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1. Criteris generals  
 
La finalitat d'aquestes normes és la d'assegurar la convivència entre tots els 

membres d'aquest col·lectiu. El seu bon funcionament és responsabilitat dels 

professors/es, dels alumnes, del personal no docent i també dels pares o 

representants dels alumnes, i de tota persona, organisme, etc., que hi estigui 

d'alguna manera vinculat o que pugui fer ús de les instal·lacions del centre. 

 
Aquestes normes han estat elaborades a partir de la següent legislació: 

Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació 

secundària i formació professional (Decret 199/1996, 92 de juny);, Normativa del 

curs 98/99 Núm. 720, any XVI, Resolució del 12 de juny 1998; Decret 266/1997, 

de 17 d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no 

universitari de Catalunya i decret 279/2006 drets i deures de juliol de 2006. Són les 

vigents per al present curs. 

 
2. Organització del centre  
 
L'estructura de gestió dels instituts d'educació secundària està formada per: 
 

a) Òrgans de govern. Poden ser: 
a.1) Unipersonals: equip directiu 
a.2) Col·legiats: Consell Escolar i Claustre de Professors 

 
b) Òrgans de coordinació. Poden ser: 

b.1 ) Unipersonals: caps de departament, coordinador d'activitats i 

serveis, coordinadors d’educació secundària obligatòria, coordinador de 

batxillerat, coordinador de cicles formatius, coordinador d’informàtica, 

coordinador de riscos laborals, coordinador de mediació, coordinador 

d’alumnes i dinamització, professor-tutor. 

b.2) Col·legiats: els departaments didàctics 
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L’organigrama del centre es concreta a l’Annex I. 
 

2.1. Consell Escolar 
 

2.1.1. Representants: 
 
Els membres del Consell Escolar són: 

-  El/la Director/a. 

-  El/la Cap d'Estudis. 

-  Representant de I'Ajuntament. 

-  Representants del professorat. 

-  Representants dels pares/mares. 

-  Representant de I'AMPA. 

-  Representants dels alumnes. 

-  Representant personal no docent. 

-  Secretari/a. 

Qualsevol decisió és votada per tots els membres del Consell menys el/la 

secretari/a i el representant de l’AMPA, que tenen  veu però no vot.   

 

La seva composició la trobareu a l’Annex II . 

 
2.1.2. Funcions: 

 
És el màxim òrgan de decisió del centre. Les seves funcions són: 
 

a) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i avaluar 
el seu compliment. 

b) Establir directrius per a I' elaboració del Projecte Educatiu del Centre, tenint 
en compte les disposicions educatives vigents, i aprovar-lo. 

c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter 
anual, elabori I' Equip Directiu. 

d) Establir les directrius per a I' elaboració del Reglament de Règim Intern del 
centre, i aprovar-lo. 

e) Establir les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 
activitats extraescolars, i aprovar-les. 

f) Informar sobre la memòria anual d'activitats extraescolars del centre. 
g) Establir criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 

esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals 
el centre pogués prestar la seva col·laboració, escoltada I' associació de 
pares d'alumnes. 
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h) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats 
culturals i educatives. 

i) Promoure I'optimització de les instal·lacions i equip escolar, aixi com vetllar 
per la seva conservació i renovació. 

j) Supervisar I'activitat general del centre en els aspectes administratius i 
docents. 

k) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament 
d'Ensenyament. 

 
2.1.3. Qüestions de funcionament general 

 
a) El Consell Escolar del centre es reunirà un cop per trimestre, un a principi i  

un a final de curs, tal com estipula la llei, de les 19:00 h. a les 21:00 h. amb 

la possibilitat d'allargar la reunió 15 minuts si tots els membres hi estan 

d'acord. També es podrà convocar Consell Escolar al migdia amb caràcter 

extraordinari.  

b) Les decisions en el si del Consell Escolar es prendran normalment per 

consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per 

la majoria dels membres presents que, en tot cas, no podrà ser inferior a la 

meitat més u dels components del Consell Escolar. 

c) Els representants dels alumnes en el Consell Escolar participaran en les 

seves deliberacions i decisions. 

d) En el si del Consell Escolar es constituirà: 

1.  Una Comissió Permanent per a resoldre aquells problemes que, 

exigint I'examen i aprovació del Consell Escolar, siguin massa 

urgents per esperar la data prevista de reunió. Estarà formada pel 

Director, un professor, un pare, un alumne, i el/la Secretari/ària, que 

aixecarà acta de la reunió. A la comissió de disciplina, si n’hi ha,  

anirà el Cap d’estudis en comptes del/la secretari/a. 

2. Una Comissió Econòmica, formada per el/la director/a del centre, 

el/la secretària,  un professor/a, un pare/mare i un alumne/a del 

Consell. 

3. Una comissió de Convivència, formada per el/la director/a, el 

secretari/a,  el cap d’estudis, un professor/a, un pare/mare i un 

alumne/a del Consell. 
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e) Igualment es podran constituir també altres comissions especifiques que 

tindran com a funció estudiar, informar i elevar propostes al Consell sobre 

aquells aspectes del seu àmbit que se sol·licitin o considerin convenient 

d'aportar. 

 
2.2. Junta Directiva: 

 
2.2.1. Composició 

 
Són òrgans unipersonals de govern dels instituts d'educació secundària: el 
director, el cap d’estudis, el cap d'estudis de Cicles Formatius, el coordinador 
pedagògic i el secretari. És I'òrgan executiu del centre. 
 

2.2.2. Competències dels càrrecs directius  
 

2.2.2.1. Director/a 
 

a) La direcció i responsabilitat general de I'activitat de I'Institut d'educació 
secundària correspon al director, el qual vetlla per la coordinació de la 
gestió del centre, I'adequació al projecte educatiu i a la programació 
general. 

b) Complir i fer complir les Ileis i les normes vigents i vetllar per la seva 
correcta aplicació al centre. 

c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions 
vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans 
col·legiats de govern. 

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la 
programació general del centre conjuntament amb I'equip directiu i vetllar 
per I'elaboració, aplicació i revisió, quan s'escaigui, del projecte curricular 
del centre i per a la seva adequació al currículum aprovat pel Govern de la 
Generalitat. 

e) Col·laborar amb els òrgans superiors de I'administració educativa. 
f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a I'institut. 
g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans 

col·legiats de govern del centre, visar les actes i executar els seus acords 
adoptats en el àmbit de la seva competència. 

h) Vetllar per l’adequada gestió i racionalització pressupostària. Autoritzar les 
despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost del centre. 

i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 
j) Designar el cap d'estudis, el coordinador pedagògic i el secretari, i proposar 

el seu nomenament al delegat territorial corresponent del Departament 
d'Ensenyament. 

k) També correspon al director designar a la resta d'òrgans unipersonals de 
govern i nomenar els de coordinació. 

l) Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern del centre. 
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m) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en forma més 
convenient per a I'ensenyament, tenint en compte I'especialitat del Iloc de 
treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que tingui 
reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el seu 
projecte educatiu, escoltada la proposta dels departaments. 

n) Controlar I'assistència del personal del centre i el règim general dels 
alumnes, vetllant per I'harmonia de les relacions interpersonals. 

o) Elaborar, conjuntament amb I'equip directiu, la memòria anual d'activitats 
del centre. 

p) Altres funcions que per disposicions del Departament d'Ensenyament 
tinguin atribuïdes als directors dels centres. 

q) Informar mensualment les absències del professorat al Serveis Territorials. 
 

2.2.2.2. Cap d'estudis 
 

a) Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i I'avaluació interna 

de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el 

comandament del director de I'institut. 

b) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre 

com amb els centres de procedència dels alumnes. Coordinar també quan 

s’escaigui les activitats escolars complementàries i dur a terme la distribució 

dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de 

I'activitat acadèmica, escoltant el claustre. 

c) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d'Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament 

psicopedagògics. 

d) Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions 

d'avaluació i de fi de cicle. Quan no sigui possible l’assistència a totes les 

sessions, haurà d’estar a disposició de les juntes d’avaluació per resoldre 

qualsevol dubte que pugui sorgir. 

e) Canalitzarà els problemes de disciplina dels alumnes junt amb el Consell 

Escolar i decidirà en els casos que requereixin una actuació immediata. 

f) Substituirà el director en cas d'absència. 

g) S'encarregarà del control de faltes d'assistència de professors i alumnes. 

h) Portarà el control dels fulls de guàrdies. 
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i) Atendrà els pares en tots els temes pedagògics i disciplinaris relacionats 

amb els seus fills. 

j) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de I'Institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 
2.2.2.3. Cap d’estudis de cicles formatius 

 
Correspon al cap  o la cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació 

interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, a l’àmbit 

d’FP, sota el comandament del director o directora de l’Institut. 

 

Són funcions especifiques del cap o la cap  d'estudis: 

 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el mateix centre com amb 

els centres de procedència de l’alumnat i els centres públics que imparteixen 

l’educació secundària de la zona escolar corresponent. Coordinar també, 

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 altres 

espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, un cop escoltat 

el claustre. 

b) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d’Educació i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

c) Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir, si s’escau, les 

sessions d'avaluació de fi de cicle. 

d) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-

ne el seguiment. 

e) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació. 

f) Vetllar per l’ordre i la tranquil·litat a l’Institut a fi d’aconseguir uns paràmetres 

adequats per desenvolupar una docència de qualitat, incloent-hi els 

relacionats amb el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. 
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2.2.2.4. Secretari/ària 

 

a) Correspon al secretari dur a terme la gestió de I’activitat econòmica i 

administrativa de I'institut, sota el comandament del director, i exercir, per 

delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis 

adscrit a I'institut, quan el director així ho determini. 

b) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats del centre i aixecar les actes de 

les reunions que celebrin. 

c) Tenir cura de les tasques administratives de I'institut, atenent la seva 

programació general i el calendari escolar. 

d) Estendre les certificacions i els documents oficials de I'institut, amb el vist-i-

plau del director. 

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

i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir o mantenir els 

comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. 

f) Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

g) Vetllar per I'adequat compliment de  gestió administrativa del procés de 

pre-inscripció i de matriculació dels alumnes, tot garantint la seva 

adequació a les disposicions vigents. 

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

diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

i) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat 

dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i 

custodiar-los. 

j) Confegir i mantenir I' inventari general del centre. 

k) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del 

director i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan 

correspongui. 
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l) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a I'adquisició, 

I'alienació i lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i 

subministraments d’acord amb la normativa vigent.  

m) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de I'Institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 

 

2.2.2.5. Coordinador/a pedagògic/a 
 

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

I'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a I’institut, sota 

la dependència del director. 

b) Coordinar la programació de I 'acció tutorial desenvolupada en el centre, i 

fer-ne el seguiment 

c) Vetllar per I'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 professors 

del claustre en els grups de treball. . 

d) Mantenir contactes amb els centres d'educació primària de la comarca, a 

través de I'EAP, per tal d'obtenir informació sobre els nous alumnes del 

centre. 

e) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel 

Departament d'Ensenyament quan s'escaigui. 

f) Convocar les reunions dels diferents equips docents per tal d'assegurar un 

seguiment exhaustiu de I'alumne/a, junt amb els coordinadors de nivell. 

g) Mantenir contactes amb els coordinadors de nivell 

h) Coordinar junt amb els tutors la distribució de crèdits variables de cada 

alumne en particular. 

i) Coordinar el crèdit de síntesi i altres treballs i activitats interdisciplinàries 

que siguin d'interès general per al centre o per a algun nivell determinat 

d'alumnes. 
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j) Aportar tota mena d'informació pel que fa a una bona orientació 

professional dels alumnes. Especialment al final de I'etapa d'ESO, 

assegurar una informació generalitzada de les diferents opcions 

acadèmiques de què disposen els alumnes. 

k) Vetllar per tal que els recursos de què disposa el centre per atendre la 

diversitat s'utilitzin d'una manera adequada a les necessitats dels alumnes. 

Amb aquesta finalitat, mantindrà reunions periòdiques amb la 

psicopedagoga del centre, amb la representant de I'EAP i la coordinadora 

de la UAC (CAD). 

l) Proposar, juntament amb els coordinadors de nivell, activitats que es poden 

dur a terme a les hores de tutoria. 

m) Proposar actuacions de caire acadèmic als equips docents. 

n) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de I'Institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 

2.3. Claustre de Professors: 

 

2.3.1. Composició: 
 
Format per tots els professors de I'Institut, els quals tenen I'obligació d'assistir a 

les seves reunions. Les faltes d'assistència al Claustre constaran en acta i 

s'hauran de justificar. 

 
2.3.2. Funcions 

 
a) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre. 

b) Coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 

c) Promoure iniciatives en I'àmbit de I'experimentació i la investigació 

pedagògiques. 

d) Participar en I'elaboració del projecte educatiu del centre. 

e) Informar i aportar propostes al Consell Escolar i a I'equip directiu sobre 

I'organització i la programació general del centre i per al desenvolupament 

de les activitats extraescolars. 
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f) Aportar al Consell Escolar criteris i propostes per a I'elaboració del 

reglament de règim intern. 

g) Aportar a I'equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 

d'estudis del centre, la utilització racional de I'espai comú i de I'equipament 

didàctic en general. 

h) Aprovar els criteris pedagògics que cal seguir per a I'elaboració dels horaris 

dels grups i dels professors. 

i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 

d'Ensenyament. 

 

2.3.3. Convocatòria 

 

La convocatòria pot ser ordinària o extraordinària. S'entén per ordinària una 

mesura per tractar temes normals en la vida acadèmica i orgànica del centre. Es 

considera extraordinària aquella que es fa per tractar un tema, la urgència, 

excepcionalitat o importància del qual requereix que se li dediqui especial atenció. 

El claustre serà convocat per decisió de la Junta Directiva o a petició d'un mínim 

d'un terç del professorat del centre. En aquest cas, els peticionaris proposaran 

I'ordre del dia i el Claustre serà considerat extraordinari. 

