d’edat se’ls  

deixarà entrar a l’aula, però   es posarà falta d’assistència igualment. 

9.2 Assistència 

 

L’assistència de l’alumne/a al centre és obligatòria.  

Els alumnes han de romandre al centre durant tot l’horari destinat a les sessions 

de classe i altres activitats escolars. Quan per motius d’organització s’alterin les 

activitats escolars habituals, els alumnes romandran al centre, i en tindran cura els 

professors.  

Els alumnes d’ESO també romandran al centre durant el seu temps d’esbarjo, 

acompanyats dels professors de guàrdia.  

 

Post obligatòria 

 

Amb caràcter general, l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores 

presencials dels crèdits, unitats formatives  i matèries, incloses les hores de 

presència en els centres de treball on es cursa l’FPCT, en el cas del CCFF. Si les 

faltes d’assistència superen el  20% d’hores lectives d’un crèdit, unitat formativa 

o matèria, per trimestre o acumulades durant el curs,  es perdrà el dret a 

l’avaluació continuada. En tot cas, l’equip docent valorarà cada situació.  
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Les faltes d’assistència es tractaran segons els protocols D1PQC07 a l’ESO/Batx 

i D2PQC07 als CCFF 

9.3 Queixes i reclamacions 

El nostre centre té establert el procediment control del servei no conforme  

PGS04 per controlar les no conformitats i el tractament que reben.  

Les reclamacions rebudes dels clients es registren, tracten i solucionen segons es 

descriu en el procediment PGC09 Detecció satisfacció de l’alumne 

9.4 Participació de l’alumnat. Delegats de grup. 

 

El delegat de curs té el dret i el deure de ser el portaveu del grup i col·laborarà, 

tant mateix, amb les tasques que des de la tutoria se li encomanin.   

Té el deure d’exposar els suggeriments i les reclamacions del grup que 

representa. 

El delegat de curs podrà presentar al tutor, Cap d’estudis, etc totes les qüestions i 

suggeriments que s’acordin en tutoria, sempre que ho cregui oportú. 

Als CCFF, tindrà dret a participar a la primera part d’avaluació del grup en les 

Juntes d’Avaluació.  

En cas de vaga dels alumnes de post obligatòria,  el delegat de curs és 

l’encarregat de fer arribar a Direcció ( Cap d’estudis ) l’escrit corresponent amb  

les signatures dels alumnes del seu grup. Cal tenir en compte que s’ha de 

presentar amb 24h d’antelació. El Model el facilitarà el tutor. No s’acceptarà cap 

escrit que no es presenti amb el document de referència. 

 

Consell escolar Els alumnes escolliran entre tots els companys, tres alumnes  que 

els representaran en el Consell escolar. 

9.5 Reunions de delegats 

 

Els delegats i sotsdelegats, es reuniran amb la Direcció del centre, un cop per 

trimestre,  per tal de tractar aquells temes d’interès per  l’alumnat,  així com per 

ser informats, etc. 

El conjunt de delegats podrà fer propostes sobre temes que afectin als interessos 

dels alumnes. En aquest cas, els membres del Consell de Delegats tenen les 
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obligacions següents : 

▪ Informar detalladament sobre el tema que es tracti als seus companys de curs, 

que hauran de pronunciar-se si s’escau, mitjançant votació secreta. 

▪ Posada en comú dels resultats de la votació a totes les classes. D’aquesta 

posada en comú sortirà la decisió general dels alumnes pel que fa al tema tractat. 

▪ Comunicar per escrit la proposta a la Direcció del centre i, si s’escau, portar-la 

a terme per mitjà dels representants dels alumnes al Consell escolar. 

 

10 PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES 

Els pares i mares dels alumnes del centre hi participen  a través del consell 

escolar i reunions de l’AMPA 

11 LLIBRES DE TEXT 

 

L’elecció dels llibres de text i d’altres materials didàctics correspon als 

departaments, en el marc de l’exercici de l’autonomia pedagògica. Correspon als 

professors del centre vetllar perquè els materials seleccionats siguin adients a 

l'edat dels alumnes i al currículum establert. 

Els llibres de text escollits, excepte els de llengua castellana i literatura i els de 

llengües estrangeres, han de ser normalment en català. 

D’acord amb la normativa vigent, el centre educatius farà pública, abans del 30 

de juny, la relació de llibres de text seleccionats per al curs següent, per cursos i 

indicant-ne el títol, l’autoria, l’editorial i l’ISBN. 

 

12 ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT 

12.1 Procediment de registre de presència del professorat 

 

El  centre disposa d’un sistema de control d’assistència i de puntualitat dels 

professors i altre personal del centre dependent del Departament d’Ensenyament. 