La convocatòria, que haurà d'incloure necessàriament un ordre del dia, haurà de 

ser feta amb un mínim de 48 hores d'anticipació pels claustres ordinaris i de 24 

hores pels claustres extraordinaris. 

 
2.3.4. Funcionament 

 
a) El claustre de professors és presidit pel Director, i en la seva absència pel 

qui faci les seves funcions, i té per secretari el qui ho és de I'Institut, el qual 

aixecarà acta, que signarà amb el vist-i-plau del Director. Aquesta acta 

s'exposarà públicament a la sala de professors amb un mínim de 48 hores 

abans del proper Claustre. A I'acta haurà de constar, com a primer punt de 

I'ordre del dia, la seva lectura i proposta d'aprovació. 
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b) La durada màxima de les reunions de Claustre serà de dues hores, amb la 

possibilitat d'allargar-les quinze minuts, si s'acorda per unanimitat. En cas 

que quedin assumptes pendents, seran traslladats a I'ordre del dia de la 

propera sessió de Claustre. 

c) El Claustre es considerarà vàlidament constituït quan hi hagi quòrum (més 

de la meitat dels seus membres). Les votacions que s'hi facin no seran 

considerades vàlides si el nombre d'assistents no arriba al quòrum. 

d) La formulació concreta d'una proposta sotmesa a votació serà presentada 

pel director. Qualsevol altre professor del Claustre pot presentar també una 

proposta de votació sobre un tema de I'ordre del dia. 

f) En aquelles votacions en què se sotmetin al Claustre diverses propostes, es 

considerarà guanyadora la proposta que obtingui un nombre de vots 

superior al de la meitat dels assistents. Si no hi ha cap proposta que 

acompleixi aquesta condició, passaran a una segona votació només les 

propostes més votades i es considerarà guanyadora la que obtingui la 

majoria absoluta dels vots. 

e) Tota decisió presa en Claustre de professors és vinculant i obligatòria per a 

aquests (llevat el cas de l’apartat d). Si un o més professors estan 

disconformes amb un acord del Claustre, ho podran manifestar i constarà 

en acta. 

f) Quan una proposta se sotmeti a votació en el claustre i se sospiti que pot 

estar en contradicció amb normes legals de rang superior, la decisió sobre 

la proposta s’ajornarà. Correspon a la Direcció del Centre les consultes 

pertinents per tal d’aclarir els dubtes legals sobre la proposta. 

g) L'apartat de "precs i preguntes" que figurarà en totes les convocatòries de 

Claustres ordinaris es reserva per intercanvis d'informació, sol·licitud 

d'aclariments, avisos generals, propostes, etc. En general és destinat a 

qualsevol manifestació que no requereixi el pronunciament formal del 

Claustre de professors. En cap cas es procedirà a una votació en aquest 

apartat. 

 
2.4. Departaments didàctics 
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2.4.1. Funcions i composició 

 
Són formats pels professors de les diferents assignatures que s'imparteixen al 

centre. Les seves funcions són, entre d'altres, I'elaboració de la programació de 

les assignatures que tenen assignades i el procediment d'avaluació a seguir. La 

coordinació d'aquestes funcions és responsabilitat del Cap de Departament. 

El cap de departament és el determinat per les disposicions del Departament 

d’Educació. 

El repartiment de les matèries es farà en el si del departament d’acord amb els 

critèris pedagògics, tot intentant respectar les opinions i els interessos de tots els 

membres del departament. 

Si no hi ha acord entre els membres del departament hi intervindrà el director del 

centre. 

 

2.4.2. Estructura 
 

2.4.2.1. Departament de ciències socials 
 
En forma part el professorat de les especialitats següents: Geografia i Història,  

Religió, Història de les religions  

 
2.4.2.2. Departament de Ilengua catalana i literatura 

 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Ilengua catalana i 

literatura, i Ilati. 

 
2.4.2.3. Departament de Ilengua castellana i literatura 

 
En forma part el professorat de les especialitats següents: Ilengua castellana i 

literatura.  

 

2.4.2.4. Departament de Ilengües estrangeres 
 
En forma part el professorat de Ilengües estrangeres: anglès i francès.  
 

2.4.2.5. Departament de matemàtiques 
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En forma part el professorat de matemàtiques.  
 

2.4.2.6. Departament de ciències de la natura 
 
En forma part el professorat de les especialitats següents: física i química, 

biologia i geologia 

 
2.4.2.7. Departament d'educació visual i plàstica 

 
En forma part el professorat de dibuix.  
 

2.4.2.8. Departament d'educació física 
 
En forma part el professorat d'educació física.  
 

2.4.2.9. Departament de música i filosofia. 
 
En forma part el professorat de les especialitats següents: música i filosofia.  
 
 
 

2.4.2.10. Departament de tecnologia industrial 
 
En forma part el professorat de tecnologia industrial.  
 

2.4.2.11. Departament de tecnologia administrativa 
 
En forma part el professorat de tecnologia administrativa.  
 

2.4.2.12. Departament de diversitat 
 
En forma part el professorat d’atenció a la diversitat i la psicopedagoga del centre.   
 

2.4.2.13  Departament de socio – sanitari 
 
En forma part el professorat de socio - sanitari.  
 

2.5. Caps de departament o seminari 
 

2.5.1. Funcions 
 

a) Correspon al cap de departament la coordinació general i seguiment de les 

activitats del departament i la seva programació i avaluació. 
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b) Convocar i presidir les reunions del departament i fer el seguiment de la 

programació anual que es repartirà entre el professorat del departament la 

seva confecció; també la farà arribar a prefectura d’estudis, aixi com els 

criteris d’avaluació no més tard de la primera quinzena d’octubre. 

a) Fixar junt amb la resta de professors del departament una hora setmanal 

per a les reunions de departament i les presideix. 

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

corresponents. 

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al Ilarg dels 

cicles i etapes. 

d) Coordinar la fixació de criteris i continguts de I'avaluació de I'aprenentatge 

dels alumnes en les àrees i matèries corresponents, i vetllar per la seva 

coherència. 

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

departament. 

f) AI capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap de 

seminari, les competències dels quals són les que li delega el cap del 

departament. 

g) A final del curs haurà de recollir els exàmens o proves dels alumnes que 

s’hagin de presentar a recuperacions al mes de setembre, i així com dels 

deures d’estiu, perquè en resti una còpia al departament. Vetllarà per la 

seva correcció i transcripció de notes a les actes extraordinàries, en previsió 

que alguns professors no hi siguin al curs següent. 

h) També s’encarregarà de fer arribar els treballs d’estiu al responsable del 

web del centre. 

i) Vetllar perquè els exàmens es guardin durant un curs per atendre possibles 

reclamacions. 

j) Aixecar acta de les reunions i vetllar perquè es respectin els acords presos. 

k) Transmetre la informació donada per l’Equip Directiu, Equips Docents i 

d’altres òrgans de coordinació als membres del departament corresponent. 
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l) Coordinar les recuperacions extraordinàries del curs anterior i custodiar les 

notes pendents del curs anterior, així com introduir-les al SAGA. 

m) És el responsable d’entregar en suport informàtic a l’encarregat de la web 

del centre el llistat dels llibres de text, per cursos. 

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

 

 
 

2.5.2. Nomenament 
 
Seguint les instruccions de començament de curs, per a designar el Cap de 

Departament, tindran prioritat els professors i les professores que pertanyen al cos 

de catedràtics d’ensenyament secundari. 

 
Si cap d’ells ni d’elles no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas d’absència 

de professors i de professores d’aquest cos, el nomenament podrà recaure en 

professors o professores funcionaris del cos d’ensenyament secundari o, si no n’hi 

ha, en qualsevol altre professor o professora que imparteixi ensenyaments del 

mateix nivell o règim, d’acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del centre com a 

titular d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. 

 
 Dins de cada departament es repartiran els treball de recerca dels alumnes de 2n 

de Batxillerat, de manera que cada professor dirigirà un treball i el cap de 

departament dos treballs de recerca. 

 

En qualsevol cas, les assignatures de segon de batxillerat hauran de ser 

impartides pels professors que són titulars de l’especialitat corresponent. 

 
2.6. Coordinador d'activitats i serveis escolars 

 
a) Correspon al coordinador d'activitats i serveis escolars la coordinació 

general de les activitats extraescolars del centre. 

b) Elaborar la programació trimestral de les activitats extraescolars i activitats 

escolars complementàries. 
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c) Informar al professorat, als alumnes i al servei de menjador,si s’escau, de 

les activitats extraescolars i activitats escolars complementàries. 

d) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

e) Coordinar l’organització dels viatges d'estudis, els intercanvis escolars i 

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

f) Elaborar una memòria final de curs amb I'avaluació de les activitats 

realitzades.  

 
 

2.7. Coordinador d’alumnes i dinamització 
 

a) Correspon al coordinador d’alumnes reunir els delegats de tots els cursos  

       per tractar temes d’interès general. 

b) Traspassar als delegats la informació pròpia dels alumnes que arriba al  

Centre, sindicats d’estudiants,... 

c) Com a cap de dinamització, li correspon atendre les relacions socials entre    

       el professorat ( avisos de defuncions, naixements,...). 

d) Organitzar conjuntament amb el coordinador d’extraescolars les activitats,  

       si s’escau, de final de trimestre i de curs. 

e) Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats 

realitzades.  

 

 
 2 .8  Coordinador de Mediació 

  
a) És l’encarregat d’organitzar la mediació en els conflictes que es generin en 

el centre. La intervenció serà entre alumnes, professors, professor i 

alumne, pares,... 

b) Intentarà afavorir el diàleg i el consens entre les parts en conflicte. 

c) És el que nomena  les persones mediadores en cada cas. 

d) Deixar una memòria a final de curs amb l’avaluació de les actuacions 

realitzades.  
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2.9. Coordinadors d'educació secundària obligatòria  
 
a) Els coordinadors vetllen per la continuïtat , coherència i correlació de les 

accions educatives al llarg de I'educació secundària obligatòria, sota la 

dependència del coordinador pedagògic. 

b) Coordinar els/les tutors/res en relació a la tutoria de grup. 

c) Coordinar la tasca dels equips docents i vetllar perquè es respectin els 

acords presos en quant a hàbits i treball en l’àmbit de l’equip docent. 

d) Coordinar el desenvolupament dels crèdits de síntesi. 

e) Vetllar per la correcta assignació de les matèries optatives. 

 

2.10      Coordinadors del batxillerat 
 
 
a) Els coordinadors vetllen per la continuïtat , coherència i correlació de les 

accions educatives al llarg del batxillerat, sota la dependència del 

coordinador pedagògic. 

b) Coordinar els/les tutors/res en relació a la tutoria de grup. 

c) Coordinar la tasca dels equips docents i vetllar perquè es respectin els 

acords presos en quant a hàbits i treball en l’àmbit de l’equip docent. 

d) Vetllar per la coordinació dels equips docents en aquells aspectes que són 

comuns a tots ells o bé que només afecten a un o més nivell. 

e) Correspon al coordinador de batxillerat centralitzar la informació relativa als 

treballs de recerca. 

 

2.11 Coordinador de cicles formatius 
 

a) És el responsable de les relacions entre el centre docent i l'entorn laboral. 

b) Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes 

desenvolupats. 

c) Fer el seguiment de la inserció professional de I'alumnat durant el curs 

escolar. 
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d) Assessorar la direcció del centre en la definició de les línies d'actuació en 

les relacions escola/treball. 

e) Convocar, d'acord amb el que la direcció del centre estableixi, la comissió 

de seguiment dels convenis de treball. 

f) La recerca d'empreses amb les quals es poden formalitzar aquests 

convenis de treball. 

g) Tenir actualitzat el cens de I'alumnat que realitza aquests treballs de 

pràctiques a les empreses. 

h) En acabar el curs, realitzar una memòria de les seves actuacions. 

 

2.12. Coordinador d'informàtica 
 

a) Proposar a I'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 

I'optimització dels recursos informàtics i per a I'adquisició de nous recursos. 

a) Assessorar I'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i 

serveis del centre en I'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del 

Departament d'Ensenyament. 

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

telemàtics del centre. 

c) 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. 

d) Aquelles altres que el director de I'institut li encomani en relació amb els 

recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament 

d’Ensenyament. 

 
2.13. Coordinador de riscos laborals 

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

en la implantació, en la planificació i en la realització de simulacres 

d’evacuació. 
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b) 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.  

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

a les persones, els telèfons i l’estructura. 

d) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària a les revisions oficials. 

e) Promoure actuacions d’ordre i neteja. 

 
2.14. Coordinador/a LIC 
 
a) Gestionar l’aula d’acollida. 
b) Realitzar avaluacions inicials i col·laborar en l’elaboració del plans 

individualitzats. 

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i d'inclusió social. 

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

referència. 

e) Coordinar-se amb el servei de traductors i mediar entre el centre i la família. 

f) Col·laborar en la sensibilització i la introducció de l’educació intercultural al 

procés educatiu. 

g) Actualitzar i coordinar el projecte lingüístic d’acord amb la nova realitat 

sociolingüística. 

h) Coordinar el pla d’acollida. 

i) Potenciar i actualitzar metodologies i estratègies d’immersió lingüística i 

d’inclusió social. 

j) Impulsar accions de sensibilització encaminades a consolidar la llengua 

catalana com a eix  vertebrador d’un projecte plurilingüe. 

k) Col·laborar en la realització del plans d’entorn. 

 
 
2.15. Professor-tutor 
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És el/la que acompanya i orienta l’alumne/a en el seu desenvolupament 

personal integral: habilitats socials, educació emocional, habilitats cognitives, 

responsabilitat i autonomia, habilitats acadèmiques,... 

 
És el que, juntament amb l’equip de professorat, educa en els valors 

democràtics de convivència, respecte i coeducació. 

 

Dinamitza i construeix el grup, tot gestionant-lo, de forma que esdevingui un  

equip d’aprenentatge. 

 

És el que orienta l’alumnat i les seves famílies en aspectes acadèmics,  

 personals i professionals. 