El protocol ha seguir està detallat al procediment PGS10  Control d’assistència 
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del personal de l’institut.  

Els professors estan obligats a complir l’horari i el calendari d’activitats establert 

en la programació general anual del centre. També estan obligats a assistir als 

claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que correspongui i a les altres 

reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del centre 

que siguin degudament convocades per la direcció. 

 

Registre d'absències   

 

Els centre  disposa d’un registre d’absències en el qual s’explicita el motiu de 

l’absència segons la classificació següent:  

• Malaltia  

• Llicència  

• Permís  

• Encàrrec de serveis  

• Accident laboral o en servei 

• Accident no laboral  

• Força major  

• Exercici del dret de vaga  

• Sense justificar 

Totes les absències, justificades o no, s’han de donar a conèixer a les persones 

afectades, les quals han de poder presentar-hi al·legacions. 

 

12.2 Justificació de les absències i retards 

Quan es produeixi una falta d’assistència o de puntualitat del personal docent, la 

direcció del centre ho anotarà a l’aplicació informàtica disponible amb aquests 

efectes i, si no hi havia permís concedit, ho notificarà immediatament a la persona 

interessada mitjançant el model corresponent, amb acusament de recepció, i li 

donarà 5 dies hàbils per tal que justifiqui la falta d’assistència o de puntualitat o 

presenti a la direcció qualsevol altra al·legació que consideri convenient. 
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Transcorregut el termini de 5 dies, la direcció del centre modificarà a 

“justificada” la qualificació de l’absència o en confirmarà el caràcter 

d’“injustificada”, segons correspongui, a l’aplicació informàtica. 

13 EL PROFESSOR DE GUÀRDIA 

13.1 Objectiu de les guàrdies 

Essent les guàrdies una necessitat per al bon funcionament general del centre 

hauran de respondre al conjunt de totes les exigències de l’Institut, tant pel que fa 

els alumnes i la seva diversa tipologia, com els horaris de cada tipus 

d’ensenyament que s’imparteix. 

Per això els objectius general de les guàrdies seran: 

- Substituir el professor absent per tal que els alumnes aprofitin aquell mòdul 

horari. Aquest aprofitament es realitzarà bé seguint les instruccions deixades, si 

així ho ha fet, pel professor absent,  bé avançant la pròpia matèria que imparteix 

el professor de guàrdia, si es pot. 

- Evitar sorolls innecessaris a les aules i als passadissos que puguin molestar la 

resta de classes. 

- Amb aquesta finalitat, el professor de guàrdia procurarà: 

o Reduir al màxim el temps entre l'inici de classe previst i el moment en què 

arriba a obrir l'aula dels grups que estiguin sense professor. 

o Responsabilitzar-se d'una àrea (passadís) per tal d'aconseguir un ambient de 

silenci al més aviat possible, després dels canvis de classe. 

 

13.2 Assignació de guàrdies 

Totes les guàrdies seran posades per prefectura d’estudis seguint criteris de 

necessitat i eficàcia. Amb aquesta finalitat, a Cicles Formatius, el cap de 

departament d’ensenyaments professionals farà una proposta inicial. 

Cada  cap d’estudis haurà de distribuir les guàrdies corresponents de manera que 
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les possibles incidències siguin cobertes per el grup de professors que tingui 

assignats.  

13.3 Normes per a la organització i realització de les guàrdies 

Les guàrdies hauran de cobrir tot l’horari que en aquestes normes s’estableix. 

A les classes doblades,  sempre que es pugui, l’absència d’un professors serà 

coberta per l’altre.  

Tant com es pugui les guàrdies es portaran a terme en l’àmbit de l’ensenyament –

i adaptades a les seves característiques- que imparteix el professor. Així: 

a) Els professors que imparteixen classe a ESO i/o Batxillerat cobriran de forma 

prioritària les guàrdies d’ESO i Batxillerat. 

b) Els professors que imparteixen Cicles Formatius cobriran de forma prioritària 

les guàrdies de la pròpia Família Professional. 

c) Els professors que imparteixen ESO i/o Batxillerat i també Cicles Formatius 

veuran repartides les seves guàrdies de manera proporcional, podent ser la part 

menor igual a zero. 

d) Només quan es doni la circumstància que les guàrdies d’ESO i Batxillerat no 

donin a l’abast de totes les absències produïdes, un dels Caps d’Estudis 

determinarà el professor de Cicles de guàrdia que cobrirà aquella absència. 

e) Només quan es doni la circumstància que les guàrdies Cicles no donin a 

l’abast de totes les absències produïdes, un dels  Caps d’Estudis determinarà el 

professor d’ESO i/o Batxillerat de guàrdia que cobrirà aquella absència. 