 

Manté informada la família de l’evolució de l’alumne/a i intercanvia amb ella les  

informacions que siguin necessàries. 

 

Educa l’alumnat  en la promoció de la salut i prevenció de conductes de risc. 

 

La tasca del tutor/a es desenvolupa en relació a: 

a) El grup classe 

b) L’alumnat, individualment 

c) La resta de l’equip docent 

d) Les famílies 

e) Els serveis externs (EAP,...) 

f) La gestió documental i adminitrativa. 

 

     Les seves tasques: 

 

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels 

alumnes. 

b) El tutor/a és responsable del control d'assistència, retards i sancions dels 

alumnes del seu grup.  
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c) Presidir les reunions dels pares del grup, per tal d informar-los i si s’escau 

buscar les estratègies necessàries per millorar el funcionament i 

organització del grup. 

d) Presidir les reunions de junta d'avaluació  i responsabilitzar-se de recollir 

tota la informació del seu grup i fer-ho constar en acta. I entregar-la a 

prefectura d’estudis.  

e) Vetllar pel bon funcionament del grup-classe, pel que fa referència a les 

activitats acadèmiques i les relacions humanes i també pel material, I’ordre 

i la neteja de I’aula. 

f) Vetllar per la participació de I'alumnat en les activitats del centre. 

g) Fer d’intermediari entre els alumnes i la resta de professors o l’equip 

directiu. 

h) Atenció individualitzada en qüestions que puguin sorgir. 

i) Fer les comunicacions oportunes de les assistències dels alumnes. 

j) Dissenyar els PI (Pla Individualitzat) dels alumnes de la seva tutoria que el 

necessitin,  amb els professors de l’Equip Docent i el Departament de 

Diversitat. 

k) Mantenir actualitzada la documentació relacionada amb els alumnes de la 

seva tutoria. 

l) Responsabilitzar-se de fer el traspàs d’informació al tutor del curs següent. 

 
2.16. Equips Docents. 

 
Formats per la majoria de  professors que imparteixen classes a un mateix nivell o 

curs. Correspon a la direcció del centre determinar qui forma part de cada equip 

docent. 

 

Els equips docents es reuneixen periòdicament  per parlar de la marxa del grup. 

 
Estudien i proposen els canvis de grup d’alumnes,  el pas a les aules especials, 

prèvia petició d’estudi personal als professionals de diversitat. 

 

La seva concreció està a l’Annex III . 
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2.17. Junta d'avaluació 

 
Formada per tots els professors d'un mateix grup. A 1r., 2n. i 3r. d’ESO la integren 

els tutors i els professors dels crèdits comuns. Els professors de les matèries 

optatives només hauran d’assistir a l’avaluació final i l’extraordinària. 

La Junta d’Avaluació de 4t. d’ESO estarà formada pels professors dels crèdits 

comuns i pels professors de les matèries optatives especifiques dels diferents 

itineraris. 

 
A les sessions d'avaluació és obligatòria l’assistència de tots els professors amb 

les notes definitives, prèviament revisades. 

 
El tutor presidirà l’avaluació, donarà un informe global del curs, i farà un repàs 

alumne per alumne i també de cada assignatura.  

 

En el cas de produir-se modificacions a les qualificacions entrades, el tutor n’ha de 

prendre nota i rectificar-les a Secretaria.  

 

Un cop entrades les notes finals, si es dóna el cas d’haver-hi alguna reclamació, 

aquesta caldrà sol·licitar-la  mitjançant una instància al director/a del centre i si es 

resolt afirmativament, caldrà que hi hagi un membre de l’Equip Directiu a l’hora de 

fer l’esmena. 

 
El tutor aixecarà acta escrita de les incidències i els resultats de I'avaluació. 
 
 
 
 

2.18. Aules obertes. Unitats d’escolarització compa rtida (UEC). Unitats 
de suport a l’educació especial (USEE). 
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Tots els alumnes que formen part de les aules especials ho són a proposta dels 
equips docents i una vegada estudiats els seus casos pels professionals del 
centre. 
 
 
 

2.18.1. Aula oberta 
 
 És un recurs a disposició del centre per a atendre la diversitat i als alumnes amb 

problemes conductuals i d'aprenentatge sense que això pressuposi la segregació 

d'un grup concret d'alumnes, només per alumnes de segon cicle de la ESO. 

 
Els seus objectius bàsics són: 
 

a) Atendre alumnes conductuals i amb problemes d'aprenentatge, amb els 

quals han fallat tots els recursos a I'aula. 

b) Possibilitar la integració dels alumnes en el grup-classe. 

c) Facilitar als alumnes les eines bàsiques a nivell d'hàbits, procediments i 

actituds per poder adaptar-se a la societat. 

d) Organitzar espais d'aprenentatge flexibles. 

e) Fomentar la seva pròpia autoestima. 

 
2.18.2. La UEC. 

 
Dintre dels agrupaments flexibles per a l’atenció a la diversitat, el Departament 

d’Ensenyament ha realitzat alguns convenis amb Ajuntaments per tal d’oferir 

activitats especifiques als alumnes amb dificultats de convivència al Centre.  

 
Aquestes activitats queden definides en la UEC (Unitat d’Escolarització 

Compartida). 

 
Segons la Normativa, cal garantir el seguiment de l’evolució de l’alumne/a.  
 
Aquesta comissió s’encarrega d’aquest seguiment. Està formada per: 
 

• Cap d’estudis. 

• Professional de l’EAP. 

• Monitors de l’Ajuntament. 
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• Professors del Centre que fan classe a aquests alumnes. 

 
Han de tenir 14 anys i cursar 2on d’ESO com a mínim, i no poden tenir més de 16 

anys. 

Tanmateix, s’acomplirà el conveni signat entre l’Ajuntament i el centre educatiu, en 

el que queden detallades totes les actuacions. 

 
2.18.3. La USEE 

 
Les unitats de suport a l’educació especial són unitats de recursos per afavorir la 

participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars 

ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a escola 

inclusiva.  

 
Correspon a l’equip directiu del centre dur a terme la dinamització d’aquest procés. 
 
Els alumnes amb necessitats educatives especials han de formar part d’un grup 

ordinari. 

 
En la presa de decisions referides a l’alumnat amb necessitats educatives 

especials ha de participar el professorat mitjançant els equips docents i la comissió 

d’atenció a la diversitat 

 
 

2.19. Guàrdies 
 

2.19.1. Guàrdies del centre 
 
El professor de guàrdia vetllarà per mantenir I'ordre i el silenci en el centre. 
 
Els professors de guàrdia han de controlar els diferents pisos per poder detectar 

les possibles absències o retards dels professors. Si falta cap professor, el 

professor de guàrdia haurà de romandre a I'aula amb els alumnes. 

 
Una hora de guàrdia és una hora lectiva, no d'esbarjo i per tant no es poden 

permetre jocs a I'aula. Només en casos especials d'una acumulació d'absències 

del professorat es podrà sortir amb els alumnes al pati, prèvia autorització de 
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algun membre de l’equip directiu i sempre i quan no es facin en aquell moment 

classes d’educació fisica. 

El professor de guàrdia ha de vetllar perquè no es formin concentracions 

d'alumnes als passadissos i a les escales que impedeixin o dificultin la Iliure 

circulació. 

 
Quan un professor telefoni per informar de la seva absència, el professor de 

guàrdia anotarà tota la jornada lectiva del professor absent en el full de guàrdia de 

la sala de professors, per a facilitar la tasca de la resta del professorat de guàrdia 

del dia. 

 
Si no es produeix cap absència, el professorat de guàrdia ha de romandre a la 
sala de professors. 
 
Si el professor de guàrdia ha d'acompanyar algun alumne a urgències, ho farà 

constar al full de la sala de professors i un segon professor de guàrdia contactarà 

amb la família per telèfon. 

 
Sempre que sigui possible, el professor absent ha de deixar treball preparat per 

als alumnes; el professor de guàrdia el repartirà i després el recollirà i el deixarà a 

la casella del professor absent. 

 
A les últimes hores del mati o de la tarda, els alumnes de Batxillerat i Cicles 

Formatius, podran abandonar el centre, sempre que ho tinguin autorització del 

pare, mare o tutor legal. El professor de guàrdia haurà de baixar amb els alumnes 

per autoritzar la seva sortida. 

 
Quan un alumne es trobi  indisposat, el professor de guàrdia se'n farà càrrec. 

L'alumne romandrà a la sala d'alumnes. 

 
Donat que no és permesa I'entrada d'alumnes a la sala de professorat i 

departaments, el/la professor/a de guàrdia vetllarà perquè això es compleixi.  

 
 

2.19.2. Guàrdies de la sala d’alumnes 
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Un dels professors de guàrdia s’encarrega de vetllar perquè els alumnes treballin. 

En aquesta sala hi  romandran l’alumnat amb alguna indisposició momentània, els 

alumnes amb alguna convalidació i els alumnes expulsats de I'aula per algun 

professor.  

 

Els alumnes expulsats hauran d’entregar el full de conducta contrària al 

professor/a de guàrdia, qui ho anotarà com incidència al full de guàrdies.  

 

Els alumnes expulsats han de dur  material  per treballar la resta de I'hora.  

 

 

2.19.3. Guàrdia de pati 
 
Els alumnes de I'ESO no poden sortir del centre durant la jornada lectiva. A I'hora 

de I'esbarjo aniran bàsicament al pati o al vestíbul. Per aquesta raó existeix la 

guàrdia de pati, que serà coberta pels professors disponibles destinats a aquesta 

funció. Aquests professors són els responsables de I'ordre i el bon ús del recinte 

per part dels alumnes. 

 
Els alumnes no podran romandre ni als passadissos ni a les aules. 
 
 

2.20. Atenció als alumnes que es lesionin o es trob in malament. 
 
Quan un alumne/a es lesioni o es trobi malament a classe serà atès pels 

professors de guàrdia. Si es pot desplaçar per si mateix, serà autoritzat/da pel 

professor/a a presentar-se als professors responsables de la guàrdia que se'n 

faran càrrec. 

 

Si I'alumne/a no es pot desplaçar per si mateix des del Iloc de I'accident serà el 

professor qui enviarà un alumne a demanar ajuda als professors de guàrdia per tal 

de poder atendre'I . 



 33 

En cas de no poder ser atès, es trucarà I'ambulància i se’l portarà a l'hospital 

acompanyat d'un dels professors de guàrdia que romandrà amb I'alumne/a fins 

que se'n faci càrrec algun famíliar que haurà estat avisat per telèfon amb la 

màxima urgència. Alhora, s'informarà al càrrec directiu de guàrdia perquè prevegi 

la substitució del professor que hagi anat a I’hospital en cas que hagi de tornar al 

centre.  

 

Si la incidència  es produís durant el període d’esbarjo seran els professors de 

guàrdia de pati els encarregats d'atendre I'alumne i si es produís durant I'hora de 

dinar  es comunicarà als monitors del menjador, que tanmateix ho farà saber al 

professor/a encarregat/da de la guàrdia de menjador. 

 
En cas que la incidència tingui lloc en el curs d'una activitat extra-escolar els 

professors acompanyants assumiran les feines assignades més amunt als 

professors de guàrdia. 

 
En cas de malaltia s'avisarà la família per què el vinguin a recollir. 
 
En cap cas se subministraran medicaments als alumne s al centre. 
 
En cap cas es podrà acompanyar cap alumne/a en cotx e particular 
 
 
 

2.21. Delegats de curs 
 
Cada grup classe tindrà un delegat i un sots-delegat, que seran els portaveu de la 

resta d'alumnes del grup. L’elecció es farà en presència del tutor.  

 
El delegat haurà d'assistir a totes les reunions a què sigui convocat.  
 
Farà d'interlocutor en qualsevol problema entre els alumnes i els professors o els 

òrgans d'organització i gestió del centre. 

 
S'escolliran d'entre tots els alumnes de la classe abans de tres setmanes des del 

començament del curs.  Seran els representants de la classe davant dels 

professors. Són el conducte per demanar, reivindicar o queixar-se col·lectivament.  
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En circumstàncies especials i amb I'acord majoritari del grup, es podrà procedir a 

canviar-los a través d'una nova elecció. 

 
Quan un alumne tingui algun problema amb un professor i viceversa intentaran 

resoldre’l parlant entre ells. Si no es pogués arribar a un acord es plantejaria el 

problema al tutor i finalment, si calgués, al cap d'estudis. 

 

Els delegats elegits ho seran per tot el curs acadèmic. 

 

 
2.22. Consell de Delegats d'Alumnes: 

 
Format pels delegats elegits Iliurement pels estudiants de cada curs o classe, i 

pels representants dels estudiants en el Consell Escolar del centre. En cap cas no 

podrà ser inferior a cinc. El Consell de delegats es reunirà per a debatre els temes 

que siguin d’interès.  

 

Un dels delegats farà les funcions de Secretari del Consell i estendrà acta de cada 

reunió. Es responsabilitzarà també de redactar l’ordre del dia de les reunions amb 

l’ajut de la Coordinació d’alumnat i dels altres delegats que li suggeriran els punts 

a tractar.  

 
 

2.23. Ús del centre 
 
En cas de petició, serà l’equip directiu qui, previ estudi, decidirà la viabilitat de 
cedir o no les instal·lacions. 
 
En qualsevol cas es vetllarà perquè quedi garantida la normal activitat del centre. 
 
Apareix el protocol d’usos d’espai aprovat pel Consell Escolar el 15/12/2009, a 
l’Annex IV . 
 
 
 
3. Calendari anual  
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3.1. El calendari anual (vacances, dies de lliure disposició, festes,....) es  
           publicarà a l’inici de curs al web del centre. 
 
3.2 El calendari quedarà concretat a l’Annex V . 

 
 
4.  Horaris  
 

4.1. Els horaris del centre (horari-marc, consergeria, administració,...) 
s’indicaran al web del centre a principi de curs. 

4.2. L’horari-marc, de consergeria, d’administració,...; i el plànol d’aules 
quedaran concretats a l’Annex V . 

 
 
5. Entrades i sortides de classe  
 

El protocol de sortida d’alumnes d’ESO es concreta a l’Annex VI . 

Els alumnes hauran de restar al centre durant tot I'horari de classes. 

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius, menors de 18 anys, podran sortir del 
recinte escolar durant I'esbarjo, si prèviament han estat autoritzats per escrit pels 
seus pares o tutors. 
 
Quan un alumne d’ESO arribi tard al centre, dirà el seu nom al conserge. Aquest 
l’apuntarà en una llistat i el farà pujar a la classe. En cas de no poder entrar, 
l’alumne/a ho comunicarà al professora/a de guàrdia i romandrà a la sala 
d’alumnes.   
 
Si l’alumne/a és de batxillerat o de cicles formatius, només se’l deixarà entrar si 

porta el justificant corresponent. 

 
A primera hora del mati i de la tarda, els alumnes pujaran a classe abans de que 

soni el segon timbre.  

 
Enmig de la jornada escolar el timbre és un avis al professor indicant-li el final del 

temps de la classe. Això no dona dret als alumnes a aixecar-se i tancar els llibres. 

La classe s’acabarà quan ho indiqui el professor. A partir d’aquest moment, el 

alumnes que no hagin de canviar d’espai romandran dins l’aula, i aquells que 

hagin de canviar d’espai ho faran amb la màxima celeritat possible.  
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Qualsevol urgència que s’hagi de resoldre entre classe i classe, necessitarà el vist 

i plau del professor de la classe que comença. 

 
En sortir de classe a l'hora de l'esbarjo o al final de les classes, els alumnes 

abandonaran silenciosament i amb la màxima rapidesa les aules i passadissos. A 

l'hora d'esbarjo, els alumnes podran anar al pati o bé romandre al vestibul 

principal.  

 
No és permès als alumnes romandre al vestíbul en horari lectiu. 
 
 
6. Faltes d'assistència i puntualitat  
 
 
L’assistència a classe és obligatòria per a tots el s alumnes del centre. 
 
Com a norma general, els alumnes hauran d'estar dins la classe quan arribi el 

professor. Les faltes de puntualitat a primera hora provocades pel retard del 

transport escolar seran justificades i l’alumne serà admès a classe. En cas de 

manca de puntualitat de l’alumne/a, el professor ho farà constar com a retard i 

l'acceptarà a classe. Si la falta d'assistència és reiterativa en una mateixa matèria, 

el professor li pot denegar l’entrada a classe i l'alumne/a anirà a la Sala d’alumnes.  

 

Si es creu convenient, les faltes de puntualitat a convocatòries d'activitats 

extraescolars, podran ser sancionades pel professor responsable de l'activitat i, 

evidentment, quan l’activitat estigui lligada a un transport col·lectiu, podrà 

representar la no participació a l’activitat sense dret a devolució dels diners ja 

pagats. 

 
El fet de faltar a classe sense permís dels pares serà objecte de sanció.  

 

Les faltes d'assistència a classe dels alumnes hauran de ser autoritzades 

prèviament pels pares o tutors legals. Quan es produeixi l'absència d'algun 

alumne, aquest sol·licitarà a Consergeria un full de Comunicat de faltes o bé se’l 

descarregarà del web del centre i l’imprimirà. Els comunicats de faltes s'hauran de 
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lliurar al tutor a la sessió de tutoria següent a la reincorporació de l'alumne al 

centre. Els alumnes majors de 18 anys podran signar-se ells mateixos els seus 

comunicats de faltes, fet que el tutor haurà anunciat prèviament als pares per 

carta. 

 

Si per alguna circumstància un/a alumne/a ha d'abandonar el centre enmig de la 

jornada lectiva, haurà de seguir el protocol de sortides del centre en horari lectiu.  

 
El tutor/a s'haurà d'assegurar que els pares dels alumnes de la seva tutoria estan 

assabentats de les absències que s'hagin produït. En el cas que hi hagi faltes 

sense justificar, el tutor/a haurà de vetllar perquè els pares de l'alumne se 

n’assabentin en un període de temps curt.  

 

Els alumnes d'ESO poden passar a la comissió d'absentisme, a criteri del tutor i 

del Coordinador de cicle  

 

Pel que fa als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius, a partir d’un 5% de faltes 

injustificades, el tutor, juntament amb l’Equip Docent valorarà la possible pèrdua 

de l’avaluació continua.  

 

En cap cas se’l podrà privar dels exàmens trimestrals. 

 

Si es produeix una absència generalitzada del grup, es considerarà falta 

injustificada. 

  

Es recorda que en els cicles formatius es parla del número d’hores que formen el 

cicle. És per tant obligatòria l’assistència a TOTES les classes. Únicament es 

permetrà una pèrdua d’hores lectives per causa greu justificada documentalment 

del 5% del total establert en el cicle pertinent. Quan es produeixi una pèrdua 

superior al 5% de les classes, automàticament s’anul·larà la matricula de 

l’alumne/a. Si en un crèdit es produeix més d’un 15% d’absència, el professor 

podrà proposar la pèrdua d’avaluació continua. 
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Si l’equip Docent del Cicle ho considera convenient, es podrà revisar aquest 

apartat en algun cas particular quan així ho aconselli el tutor; si hi ha una proposta 

alternativa, serà comunicada a la Direcció que l’aprovarà o la rebutjarà. 

 

7. Règim disciplinari  
 

Basat en la llei 12/2009, de 10 de juliol. 

Els actes sancionables dels alumnes es classificaran en conductes contràries a les 

normes de convivència (irregularitats) i en conductes greument perjudicials per a la 

convivència (faltes). Les primeres seran objecte de sanció/correcció immediates i 

les segones implicaran l’obertura d’un expedient. 

Es poden corregir i sancionar les conductes contràries i les faltes realitzades per 

l’alumnat dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries 

i extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en 

compte les següents circumstàncies : 

Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació 

de l’alumne: 

a) El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta 

incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el centre. 

c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d’intencionalitat. 
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f) Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 

perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el 

compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no 

es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o 

l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que 

pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 

Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació 

de l’alumne: 

g) Que l’acte comès atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de 

la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol 

altra circumstància personal o social. 

g) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys d’edat 

inferior, als incorporats recentment al centre. 

g) La premeditació i la reiteració. 

g) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

7.1. Conductes contràries:  
 

Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les 
contemplades als articles 34 a 37 de la Llei d’Educació: 

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

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat escolar. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre 

o del material d’aquest o del de la comunitat escolar. 
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f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar, que no constitueixi falta. 

 

També es considerarà conducta contrària a les normes de convivència del centre, 

tal com contempla l’article 33 de l’esmentat decret el fumar dins al centre. 

 

 

 

7.2. Mesures correctores a les conductes contràries : 
 

Les mesures correctores es prendran sempre atenent a la persona concreta i a les 

seves circumstàncies particulars. 

Les mesures correctores per a les conductes contràries a les normes són: 

a) Amonestació oral. Qualsevol professor/a del centre té potestat per aplicar 

una amonestació oral.  

b) Compareixença davant del/de la Cap d’Estudis o el Director/a del centre.  

Si es produeix una conducta contrària a les normes de convivència del centre i 

un alumne/a es  sancionat/da per un membre del professorat a comparèixer 

davant del/de la Cap d'Estudis o del Director/a: 

� sense exclusió de classe. Cal que el professor/a ompli el comunicat 

de conducta contrària a les normes de convivència i el lliuri al tutor/a  

després de comunicar els fets ocorreguts a la família de l’alumne/a 

per telèfon. El professor/a recordarà a l’alumne/a sancionat/ada que 

ha de comparèixer davant del/de la Cap d’Estudis el dia següent. 

� amb exclusió de classe. Cal que el professor/a ompli l’expedient 

d’expulsió de classe, encarregui feina a l’alumne/a, s’asseguri que 

l’alumne/a es presenta al professor/a de guàrdia, comprovant en 

acabar la classe que l’alumne/a és inscrit al full de guàrdies. El 

professor/a de guàrdia l'obligarà a romandre fent la feina 

encomanada a la sala d’alumnes i deixarà una còpia de l’expedient 
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d’expulsió de classe  a la casella del tutor/a i l’original a la casella del 

professor/a que ha exclòs l’alumne de classe. Aquest/a professor /a 

lliurarà al/a la Cap d’Estudis l’informe després de trucar la família de 

l’alumne i de detallar al dors del mateix les causes de l’exclusió de 

classe. L’alumne/a exclòs ha de recollir la conducta contrària al 

despatx del/de la Cap d’Estudis abans de marxar del Centre. Si no 

és possible, ho ha de fer imperativament l’endemà a l’hora de 

l’esbarjo. L’informe, degudament signat pels pares ha de ser retornat 

al/a la Cap d’Estudis l’endemà de rebre’l. 

Si l’actitud de l’alumne/a és tan greu que pugui ser considerada com una falta, 

enlloc de realitzar el tràmit esmentat en el paràgraf anterior, es farà un informe que 

es trametrà al Director/a per la possible obertura d’un expedient disciplinari. 

c) Privació del temps d’esbarjo. Qualsevol professor del centre pot aplicar 

aquesta mesura correctora, però serà responsabilitat seva l’atenció de l’alumne 

durant aquest temps. Només podrà sancionar sense pati quan el professor/a 

també tingui pati i portarà als alumnes sancionats a una aula i no a la sala de 

guàrdia. 

d) Amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a, el/la Cap d’Estudis o 

el/la Director/a del centre. Si l’alumne/a és menor d’edat caldrà que els pares o 

representants legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació. 

g) Realització de tasques educadores per a l’alumne en horari no lectiu (hores 

d’esbarjo i dijous de 13:05 a 14:05), i/o la reparació econòmica dels danys 

causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat 

educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà perllongar per un 

periode superior a dues setmanes. 

En el cas que la sanció aplicada sigui l’assistència, un cert nombre de dijous, 

de 13,05h a 14,05h, aquesta s’haurà de començar a complir el dijous següent a 

la recepció de la notificació. És responsabilitat exclusiva de l’alumne /a 

sancionat/ada l’estricte compliment de la sanció. Aquestes tasques educatives 
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consistiran en el manteniment de les instal·lacions del centre (pati, aules, 

mobiliàri,...). Aquestes tasques seran supervisades per els professors/res de 

guàrdia . 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries del centre per un període a determinar.  

L’alumne/a haurà d’assistir al Centre durant aquestes activitats i haurà de fer 

les tasques acadèmiques encomanades per l’equip docent a la sala d’alumnes. 

g) Canvi de grup de l’alumne/a per un període màxim de 15 dies. 

h) Suspensió del dret d’assistència a classe per un període no superior a cinc 

dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne/a haurà de 

romandre al centre (sala d’alumnes) efectuant els treballs acadèmics que se 

li encomanin. El tutor/a lliurarà a l'alumne/a un pla detallat de les activitats 

que ha de realitzar. 

Les mesures correctores dels apartats e),f),g) i h) anteriors les aplicaran, un cop 

valorat l’acte comès, el Director/a del centre, o el/la Cap d’Estudis per delegació 

d’aquest, escoltat l’alumne/a, el tutor/a del curs i/o la comissió de convivència. 

Les imposicions de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de 

l’apartat anterior seran comunicades a l’alumne/a o als pares o tutors legals per 

escrit si és menor d’edat, fent un escrit on constarà la conducta de l’alumne/a i la 

mesura correctora aplicada. 

L’incompliment de mesures correctores constituirà una conducta contrària a les 

normes de convivència, i en cas de reiteració, pot ser considerat falta, la qual cosa 

determinarà la instrucció d’un expedient disciplinari. 

Les conductes contràries a les normes de convivència prescriuen al mes de la 

seva comissió, i les mesures correctores, al mes de la seva imposició. 
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L’acumulació de conductes contràries a les normes de convivència es podrà 

qualificar com a falta per part de la Direcció a proposta del tutor/a, escoltat l’equip 

docent. 

A l’Annex VII es concreten les conductes contràries o irregularitats. 

7.3. Faltes 
 

Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a la 

convivència del centre: 

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat escolar. 

b) L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat 

educativa. 

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial 

o xenòfoba o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves 

característiques personals, socials o educatives. 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 

sostracció de documents i material acadèmic. 

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del 

centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres 

membres de la comunitat educativa 

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de 

les activitats del centre. 

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat personal del membres de la comunitat educativa del centre. 

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència en el centre. 

i) La vulneració als drets d’imatge. 
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7.4. Sancions a les faltes 
 

Les sancions que podran imposar-se a les faltes anteriors són: 

a) Realització de tasques educadores, per un temps màxim d’un mes, per a 

l’alumne/a en el seu horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys 

causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat 

educativa. 

b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries del centre durant un periode que no pot ser superior a 3 

mesos o al que resta per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

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

d) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un 

període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això 

comporti la pèrdua del dret a l’avaluació continua, i sense perjudici de 

l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics en el domicili de 

l’alumne, en el supòsit de privació del dret d’assistència al centre. El centre, 

mitjançant el tutor, lliurarà a l’alumne un pla de treball, elaborat pels 

professors de l’equip docent, de les activitats que ha de realitzar i establirà 

les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre 

per tal de garantir el dret a l’avaluació continua. 

e) L’alumne/a podrà assistir als exàmens per garantir l’avaluació continua. 

f) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel periode de 3 mesos o pel que 

resti per a la fi del corresponent curs acadèmic. 

g) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en què es va cometre la 

falta. 

En el cas d’aplicar les sancions dels apartats e) i f) a un alumne en edat 

d’escolarització obligatòria, l’Administració educativa proporcionarà una plaça 

escolar a l’alumne/a sancionat/ada en un altre Centre docent, per tal de garantir el 

seu dret a l’escolaritat. 
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Quan s’imposin sancions dels apartats d), e), i f) el/la Director/a, a petició de 

l’alumne/a, podrà aixecar la sanció, o acordar la readmissió de l’alumne/a, prèvia 

constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

 

7.5. Expedients 
 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre o faltes 

només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. 