 

Full de guàrdies 

A la Sala de Professors hi haurà un full de signatures on es reflectirà el 

compliment de les guàrdies assignades, així com les absències produïdes. 

Aquest full estarà dividit en dues zones ben delimitades: Guàrdies d’ESO i 

Batxillerat, a un costat, i Guàrdies de Cicles Formatius, a l’altre. 
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Les absències les consignarà el professor de guàrdia, el Cap de departament en el 

cas dels Cicles Formatius o bé un membre de la direcció. 

 

Procés  

 

● En primer lloc, el professor/a, anirà a la sala de professors/es amb la màxima 

puntualitat  i comprovarà en el full de guàrdies si té assignada la substitució d’un 

professor o professora.  

● En segon lloc, en el cas de tenir assignada una substitució, abans de pujar a 

l’aula, recollirà de la seva casella el treball que ha deixat el professor/a absent, si 

prèviament aquest ho ha donat als Caps d’Estudis.   

● En tercer lloc, el professor/a de guàrdia passarà llista al grup en el SUG 

● En quart lloc, el professor/a de guàrdia que no tingui que realitzar cap 

substitució realitzarà una ronda per la planta/es assignada/es, i en el cas de 

detectar l’absència d’un/a  professor/a no prevista amb anterioritat, es quedarà en 

aquesta aula i en finalitzar el mòdul lectiu, reflectirà a la casella del full de 

guàrdies aquesta  incidència. 

● En cinquè lloc, el professor/a una vegada  finalitzada la ronda per la 

planta/es  sempre que no tingui que realitzar cap substitució es quedarà a la sala 

de professors la resta de la seva hora de guàrdia per sí sorgeix qualsevol 

incidència.  

 

Guàrdies de pati 

Durant el pati, als matins, el professor de guàrdia té com a principal tasca vetllar 

pel manteniment del bon ambient evitant actes que trenquin la convivència 

(baralles, llançament de pedres....) i la mala utilització del mobiliari dels patis.  

També ha d’evitar la pujada dels alumnes a les aules fins el moment que soni el 

timbre. 
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Guàrdies de biblioteca 

La finalitat de la guàrdia de biblioteca és facilitar en aquest recinte l’estudi per 

part d’aquells alumnes que així ho desitgin. 

El professor de guàrdia a la biblioteca haurà de ser extremadament puntual, 

donada la brevetat d’aquest mòdul d’esbarjo. 

El professor haurà de vigilar pel bon ús dels llibres i del mobiliari, així com pel 

manteniment del silenci propi de les biblioteques. 

En cap moment el professor de guàrdia a la biblioteca ha de fer préstec de llibres 

 

Organització de les Guàrdies a CCFF 

1. En cas d’absència, el professor ha de comunicar-ho al Cap de Departament 

de la família professional així com al Cap d’estudis al, per tal de que organitzi 

la substitució. 

● Sempre que sigui possible es cobrirà la guàrdia amb el professor corresponent 

de la mateixa família professional, però també es pot cobrir amb d’altres famílies 

si és necessari.  

● En el cas de no disposar de professor de guàrdia, llavors cal cobrir l’absència 

de la manera més efectiva possible: 

o Es pot intentar avançar classes, només alumnes de Grau Superior, sempre 

que sigui possible i amb el coneixement de l’equip Directiu. 

o O bé, fent-se càrrec de la classe un altre professor de la mateixa família 

professional que coincideixi per exemple amb hores de càrrec , FCT etc. 

● En el cas de substitucions no planificades, cal signar en el full de Guàrdies del 

Departament, per tal de deixar constància de la guàrdia feta. 

2. Sempre cal passar  llista en el SUG 

3. Si el professor no té cap Guàrdia assignada, romandrà al Departament per si 
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sorgeix qualsevol contingència durant la seva hora de Guàrdia. 

13.3.1  Assegurament del servei per assistir a cursos de formació 

El professorat de CCFF que hagi d’assistir a cursos de formació s’assegurarà que 

les seves absències estan cobertes pel seu departament.  

 

14 SORTIDES I ACTIVITATS FORA DEL CENTRE 

 

La programació de les activitats que s’hagin de fer fora del recinte escolar o que 

pel seu caràcter general impliquin l’alteració de l’horari habitual, s’inclouran  a la 

programació general anual i ha de ser aprovada pel consell escolar. En el marc 

d’aquesta programació, les activitats específiques les autoritzarà el director.  

Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre, els caldrà 

l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. Aquesta autorització 

és anual però es comunicaran prèviament les sortides a les famílies. Per a aquelles 

sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar caldrà una autorització 

específica (procediment PGS24 i registres annexes) 

14.1 Sortides extraescolars programades 

Les sortides extraescolars, aquelles que únicament tenen una finalitat lúdica o 

tutorial, es faran en les dates destinades a aquest efecte, preferentment al final de 

cada trimestre. 

Pel que fa als requisits, condicions organitzatives i permisos, s’ajustaran a les 

mateixes que s’estableixen per a les activitats escolars 

14.2 Sortides per a activitats escolars programades 

Les sortides organitzades pels diversos departaments o equips docents han d’estar 

aprovades pel Consell Escolar i figuren en el Pla Anual del centre, formen part 

del currículum dels grups i són obligatòries per a tots els alumnes de la mateixa 
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menarà que ho són les activitats lectives realitzades en el centre. 

Aquesta obligatorietat no serà d’aplicació només en les activitats en què s’indiqui 

explícitament  

Les sortides s'hauran de comunicar a Prefectura d'Estudis, per obtenir el permís 

corresponent almenys amb una setmana d'antelació. 

Igualment, una setmana abans de la sortida es comunicaran a Secretaria les dades 

necessàries que es relacionen tot seguit a fi de poder trametre-les prèviament a la 

corresponent oficina de l'INSS. 

Dades que s'hauran de presentar a Prefectura d'Estudis i Secretaria. 

- Llista d'alumnes que surten del centre. 

- Mitjà de transport, horari de sortida i d'arribada. 

- Preu de l'activitat. 

- Nom dels professors acompanyants. 

- Lloc de l'activitat. 

 

14.3 Professors acompanyants 

S’establirà allò que regula  la normativa vigent 

Els professors que organitzin i/o participin en una activitat o sortida 

d'extraescolars deixaran les seves classes degudament preparades amb treballs o 

temes d'estudi amb exercicis. Els professors de guàrdia, després de realitzar la 

guàrdia, recolliran aquests treballs i els deixaran a la casella del professor 

corresponent. 

Els professors que no puguin impartir classe per absència dels seus alumnes 

dedicaran aquestes hores a fer guàrdies. 

Els documents que ha de portar l'organitzador de la sortida són  els que estableix 

la normativa vigent.  



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Severo Ochoa 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

CODI NOFC 

REVISIÓ 03 

DATA                        02/12/2017 

PÀGINA 68 de 69 

 

 

El tutor o organitzador podrà, de manera voluntària,  establir una normativa de 

comportament, així com el material bàsic necessari durant tota l'activitat. 

 

14.4 Alumnes que no hi participen, en l’activitat 

Les activitats curriculars programades des de les diferents matèries són 

obligatòries.  

Quan en una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d’alumnes, 

hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre organitzarà 

l’atenció educativa d’aquests darrers mitjançant els professors/res que quedin 

alliberats d’obligacions docents per l’absència d’alumnes del centre i el 

professorat de guàrdia. 

15 SEGURETAT I SALUT 

15.1 Pla d’emergència 

El Centre disposa d’un pla d’emergència. El protocol ha seguir està detallat al 

procediment PGS20 

15.2 Actuació en cas d’accident 

Al procediment PGS21 es descriu el protocol a seguir en el cas d’accident.  

 

15.3 Situacions especials en el cas de la FCT 

 

En el cas que un alumne no hagi portat el carnet de vacunacions a l’hora de fer la 

matricula, ja sigui per voluntat pròpia de no vacunar-se o per altres motius, si 

aquest és requeriment per realitzar les FCT en un lloc en concret, hauran de 

signar un document conforme estan informats del risc que comporta aquesta 

decisió i de la seva responsabilitat al respecte. 
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15.4 Visites al Centre 

 

La responsabilitat del centre en quan a matèria de cobertura de riscos i prevenció 

cobreix únicament al personal docent, alumnat i PAS, no queden per tant inclosos 

dins d’aquesta cobertura familiars i/o amics o qualsevol acompanyant que no 

pertany als grups esmentats. Amb excepció de visites programades per professors, 

tutors,.. L’accés a aules i/o espais comuns excepte el vestíbul no són accessibles 

pel personal aliè al centre.  

 

16. SERVEIS DE L’INSTITUT 

 

El centre disposa dels següents serveis:  

❑ Biblioteca 

❑ “Reforç a la biblio” 

❑ Reprografia i enquadernació 

❑ Servei de cantina 

❑ Telèfon  

 

17.MANTENIMENT DEL CENTRE 

17.1  Incidències de manteniment 

El protocol a seguir en el cas d’incidències de manteniment es troba descrit al 

procediment d’incidències PQC07  del sistema de gestió.   