Correspon al/la Director o a la Directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a 

proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat.  

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol 

cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.  

El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el 

qual ha de contenir: 

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 

b) Els fets imputats. 

c) La data en la qual es van realitzar els fets. 

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de 

l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora 

recaurà en personal docent del centre o en un pare o una mare membre del 

Consell Escolar i el de secretari o secretària en professorat del centre. 

 

Notificació 

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne 

o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 

L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar 

davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada, 
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quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, en els casos 

previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives d'aquestes recusacions 

hauran de ser motivades. 

Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a 

conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

 

Instrucció i proposta de resolució 

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de 

practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets 

esdevinguts així com la determinació de les persones responsables. 

Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de 

resolució la qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l'expedient. 

b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes al punt 7.3. 

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si 

escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la 

seva actuació. 

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes al punt 7.4. 

e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre. 

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el 

termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha 

d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor 

d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions 

que estimin pertinents. 
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Mesures provisionals 

Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del 

centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la 

direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora i 

escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna 

mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures 

provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir 

a determinades classes o activitats o del dret d'assistir al centre per un període 

màxim de cinc dies lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, 

aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot 

revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 

En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de 

l'instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de 

convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de 

l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar 

el periode màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el 

termini de quinze dies lectius.  

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al 

centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats 

que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de 

no assistència per tal de garantir el dret a l'avaluació continua. 

Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret 

d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura 

cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.  

  

Resolució de l'expedient 

Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de 

convivència i -si ho considera necessari- el Consell Escolar, en el cas de 
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conductes que en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt greument 

contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les 

sancions que correspongui.  

La Direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes 

que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies 

la seva revisió per part del Consell Escolar del centre, el qual pot proposar les 

mesures que consideri oportunes.  

La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o 

alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes greument perjudicials per 

a la convivència en el Centre i la sanció que s'imposa. Quan s'hagi sol·licitat la 

revisió per part del Consell Escolar, cal que la resolució esmenti si el Consell 

Escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la resolució 

definitiva. Aixi mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa 

l'alumne o alumna, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar 

reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar. 

La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de 

l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor 

d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

 

7.6. Altres consideracions 

 

Està terminantment prohibit portar al centre qualsevol tipus de substància 

estupefaent, armes blanques, objectes contundents o qualsevol altre objecte que 

pugui posar en perill la integritat fisica de la persona (com per exemple marcadors 

làser). 

 

8. Expedients ràpids  

 

Aquests expedients tenen la funció de sancionar de forma immediata qualsevol 

incident o falta que es cometi.   
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Les conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre o faltes 

només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient ràpid. 

Correspon al Director/a del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de 

qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a un alumne/a.  

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible. 

El Director/a del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha de 

contenir: 

a) El nom i cognoms de l'alumne/a. 

b) Els fets imputats. Informe del tutor/a o del professor/a que ha posat la falta 

c) La data en la qual es van realitzar els fets. 

d) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes al punt 7.3. 

e) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si 

escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la 

seva actuació. 

 

Notificació 

 

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne 

o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 

Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a 

conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

 Les sancions aplicables han de ser d' entre les previstes al punt 7.4. 

La sanció aplicada té caràcter de mesura provisional.  
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9. Classes d’Educació Física al Poliesportiu  

 

En cas de què s’utilitzi o necessiti aquest servei, el protocol que regirà aquestes 

classes es concreta a  l’Annex VIII . 

 

 

10. Exàmens  

 

En principi es procurarà que els alumnes d’un grup tinguin un únic examen per dia, 

sempre i quan no s'estableixin dies exclusivament per a exàmens. Cal exceptuar 

determinades proves o exercicis de classe que no entrarien dins d'aquesta norma. 

 

Els exàmens normalment tindran la durada d'una hora, tret de les proves de juny i 

setembre per als alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius. El professor pot 

allargar aquesta durada quan ho consideri necessari i amb el consentiment dels 

altres professors/res afectats/ades. 

En acabar els exàmens, no es podrà sortir de I'aula ni de la sala d’actes fins que 

no toqui el timbre d'acabament de la classe. 

 

El professorat procurarà comentar els exàmens amb els alumnes. Aquests tenen 

el dret de veure I'examen i que els sigui justificada la nota. 

 

Si un/una alumne/a per causes justificades no pot fer un examen , els pares 

trucaran el mati a primera hora , comunicant que el seu filla no podrà fer  l’examen 

i després quan l’alumne/a retorni haurà de portar un justificant , si pot ser oficial , al 

/a la professor/a de la matèria per poder fer l’examen un altre dia. Sinó fa aquests 

passos el/la professor/a pot no fer-li l’examen, si ho creu convenient i la nota serà 

un zero .    

 

11. Absència del professorat  
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Si falta el/la professor/a, els alumnes hauran d'esperar dins la classe que arribi 

el/la professor/a de guàrdia. Si es retarda, el/la delegat /da es posarà en contacte 

amb ell/ella. En cap cas els alumnes podran sortir de la classe o del centre.  

Els alumnes de Batxillerat i Cicle Formatiu, si no els queda cap hora de classe 

més fins al final de la jornada escolar i han estat expressament autoritzats per 

escrit pels seus pares, podran abandonar el centre.  

 

E/al professor/a de guàrdia haurà de baixar amb els alumnes per autoritzar la seva 

sortida. Fora d'aquestes hores, si es produís una absència generalitzada del grup, 

serà considerada una falta injustificada. 

 
 
12. Absències del professorat: Sol·licitud de permi sos de llicències i 

justificació de faltes  

 

Si un/una professor/a s'ha d'absentar el mateix dia, trucarà a I'Institut a primera 

hora per facilitar la tasca del professor/a de guàrdia. Aquest/a anotarà tota la 

jornada lectiva del/de la professor/a absent en el full de guàrdies de la sala de 

professors i ho comunicarà al càrrec directiu de guàrdia. 

 

La falta d'assistència a classe dels professors s'haurà de justificar demanant un 

permís o Ilicència al/la Director/a, si es pot preveure amb antelació o justificant-la a 

posteriori si la causa no s'ha pogut preveure. 

 

Caldrà justificar la no assistència a classes, guàrdies i reunions (claustres, equips 

docents, de caps,...) 

 

Sempre es Iliurarà un justificant de les absències, juntament amb l’imprès 

justificatiu del centre omplert. 

 

12.1. Faltes d'assistència previsibles amb antelaci ó 
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S'hauran de demanar Iliurant personalment al/a la Director/a l’imprès de sol·licitud 

de permís degudament complimentat. Els documents justificants de I'absència es 

podran Iliurar a posteriori, també al/a la  Director/a. 

 

En cas de demanar una Ilicència amb o sense dret a retribució es Iliurarà 

personalment I'imprès de sol·licitud de llicència al/a la  Director/a, que el trametrà 

als Serveis Territorials que són qui tenen la competència per a la concessió de 

llicències. 

 

Quan un professor permuti hores de classe omplirà un full que hi ha a la sala de 

professors i el Iliurarà al/a la Cap d'Estudis. 

 

Els/les professors/res deixaran feina, sempre que puguin, la qual serà lliurada al/a 

la Cap d’Estudis, el/la qual la farà arribar als professors de guàrdia. 

 

12.2. Faltes d'assistència no previsibles amb antel ació 

 

S'haurà de Iliurar al/a la Director/a l’imprès de justificació de faltes d'assistència  i 

els justificants corresponents en el termini de dos dies a partir del retorn a la feina.  

 

Si l’absència comporta una baixa laboral s'haurà de fer arribar a I'Institut tan aviat 

com sigui possible. 

 

En tots els casos, el/la Director/a remetrà  mensualment les absències del 

professorat no més tard del dia 10 de cada mes als Serveis Territorials de Girona, 

aixi com guardarà els justificants al centre per una possible revisió d’inspecció. 

 

13. Interrupció de classes  

 

No es pot sortir de classe si no és per un motiu molt greu. 
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Es procurarà que ningú aliè a la classe la interrompi. Si és necessari fer-ho, es 

demanarà permís al/a la professor/a.  

 

14. Aules especifiques  

 

Els professors que utilitzin les aules especifiques (aules d’informàtica, sala d’actes, 

biblioteca,...) s'hauran d'apuntar al quadrant que hi ha al tauler d'anuncis de la sala 

de professors. Trobareu les claus de les aules especifiques a la sala del 

professorat. Un cop acabada I'activitat , han de retornar la clau al seu Iloc.  

Tanmateix es pot reservar qualsevol aula especifica per la intranet de l’institut. 

 

 

15. Activitats extraescolars  

 

a) Les activitats extraescolars són proposades pels Departaments Didàctics. 

Han de tenir una justificació pedagògica en referència als continguts del 

currículum d'una/es àrea/es determinada/es. 

b) Totes les activitats extraescolars han de ser aprovades pel Consell Escolar 

llevat de les que es facin en el mateix centre o suposin una sortida al poble. 

Aquestes les aprovarà el/la Director/a. 

c) Per tal que una activitat extra-escolar es realitzi, caldrà que s'hi hagin 

apuntat, com a mínim, el 75 % dels alumnes implicats. En el cas que no 

s’arribi al % establert, podrà ser l’equip docent corresponent qui decideixi 

l’acceptació o denegació de l’activitat. En última instància el/la Director/a pot 

prendre aquesta decisió. 

d) Cal que les àrees facin una programació interna d'aquelles sortides que 

pensen fer al Ilarg del curs (es pot consultar la Memòria d'Activitats del curs 

anterior, per tal de veure quines es poden repetir el present curs). Les 

sortides hauran de comunicar-se, com més tard, al principi del trimestre: cal 

omplir la FlTXA DE LES SORTIDES i lliurar-la al/a la Coordinador/a 

d’Activitats Extraescolars que ja ho comunicarà a les persones 
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interessades. Un cop realitzada I'activitat, els professors encarregats faran 

una valoració de l’activitat. 

e) Els professors que proposen la sortida comunicaran als alumnes I'import 

definitiu de la sortida, els Iliuraran el full d’autorització (que pot anar 

acompanyat d'un full informatiu per als pares amb dades més concretes de 

la sortida) i els donaran un termini per fer efectiu el pagament i tornar 

signada l’autorització i el resguard del pagament als mateixos professors. 

f) AI taulell d'anuncis de la sala del professorat hi haurà una Ilista de les 

sortides previstes pel trimestre. El/la Coordinador/a d'Activitats 

Extraescolars, informarà als/a les tutors/res dels alumnes que no participen 

a la sortida. Aquestes activitats són obligatòries. La no assistència implicarà 

la presentació de justificants; en cas contrari, es comptabilitzarà com a falta 

injustificada d'assistència a classe.  

Els professors acompanyants no seran mai menys de dos i, en tot cas, un 

per cada 20 alumnes. El professor acompanyant ho fa voluntàriament, per 

interès pedagògic, sense ànim de lucre o per diversió personal i ha de sortir 

, primer, d’entre el professorat tutor de grup i/o del departament pedagògic 

organitzador; segon, d’entre el professorat que imparteix ensenyaments als 

grups afectats; i, tercer, d’entre el professorat de l’institut. La funció d’aquest 

professorat acompanyant ha de ser degudament reconeguda. 

g) La Coordinadora Pedagògica s'encarregarà de la previsió i el control de les 

sortides, que han de ser aprovades pel Consell Escolar.  

h) En cas de no poder assistir a la sortida, s’haurà de justificar per poder 

accedir a la devolució dels diners. 

i) En cas de que l’alumne/a sigui sancionat no es retornaran els diners. 

 

Quant al Viatge de Fi de Curs  

 

• Es realitza a 4t. d’ESO 
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• Coneguts els costos finals, convé planificar adientment el seu finançament 

a terminis i la proposta d’activitats que permetin l’alleugeriment de la 

despesa final. El límit de pagament serà fixat en el seu moment. 

• L’alumnat que hagi realitzat activitats pro-viatge i no pugui assistir per 

normativa o motius personals, haurà de cedir sense excepcions els diners 

recaptats en les diferents activitats al fons comú del viatge. 

• En el cas que algun alumne/a provoqui un incident molt greu, el professorat 

acompanyant estarà facultat per aplicar les mesures considerades 

necessàries, fins i tot, el retorn a casa. Totes les despeses provocades per 

aquest incident aniran a càrrec de l’alumne/a. En tornar del viatge el 

professorat ha de deixar constància dels problemes causats per l’alumne/a. 

El Consell Escolar prendrà les mesures adients. 

• Els acompanyants es regeixen per la normativa general. 

 

A l’Annex IX  queda  concretat el protocol de sortides extraescolars. 
 

16. Canvis i baixes  

 

No s'admetran sol·licituds de canvis de matèries optatives i de modalitat més enllà 

de la data fixada. Per fer un canvi de matèria optativa assignada, caldrà el 

consentiment del/de la tutor/a. Només en casos excepcionals i per raons 

justificades s'admetran els canvis de grup, sempre a proposta de l’equips docent. 

 
A I'ESO, la tria de segona Ilengua estrangera i religió que es fa a 1r. és per tota 

I'etapa. No és possible formular la baixa al Ilarg del curs.  

 
 

17. Interrupció de la vida acadèmica  

 

En cas de convocatòria de vaga de tot o part de I'alumnat els/les delegats/des dels 

cursos implicats  informaran, promouran el debat, i organitzaran les votacions que 

es creguin necessàries: Els/les delegats/des es reuniran i nomenaran un  
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representant de I'alumnat que informarà per escrit al/a la Director/a, amb 48 hores 

d’antelació al dia previst per a la vaga; dels motius, de les accions previstes i dels 

resultats de les votacions. 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no podem exercir el dret de vaga. 

 

18. Obtenció de fotocòpies i elaboració de dossiers  encarregats pels 

professors  

 

18.1. Obtenció de fotocòpies  

 

Els/les professors/res que vulguin obtenir fotocòpies per a Iliurar a l’alumnat (fulles 

soltes, exàmens) o per a l'elaboració de materials ho podran fer de dues maneres: 

1. Omplint el corresponent imprès i deixant-lo juntament amb l’original a la 

safata de la sala de professorat; els conserges deixaran les còpies fetes a 

la casella del/de la professor/a. 

2. Fent-les un mateix a la fotocopiadora que es posarà a disposició dels/de les 

professors/res a la sala de professors/res si el número de còpies és inferior 

a 10. 

No es pot fer ús de la fotocopiadora d’Administració en cap cas. Aquesta queda 

reservada exclusivament per al personal de secretària i l’equip directiu. 

 

18.2. Impressió de dossiers 

 

Per a I’elaboració dels dossiers es lliurarà I’original a consergeria. El termini de 

lliurament dependrà de la feina que hi hagi a consergeria en aquell moment. Per 

estalviar paper és recomanable, sempre que es pugui, que les fotocòpies es facin 

a dues cares. Cal recordar que es poden utilitzar determinades tasques 

automatitzades com grapar o classificar el material fotocopiat. 

 
18.3. Distribució i  pagament dels materials lliura ts als alumnes  
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Els fulls solts els lliurarà el professor als alumnes. Es donaran de manera gratuïta 

ja que el seu cost va a compte de la quota pagada pels alumnes amb aquesta 

finalitat. Un cop elaborats els dossiers es vendran als alumnes a consergeria. 

Un dossier es considera a partir de 20 fulls. 

 

18.4. Preus de les fotocòpies i dossiers 
 
Els preus dels dossiers s’establiran per full i es faran a dues cares. Els preus de 

les fotocòpies per a ús particular serà  calculat a principi de curs i es donarà a 

conèixer. 

A l’Annex X  es concreta el protocol d’obtenció de fotocòpies i l’elaboració de 
dossiers, aprovat pel Consell Escolar amb data del 24 de febrer de 2009 
 
19. Neteja i cura de les dependències  
 

19.1. Material i instal·lacions 
 
 

Si es produeixen desperfectes intencionats o com a conseqüència d'haver-ne fet 

mal ús, els desperfectes s'hauran de pagar entre els responsables, i seran 

sancionats com es cregui convenient. Quan es produeixi algun desperfecte, el /la 

delegat/da ho comunicarà al/a la tutor/a. 

 

El protocol que regeixen les aules digitals està concretat a l’Annex X . 

 
19.2. Neteja d'aules i pati 

 
Si les instal·lacions, pati i mobiliari de I’institut són embrutats intencionadament, els 

responsables en faran la neteja. S'han d'utilitzar les papereres. 

 

Els taulers d’anuncis de les classes s’utilitzaran només per a la informació d'interès 

general. 

 

El/la professor/a tutor/a a I'hora de tutoria, si ho creu convenient, farà netejar les 

taules als alumnes que les han embrutades ( hi haurà material de neteja a 

disposició dels alumnes).  
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20. Tabac, menjar i begudes, mòbils i aparells elec trònics  
 
Queda prohibit menjar i beure durant les classes.  

És prohibit fumar, distribuir begudes alcohòliques o beure’n a tot el centre. 
L’incompliment d'aquesta norma es podrà qualificar de falta. 

 

Ús del mòbil o de qualsevol altre aparell electròni c no permès per a les 

activitats educatives diàries: mp3, mp4, ipod, làse rs, etc.  

 

1. Queda totalment prohibit portar mòbils engegats o altres aparells electrònics 

no permesos per a les activitats educatives al centre. 

2. El centre no es fa responsable de la pèrdua d’aquest aparells, ja que   

prohibeix portar-los.  

3. Si un/a alumne/a el porta al centre i algun membre de la comunitat 

educativa li veu o el sent, li serà requisat per un període d’una setmana, i se 

li imposarà una conducta contrària a les normes de convivència, en cas de 

no entregar-lo . Per retornar l’aparell els pares hauran de venir al centre a 

recollir-lo.     

     En cas de reincidència se li podrà requisar fins a final de curs. 

4. Es sancionarà el mal ús d’aquest aparells a les activitats extraescolars i 

sortides del centre. 

 
 
21. Altres qüestions  
 
 

Tots els impresos esmentats en la normativa els trobareu a la sala del professorat 

en un arxivador, classificats per temes i també es poden baixar per intranet. 

 
Quan I'institut organitza Crèdits de Síntesi, Setmana Blanca , festes especifiques o 

jornades culturals, el professorat estarà a disposició del centre, com a mínim, el 

seu horari habitual. D'aquesta norma  quedarien  exempts  els  professors   que   
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participin directament en aquestes activitats, dedicant-hi altres hores a part del seu 

horari. 

 
 En cas que des del/de la Cap d'Estudis es faci un horari especial, cal remetre's a 

aquest. 

 

22. Drets i deures  
 
Tota la comunitat educativa té dret a la protecció civil del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge segons la llei orgànica 1/1982 del 5 
de maig. 
 
 
 

22.1. Drets i deures dels professors 
 
a) El professorat té el dret i el deure de participar en la organització i gestió del 

centre en la forma especificada al Ilarg d’aquest reglament de règim intern. 

b) Els professors tenen el dret i I'obligació d'assistir i participar a les reunions dels 

organismes per als quals han estat elegits, a les dels que ja en són membres nats, 

i a les degudament convocades per les persones autoritzades. 

c) El professorat tractarà amb respecte i consideració tots els membres de la 

comunitat educativa, i podrà exigir rebre el mateix tracte. 

 
22.2. Drets i deures dels pares 

 
22.2.1. Drets dels pares 

 
a) Dret a que els seus fills o pupils rebin una educació que s'ajusti a les 

finalitats que estableix la Constitució i a un ensenyament d'acord amb els 

programes vigents a Catalunya. 

b) A participar en el control i en la gestió del centre a través dels seus 

representants en el Consell Escolar. 

c) Conèixer el funcionament i rebre informació de I'escola i la manera com 

s'aplica el seu projecte educatiu. 

d) Rebre informació sobre el progrés dels seus fills en els aspectes 

acadèmics.  
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e) Mantenir relació amb els tutors i professors per a promoure conjuntament la 

formació dels seus fills. 

f) Celebrar reunions en el centre per a tractar dels assumptes relacionats amb 

I’educació dels seus fills, comptant amb I'autorització del director. 

g) Tots els pares, mares, tutors legals dels alumnes matriculats al centre 

poden ser electors i ser elegits com a representants dels mateixos al 

Consell Escolar. 

h) Presentar propostes o bé recursos als òrgans de govern que corresponguin. 

i) Formar part de les associacions de pares d'alumnes i participar en les 

activitats que aquestes organitzin. 

 

22.2.2. Deures dels pares 
 

a) Conèixer i signar la carta “de compromís educatiu”. 

b) Conèixer i acceptar o respectar les normes contingudes en el present 

reglament de règim intern del centre. 

c) Participar en les reunions convocades per la direcció i tutors de I'INST., així 

com mantenir relació amb els mateixos tutors, donant-los la informació 

necessària per tal de permetre un millor coneixement dels alumnes. 

d) Col·laborar amb els altres estaments de la comunitat educativa en 

I'aplicació del projecte educatiu. 

e) Acceptar les decisions que prengui la direcció i eI Consell Escolar del centre 

i que legalment els corresponguin, sense perjudici de poder realitzar les 

esmenes que es creguin oportunes. 

f) Potenciar en la mesura de les seves possibilitats la participació dels seus 

fills en les activitats escolars del centre. 

 
22.3. Drets i deures dels alumnes 

 
22.3.1. Drets dels alumnes 

 

Els drets dels alumnes es recullen i detallen en el capítol I, del Títol III, article 21  

de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, que regula els drets i deures de l’alumnat i 
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regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

Aquests drets són els següents: 

� Dret a la formació. 

� Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

� Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

� Dret a la integritat i la dignitat personal. 

� Dret de participació. 

� Dret de reunió i associació. 

� Dret d'informació. 

� Dret a la llibertat d'expressió. 

� Dret a l'orientació escolar, formativa i professional. 

� Dret a la igualtat d'oportunitats. 

� Dret a la protecció social. 

� Dret a la protecció dels drets de l'alumnat. 

 
 

22.3.2. Deures dels alumnes 
 
Els deures dels alumne consten de manera detallada a l’article 22 de la mateixa 

llei, a dalt esmentada. Són els següents: 

� Deure de respecte als altres 

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

de la comunitat escolar. 

� Deure d'estudi 

L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les 

seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, 

amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

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

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la 

programació general del centre i respectar els horaris establerts. 

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

funcions docents. 
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c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i 

companyes en les activitats formatives. 

� Deure de respectar les normes de convivència 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic 

de l'alumnat implica les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres 

de la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

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

vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions 

del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de 

l'activitat escolar. 

e) Complir el reglament de règim interior del centre. 

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del 

personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que 

lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de 

règim interior del centre i la legislació vigent. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 

escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la 

tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 

l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

 
 

22.4. Gestió de conflictes mitjançant el servei de mediació 
 

La gestió de conflictes mitjançant el servei de mediació consta en el Titol III, 

Capítol V, article 32 de la Llei d’educació. 
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La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 

intervenció d’un equip de mediació, amb formació especifica i imparcial, amb 

l’objecte d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la 

gestió de conflictes interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no 

estan necessàriament tipificats com a conductes contràries a la convivència en el 

centre. 

Els principis de mediació són: voluntarietat, imparcialitat, confidencialitat i caràcter 

personalíssim. 

Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels 

alumnes o de les alumnes contràries a les normes de convivència del centre o 

greument perjudicials per a la convivència en el centre, que hagin originat un 

perjudici a altres, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la 

comunitat educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta 

d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència del centre. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el 

resultat d’aquests processos. Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de 

reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, 

per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de 

resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres 

persones del context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un 

procés de mediació per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del 

conflicte. 
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Aixi mateix, un cop detectada una conducta contrària a les normes de convivència 

del centre es pot oferir a l’alumne o a l’alumna la possibilitat de resoldre el conflicte 

per la via de mediació, llevat dels casos esmentats a l’apartat anterior. Si el procés 

de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el centre 

ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne o alumna i, si és menor 

dels seus pares o tutors, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on 

consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir  l’acord a què s’arribi. En 

aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador i s’interrompen els 

terminis de prescripció i de les mesures provisionals adoptades i, des del moment 

de l’assumpció del compromís, no es poden adoptar mesures provisionals i, en el 

cas d’haver-se adoptat, se suspenen provisionalment. 

 

22.5. Procés de mediació 
 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat 

directament per les persones de la comunitat educativa prèviament acreditades 

com a mediadors o mediadores. 

Si el procés s’inicia a partir l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel centre 

en la gestió d’un conflicte, el director o la directora ha d’escollir, en el termini 

màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares, 

personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que disposin de 

capacitat i formació adequada per conduir el procés de mediació. La persona 

triada no pot tenir cap relació directa amb els fets. El director o la directora també 

pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora 

en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre 

els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és voluntària. La 

persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de 

posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació 

favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la 

mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas.  
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Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o 

s’hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre ha d’actuar en el 

procés de mediació en representació del centre. 

Quan el procediment sancionador s’hagi obert per una acumulació de conductes 

contràries en el que es vegin implicats diversos professors podrà actuar com a part 

perjudicada un representant de l’equip docent del curs de l’alumne. 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte 

per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a 

què vulguin arribar. 

 

22.6. Finalització del procés de mediació 
 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. Si la 

solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions 

reparadores en benefici de la persona perjudicada es compromet l’alumne o 

l’alumna i, si és el cas, els seus pares o tutors i, en quin termini s’han de dur a 

terme. 

El procés de mediació s’ha de resoldre en un termini màxim de 15 dies des de la 

designació dels mediadors. 

 
22.7. Associació de pares d'alumnes  

 
Els pares d'alumnes podran associar-se segons la normativa vigent. Les possibles 

associacions es regiran pels seus respectius estatuts, que hauran de ser aprovats 

per l’autoritat competent. Les associacions de pares col·laboraran amb la direcció 

de l’institut per tal de garantir que I’educació que aquesta estableixi promogui el 

ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes d'acord amb la legislació 

vigent i el contingut del present reglament. 
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La junta directiva de les associacions mantindrà relació habitual amb l’equip 

directiu del centre per tal d'assegurar una adequada coordinació. 

 

Les accions que es produeixin dins I’àmbit dels centres docents que suposin una 

transgressió dels drets dels alumnes podran ser denunciades per aquests o els 

seus representants legals davant el/la Director/a del centre i davant el Consell 

Escolar. 

Les denúncies també podran ser presentades davant la Direcció General 

competent del Departament d'Ensenyament per mitjà de la Inspecció 

d'Ensenyament. 

 
23. Jornada de treball del personal docent  
 
El Departament d`Ensenyament abans de cada curs fixa el calendari escolar 

corresponent. Qualsevol professor de centre públic, pel fet de ser funcionari o 

d'ocupar-ne la plaça, té I'horari setmanal inherent de 37 hores i mitja, 30 de les 

quals es fan al centre i la resta no necessàriament s'han de complir en el centre. 

De les 30 hores setmanals que s'han de complir en el centre, 2 hores no estan 

sotmeses a l’horari fix i corresponen a avaluacions, reunions i altres activitats. De 

les 28 hores setmanals d'horari fix, el nombre d'hores de classe no serà inferior a 

les 20 hores, Ilevat de les reunions per càrrecs; la resta es dedicarà a activitats 

auxiliars o complementàries de la docència (com són guàrdies, visites de pares, 

etc.) 

Aquestes 28 hores setmanals d'horari fix s'han de distribuir entre els 5 dies lectius 

de la setmana. 

 
24. Personal auxiliar i de serveis  
 

24.1. Legislació vigent 
 

És la detallada a la LEC, 12/2009 de 10 de juliol 
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24.2. Jornada de treball del personal no docent 
 
El personal administratiu i subaltern té I'horari setmanal inherent de 37 hores i 

mitja, distribuïdes en dues parts: cinc hores fixes cada dia, de 9 h. a 14 h., i les 2 i 

mitja restants entre les 15 h. i les 21:30h. Aquesta flexibilitat horària de la tarda 

naturalment s'ha d'adaptar i estendre a la realitat horària global de les classes de 

cada centre. Entre el dia 1 de juny i el 15 de setembre es fa jornada continuada de 

les 8 h. a les 15 h., sens perjudici de les adaptacions derivades de les 

característiques dels horaris dels centres. 

 
24.3. Normes generals per al personal no docent 

 
S'entén per personal no docent totes aquelles persones que, tot i treballar de 

manera continuada al centre, no realitzin específicament tasques educatives. 

 

El personal no docent fa una tasca al servei del centre totalment necessària per al 

seu bon funcionament estructural, cosa que el fa ser considerat com a integrant de 

la comunitat educativa. 

 

Entre altres drets, especificats en els seus respectius reglaments, el personal no 

docent tindrà també els següents: 

 

a) Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els 

membres de la comunitat educativa. 

b) Poder traslladar els seus suggeriments directament al director o als 

professors, a fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència 

establertes al centre. 

c) Participar mitjançant el seu representant del Consell Escolar al centre en la 

seva gestió i direcció. 

 

Entre els seus deures, a més dels que s'assenyala en els seus respectius 

reglaments interiors, hauran de tenir en compte: 
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a) Acceptar les ordres i suggeriments que el director o els òrgans de 

govern del centre els donin referents a la tasca que hi fan. 

b) En el cas dels conserges, col·laborar amb els professors en tots els 

moviments interiors de I'alumnat, entrades i sortides, i en els 

diferents actes que es celebrin al centre. 

c) Comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui 

perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del centre. 

 
24.4. Funcions pròpies del personal auxiliar admini stratiu i cos de 

subalterns 
 
 Són les especificades al document per a l’organització i el funcionament dels 
centres públics d’ESO.  
 
 

25. Equip d’assessorament psicopedagògic (E.A.P.)  

Els EAP són serveis educatius del Departament d'Ensenyament de composició 

interdisciplinària (psicòlegs, pedagogs, assistents socials) que tenen per objectiu 

I'assessorament i I'orientació psicopedagògica als centres educatius, per tal que 

aquests puguin respondre adequadament a la diversitat de necessitats educatives 

que presenten els alumnes al Ilarg de la seva escolaritat. El seu àmbit 

d'intervenció és la comarca i proporcionen atenció periòdica a tots els centres 

públics. 

 

Funcions (Decret 155/94, de 28 de juny): 

a) Identifiquen i avaluen les necessitats educatives especials dels alumnes, en 

col·laboració amb mestres, professors, especialistes i serveis especifics. 

b) Participen en I'elaboració i el seguiment dels diversos tipus d'adaptacions del 

currículum que puguin necessitar els alumnes, en col·laboració amb els mestres, 

professors, especialistes i serveis específics. 

c) Assessoren els equips docents sobre els projectes curriculars dels centres 

educatius pel que fa a aspectes psicopedagògics i d'atenció a la diversitat. 

d) Assessoren I'alumnat, les famílies i els equips docents sobre aspectes 

d'orientació personal, educativa i professional. 
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e) Col·laboren amb els serveis socials i sanitaris de I'àmbit territorial d'actuació, 

per tal d'oferir una atenció coordinada als alumnes i les famílies que ho necessitin. 

f) Ofereixen suport i criteris tècnics psicopedagògics a altres òrgans de 

I'administració educativa. 

 

Aquestes funcions es concreten pel que fa I'institut en: 

 

� Assessorar els tutors pel que fa a I'acció tutorial (individual i de grup) 

� Col·laborar en la coordinació Primària - Secundària. 

� Assessorar els professors pel que fa a fórmules que contemplin 

I'atenció a la diversitat de tots els alumnes (en especial l’elaboració 

de les Adaptacions Curriculars Individualitzades, ACI, juntament  amb 

els caps de Departament i els professors implicats). 

 

 

26.  Protocol d’actuació en el pla d’evacuació del Centr e 

 

Veure l’Annex XII  
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ANNEX II 
 
 
 
 
COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR   CURS 2012-2014  
 
 
DIRECTORA – PRESIDENTA   FRANCESCA LLORENS GRACIA 
 
SECRETÀRIA     Ma ÀNGELS CASANOVAS MASFARNÉ 
 
CAP D’ESTUDIS    ROSA Ma RIERA CERCOS 
 
REPRESENTANTS PROFESSORS  FRANCESC ANGELATS FÀBREGAS    
      Ma LUZ LOZANO DEL AMO 
      ANTONI TRUJOLS ALBET 
      Ma DOLORS DE MOXÓ     
      MERCÈ PALAU ALONSO 
      MARIA MORENTE GUTIERREZ 
      ALEXIS CAGIGÓS COLL 
        
 
REPRESENTANTS PARES   ERNEST ALTÉS SEGURA 
               
      Ma DOLORS PADILLA PINEDA 
        
      ANNA SANCHEZ VICTORIA 
        
 
REPRESENTANTS ALUMNES   MARC ALTÉS VILA (4t B ESO)     
      JORDI TARRATS ROSELL (1r B BTX) 
      MARINA AMILIBIA GONZÁLEZ (3r E ESO) 
      ÀLEX RUBIO QUINTANA (3r C ESO) 
 
REPRESENTANT PAS    ALBA JUEZ GUITART 
 
REPRESENTANT AMPA   OCTAVI GALCERAN SOLANES  
 
 
REPRESENTANT AJUNTAMENT  PAZ ROMAGOSA DE CARALT 
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ANNEX  III 
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ANNEX  IV 
 
Propostes d’ús d’espais, de l’INS Pere Borrell, sem pre que aquest no els necessiti  
 

1. Només durant l’horari marc del Centre, quan hi ha conserges, per tal de facilitar,  

l’obertura i el tancament dels espais, i altres possibles problemes. 

 

2. Ningú tindrà claus del Centre, ja que hi ha els conserges. 

 

3. Les persones que ocupin el centre per a les diferents activitats, tindran una 

assegurança de responsabilitat civil, on s’indicarà tots els noms d’elles. Deixant el 

Centre lliure de qualsevol responsabilitat. 

 

4. Pagament de les despeses mínimes, llum, calefacció, neteja... 

 

5. Deixar temps per a la neteja de les dependències. 

 

6. L’Activitat, no ha de molestar el desenvolupament de qualsevol classe o altres 

activitats pròpies de l’INS. 

 

  
 
 
(Consell Escolar del 15/12/2009) 
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ANNEX  V 
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HORARI MARC 
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ANNEX  VI 
 
 

PROTOCOL DE SORTIDA D’ALUMNES DEL CENTRE EN HORARI LECTIU 
 
 

Per tal de donar compliment a allò que estableix el Reglament de Règim Intern del nostre 

Centre, els alumnes només podran sortir del Centre en les següent situacions: 

 
1. Si vénen a buscar-los els pares/mares, tutors legals, o algun altre familiar proper, 

caldrà signar a consergeria l’imprès de sortida. Obligatori presentar DNI.  
 
2. Portar l’imprès 7 (Autorització de sortida del Centre durant la jornada lectiva) 

degudament complimentat, juntament amb el paper de visita del metge o similars. 
 

3. Portar l’imprès 7 (Autorització de sortida del Centre durant la jornada lectiva) 
degudament complimentat i haver trucat els pares prèviament al Centre, (abans de 
les 11 del mati si l’alumne és de menjador ) per confirmar la sortida. 

 
4. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius podran sortir del Centre amb l’autorització 

pertinent, en cas de ser menors,  a última hora del mati, de 14:00 a 14:55 i a últimes 
hores de la tarda, de 19:25 a 21:15. 
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ANNEX  VII 
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ANNEX VIII 
 

PROTOCOL A SEGUIR PELS ALUMNES DE 1rs. DE BTX I PRO FESSORS EN 
L’ASSISTÈNCIA A LES CLASSES D’EDUCACIÓ FISICA AL PO LIESPERTIU 
 
 

1. Degut a la manca d’espai i a proposta del Departament d’Educació Fisica, enguany 
hem cregut necessari llogar la sala poliesportiva per desenvolupar les classes 
d’Educació Física dels 1ers. De Batxillerat. 

 
2. Segons els tractes fets, el preu (15€ l’hora) inclou el lloguer de la sala poliesportiva. 

Podran fer ús de la piscina i les instal·lacions de les pistes de tennis, sempre que hi 
hagi disponibilitat d’hores, mentre els alumnes són allà; tenint en compte que serà el 
professor qui se’n responsabilitzarà de les activitats que allà es facin, ja que no hi 
haurà ni socorrista a la piscina, ni monitor a pistes. 

 
3. Les classes es desenvoluparan els dimarts les dues últimes hores del mati, de 13,05 a 

14,55, per als alumnes de 1r de Btx-B. I els divendres, amb el mateix horari per als 
alumnes de 1r.-A de Btx. 

 
4. El responsable dels alumnes que assisteixen a aquestes classes és el professor que 

imparteix aquesta matèria. 
 

5. El professor responsable haurà de marxar amb els alumnes des de l’institut, vetllant 
per la seva seguretat fins arribar al Poliesportiu.  

 
6. En cas que hi hagi alguna incidència (accident, ...) el professor trucarà a l’ambulància, 

la qual traslladarà l’alumne/a fins a l’hospital. Alhora el professor trucarà al professor/a 
de guàrdia perquè vagi al centre hospitalari i estigui amb l’alumne/a fins que arribi 
algun famíliar. 

 
7. Cal que els alumnes portin recanvi de calçat a la pista, ja que no es permetrà entrar 

amb el calçat de carrer a la poliesportiva. 
 

8. Els alumnes de transport sortiran cinc minuts abans per anar a buscar l’autobús, a la 
plaça Barcelona. 

9. En acabar la classe, l’alumnat marxarà directament cap a casa. 
 
10. El material correrà a càrrec del departament d’Educació Física del “Pere Borrell”. El 

Poliesportiu deixarà un espai per guardar aquest material, per no haver de pujar-lo 
cada dia. 

 
11. Les classes al Poliesportiu es faran durant el 2n. trimestre. 
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ANNEX  IX 
 
 

 

 PROTOCOL 

SORTIDES 

INS PERE BORRELL 

2013 – 2014 
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QUÈ HEM DE FER ABANS DE DUR A TERME UNA 
SORTIDA?  
 

 

1. Els caps de departament han de lliurar a la coordinadora d’ activitats la previsió de sortides i/o activitats del seu 
departament per a tot el curs durant el mes de setembre. 

 

2. Cal preveure la sortida o activitat amb temps suficient. Tota la documentació necessària per a l’organització  la 
teniu penjada al moodle del centre. 

 
3. Els professors que imparteixen matèries optatives s’ haurien de posar d’ acord, si es pot, a  l’ hora de realitzar una 

sortida. 

 
4. Abans de fer la previsió d’una sortida cal consultar el calendari de sortides (Sala Prof.); hi ha dates 

desaconsellables. 

 

5. Cal lliurar la FITXA DE SORTIDES/ACTIVITATS, degudament omplerta , a la coordinadora. Aquesta la 

lliurarà a la secretària, que la presentarà al Consell Escolar. (Si hi manquen dades no s’hi presentarà.) 
 

6. Haureu de consultar a la coordinadora o a la secretària si la sortida ha           
    
 estat  aprovada pel Consell Escolar. 
                                                                   

7. En cap cas, no es podrà lliurar a l’ alumne/a l’ autorització de la sortida o activitat fins que aquesta  hagi estat 

aprovada pel Consell Escolar. 

        

8. Un cop aprovada la sortida pel C. Escolar, el professor responsable de l’activitat haurà d’entregar a la secretària 

l’imprès PRESSUPOST SORTIDES / ACTIVITATS. El professor i la secretària acordaran el preu definitiu 

de la sortida. A l’hora de fer el pressupost cal fer-ho en funció del 75%  dels alumnes implicats i cal deixar un 

marge del 10%. 

 

9. Caldrà lliurar a cada alumne implicat a la sortida un imprès d’AUTORITZACIÓ , que  haurà de retornar signat 

pels seus pares o tutors legals. Hi constarà tota la informació que els pares necessiten saber sobre la sortida o 

activitat aixi com el preu  i el termini per fer efectiu el pagament. 

 

10. Recordeu als alumnes que el pagament s’haurà de fer :  
 

• al codi d’ entitat __________________ de la Caixa de Pensions (per internet)       
o bé 
      

• pel Caixer de La Caixa de Pensions amb el  codi de barres que prèviament ens indicarà   La 
Caixa.        

 

11. No es podrà fer cap ingrés sense haver parlat abans amb la secretària. 
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12. Un cop hagin pagat,  els alumnes lliuraran al professor responsable de la sortida el resguard del pagament i 

l'autorització. 

 

13. NO s’admetrà en cap cas el resguard del pagament sense l’autorització. 
 

14.  S’ haurà de complir rigorosament el termini de pagament de la sortida. 
 

        Penseu que amb el sistema de codi de barres , no es pot fer cap pagament després de la data limit imposada pel 

professor/a responsable. 

 

15. Acabat el termini, es calcularà si surt el 75% necessari; si no és aixi, l’activitat s'anul·larà. Per tal que això no 

passi, es recomana comptar, prèviament, amb el compromis ferm dels alumnes que hi volen participar. Aixi ens 

estalviarem tot el procés de pagament i retorn dels diners. 

 

16. Sempre que es suspengui una activitat el professor encarregat concretarà amb la secretària si es pot retornar 

l’import integre als alumnes o no. 

 

17.   Si un alumne, havent fet el pagament, no hi pot anar, se li retornen els diners? 

     

A) En cas que un alumne/-a no hi pugui assistir per una causa de força major (malaltia, etc), se li retornarà, de 

l’import pagat, només la part que es pugui, i , sempre i quan ho justifiqui convenientment (justificant mèdic, 

etc.) 

 

B) En canvi, a l’alumne/-a,  que havent efectuat el pagament, no hi participi per conductes contràries, 

expulsions, etc., no se li retornarà  res del pagat.  
 

18.   Si la sortida es duu a terme, ABANS (mai després) el professor responsable haurà de: 
  

a. lliurar abans de la sortida,  l’imprès  del pressupost a la secretària. 

b. lliurar la COMUNICACIÓ DE SORTIDA al cap d’estudis, com a mínim 3 dies abans d’ aquesta. 

c.  penjar el full informatiu a la sala de professors (COMUNICACIÓ SORTIDA SALA PROFESSORS) 

perquè tothom n’estigui assabentat (mínim, una setmana abans). 

d. comunicar a la coordinadora de sortides la data, el nivell i els usuaris de menjador implicats en l´ 

activitat. Aquesta ho comunicarà al servei de menjador, al coordinador pedagògic i coordinadors de nivell 

i aquests als diferents equips docents.  

e. demanar a la secretària, si cal, els diners en efectiu que siguin  necessaris per pagar entrades, bitllets de 

transport públic, etc. 
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19.  Un cop realitzada la sortida, el professor encarregat lliurarà a la secretària l’ imprès del pressupost definitiu i , si 

s’ escau, els justificants de les despeses realitzades  

 

PROTOCOL A SEGUIR PER A OBTENIR EL CODI DE BARRES 
CORRESPONENT A CADA SORTIDA O ACTIVITAT. 
 

1.  Omplir l’ autorització  en format Word. ( Baixeu-la de Documents del centre) 
 

2.   Enviar l’ autorització al correu electrònic de l’ IES :  b7005741@xtec.cat  
      I a l’ assumpte : ADMINISTRATIVES-CODI DE BARRES. 
 

3.   L’ Alba o la Susanna l´enviaran a la Caixa i aquesta ens la retornarà amb el codi de barres corresponent i amb el 
codi d’ entitat per a aquelles famílies que vulguin fer l’ ingrés per internet. 

 

 

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE 
 

•    De la contractació de l´autocar  i del càlcul de les dietes, se n´encarregarà el professor responsable de l’activitat 

amb la col·laboració , si cal , del Cap de Departament corresponent.  

 

••••  Càlcul de les DIETES: 
 

  1. Mitja dieta : 13 € :  
 

       a.   Desplaçaments  que únicament impliquin dinar o sopar fora de casa.  

       b.   Sortides extraescolars que ocupin mig dia. (dintre de l'horari escolar) 

 

   2. Dieta sencera: 25 € : 
 

      a.   Desplaçaments que impliquin dinar i sopar fora de casa. 

      b.   Sortides extraescolars que ocupin un dia ( més d'una hora fora de  l'horari escolar) 

 

   3.   Dieta i mitja: 38 € : 
 
         a.   Sortides extraescolars que impliquin un dia i una nit sencera.  

 

4. Dietes del VIATGE DE FI CURS de 4t d´ESO: les assumeix i estipula l´A.M.P.A 
       

•   Desplaçament de professorat a reunions:  
 

•    Preu per quilòmetre recorregut amb automòbil: 0,23 € .  

•    El preu per quilòmetre o tiquet de transport s'ha de sumar a l'import de la dieta que correspongui. 

•    Si dues o més persones es desplacen amb un mateix vehicle, únicament s'abonarà un desplaçament. 

•    Si el desplaçament es realitza amb transport públic, només  s'abonarà el tiquet corresponent. 

 

TRANSPORT ESCOLAR 
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COMPANYIA TELÈFON FAX E-MAIL 

TRANS CERDANYA 972 88 23 03 972 14 07 01 autocars@transcerdanya.com     

VALLS DE CERDANYA  972 14 07 06 972 88 31 27 autocars@vallscerdanya.com  

 

 

 

 

SORTIDES PER PUIGCERDÀ MATEIX 
 

 

A principi de curs, el Consell Escolar aprova, de forma genèrica, totes les sortides que el professorat pugui fer per Puigcerdà 

mateix, al llarg del curs. 

 

Aquestes sortides també s’han de comunicar a la  Cap d’Estudis. 

 

Atès que el/ la professor/-a surt amb els alumnes durant l’hora de classe que té amb ells assignada, ell/-a mateix/-a n’és 

responsable. 

 
I que en diuen les “Instruccions per a l’organització i el funcionament 
dels centres educatius públics d’educació secundària” de les sortides?    
 
 

19.4. Activitats que impliquen variació en els espais habituals 

 

La programació general d’aquelles activitats escolars que es facin fora del recinte del 

centre o que interrompin l’horari lectiu habitual, s’haurà de fer al començament del curs 

o amb prou anel·lació, i l’haurà d’aprovar el consell escolar. 

 

En el marc d’aquesta programació, les activitats concretes les autoritzarà el director/a i 

les comunicarà al consell escolar en la primera reunió que tingui lloc. 

 

Les activitats que directament o indirectament afectin tot el centre s’hauran de 

comunicar als serveis territorials amb 15 dies d’anel·lació. 

 

L’horari de les d’activitats programades i aprovades pel consell escolar respectarà 

l’horari setmanal general establert per al professorat i tindrà per al professorat la mateixa 

obligatorietat que l’horari habitual de treball. 

 

Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre, els caldrà 

l’autorització escrita dels seus pares, mares o tutors legals. 

Si la sortida es fa a l’estranger, cal tramitar l’autorització a través dels Mossos 

d’Esquadra. 
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Quan es desenvolupi una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu 
d’alumnes, i hi hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre 
haurà d’organitzar l’atenció educativa d’aquests alumnes mitjançant els professors 
que quedin alliberats d’obligacions docents per l’absència d’alumnes del centre i el 
professorat de guàrdia. 
 

En les sortides, la relació entre alumnes i professors-acompanyants serà de 20/1 en 
l’ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris. El consell escolar del centre, 
justificant-ho adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi 

d’aquesta relació. Sense aquest acord explícit i motivat per a una activitat concreta, 

s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general. En el cas d’alumnes amb 

necessitats educatives especials la relació alumnes/professors es conformarà a les seves 

caracteristiques. 

 

No es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals haurà de 
ser necessàriament un professor o professora, llevat d’aquelles sortides en què el 
consell escolar determini altres condicions. 
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ANNEX  X 
 
INFORMACIÓ PER DEMANAR FOTOCÒPIES  
 
Segons l’acord del Consell Escolar del 24 de Febrer de 2009, si un dossier ha 
de substituir un llibre cal cobrar-lo, es considera dossier a partir de 20 fulls. 
 
El procediment per cobrar-lo, quan es fa a consergeria és: 
 

1. Donar el llistat de l’alumnat que comprarà el dossier. 
 
2. Es cobrarà a la bestreta (abans de fer les fotocòpies). 

 
3. Posar una data limit per pagar. 

 
 
Una vegada passada la data i cobrat, es faran les fotocòpies- 
 
El preu de les fotocòpies és: 
 
0,05 € una cara 
0,07 € dues cares 
 
Enquadernació: 
 
Petita: 1,50 € 
Gran: 2,00 € 
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ANNEX  XI 
 
Protocol de les aules digitals.  
 
Les aules digitals equipades corresponen a les aules de grup de 1ESO (4) i  2ESO (5) i estan 
pensades per dur a terme el Projecte  educat 1x1. Tres aules més de Batxillerat disposen 
d’una pantalla digital, canó de llum i equip de so. Finalment, hi ha tres aules que funcionem 
amb el sistema de pantalla digital amb “bolígraf” (sistema mimio). En les aules amb PDI hi 
ha una pissarra blanca addicional per poder escriure amb retolador. En el plànol adjuntat 
s'indiquen totes les aules digitals. 

Funcionament: 
Per iniciar .... 

• Engegar el canó de llum amb ajuda del comandament a distància. 

• Engegar l’ordinador. Un cop iniciada la sessió,  s’executa automàticament el programa 
de la pantalla digital. 

Per finalitzar la classe .... 

• Tancar l’ordinador i l’equip de so. 

• Tancar el canó de llum amb ajuda del mateix  comandament a distància. 

Normativa d’ús: 
Davant de l’especificitat dels equipaments de que disposen l’aula ... 

� LA CLASSE HA DE ROMANDRE SEMPRE TANCADA QUAN NO HI HA ALUMNES 

� SOTA CAP CONCEPTE ES POT ESCRIURE AMB RETOLADOR DAM UNT LA 
PANTALLA DIGITAL  (si cal, l’aula disposa d’una pantalla blanca al costat). 

� CAP ALUMNE POT UTILIZAR LA PISSARRA SENSE PERMIS DE L PROFESSOR 
(recordem que  el deteriorament intencionat del material serà considerat una falta molt 
greu. En cas de deteriorament, si no surt l’autor del desperfecte, se'n responsabilitzarà 
la classe). 

� Cada professor vetllarà pel correcte funcionament dels dispositius de l'aula en 
començar la classe. Si un professor troba algun desperfecte, o comprova el mal 
funcionament de dispositius, deixarà l'informe corresponent als fulls que es trobaran a 
la casella del coordinador informàtic. 

� En acabar la classe, el professor tancarà l'ordinador i l'armari. Si l'aula s'ha de quedar 
sense alumnes, els delegats del curs seran els encarregats de dir-ho al professor i 
aquest haurà de romandre a la classe i tancar-la quan no quedin alumnes. En 
aquestos casos convindria acabar la classe un parell de minuts abans que soni el 
timbre perquè la sortida dels alumnes no endarrereixi l’arribada del professor a la 
següent classe. 
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� Si els alumnes es queden a la classe, en els canvis de professors, seran els delegats 
els qui vetllaran pel material a l'aula. 

� A l’aula no es pot deixar cap retolador a l’abast de l’alumnat. Cada professor, si cal, es 
portarà el seu retolador. 

� Les aules: cicle d’esports, aula oberta i USEE necessiten un bolígraf especial per a 
funcionar. Aquest l’ha de portar i controlar sempre el professor. 

� En el cas de les guàrdies, el professorat del Projecte Educat 1x1 deixarà feina que no 
precisi els recursos digitals. Així, el professorat de guàrdia no haurà de fer ús de 
l’equipament ni que falti un professor inclòs en el Projecte Educat 1x1. Durant les 
guàrdies, els alumnes només podran fer servir l’ordinador per a un ús acadèmic (no es 
poden connectar a facebook...,escoltar música, navegar per Internet, etc). 
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ANNEX XII 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN EL PLA D’EVACUACIÓ DEL CENTR E 

 

SIMULACRE D’EVACUACIÓ DEL CENTRE INS PERE BORRELL 2012/2013 

Consideracions a l’hora de fer el simulacre:  

Els simulacres són necessaris per a provar el funcionament del pla i crear uns hàbits de 
comportament per afrontar una situació d’emergència sense improvisacions. Cal tenir en 
compte que en aquestes situacions, quan la persona està dominada pel nerviosisme i la por, 
és molt difícil que pensi què s’ha de fer si no s’ha practicat abans. 

Per aquesta raó, la realització periòdica de simulacres ens ajuda a: 

- conèixer bé el pla, 

- detectar les insuficiències de l’edifici, 

- determinar les mesures correctores i les millores necessàries, 

- adquirir hàbits de prevenció i d’autoprotecció. 

Uns dies abans, caldrà que s’informi els alumnes dels detalls i els objectius del simulacre. 
Cada professor/a explicarà les instruccions que hauran de seguir els alumnes, i organitzarà 
l’estratègia del seu grup o classe: distribuirà funcions concretes entre els seus alumnes, com 
ara tancar finestres, comptar els alumnes, controlar que no s’emportin els objectes personals 
i altres que el professor/a cregui convenients. Es pretén augmentar, aixi, la participació dels 
alumnes. 

Instruccions per a la realització del simulacre d’e vacuació del centre:  

1. El senyal d’alarma consisteix en una sirena com la del canvi de classe que sona de 
manera intermitent:    2s        2s          2s 
          ^^^^__^^^^__^^^^...      

2. Quan sentiu el senyal d’alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però sense 
córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere. 

3. Per a evacuar les plantes de forma ordenada, cal seguir els criteris següents: 

a. En sentir el senyal d’inici del simulacre, s’ha de desallotjar l’edifici. En primer lloc, la planta 
baixa. 

b. Simultàniament, els alumnes de les plantes superiors s’han de mobilitzar, de manera 
ordenada i establerta, cap a les escales. Hi baixaran respectant la prioritat de les plantes 
inferiors. 

c. El desallotjament de cada planta es farà per grups; sortiran en primer lloc les aules més 
properes a les escales, ordenadament, sense que els grups es barregin. 
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d. No s’han d’usar els ascensors ni els muntacàrregues. 

4. Cada professor/a s’ha de responsabilitzar de controlar els moviments dels alumnes que té 
al seu càrrec i ha de guiar els alumnes a les escales i sortides establertes, seguint les 
instruccions.  

5. Ha d’haver un responsable dels alumnes amb discapacitat que els ajudarà a l’evacuació. 
Aquesta tasca, la poden fer els mateixos alumnes. 

6. S’ha de col·locar una persona a cada sortida i una altra a l’exterior de l’edifici, per tal de 
controlar el temps total d’evacuació. 

7. Un cop acabat l’exercici, l’equip coordinador ha d’inspeccionar el centre, per a detectar les 
anomalies o els desperfectes que hi pugui haver. 

Professorat: 

El professor/a que hi hagi en el moment de l’emergència a cada aula és el responsable dels 
alumnes, i s’ha d’encarregar de: 

- Tancar les portes i les finestres de l’aula, abans d’evacuar-la. 

- Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera 
que es faci una evacuació ordenada. 

- Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració. 

Els Alumnes: 

- Hauran d’anar a la seva aula si quan sona l’alarma són fora de classe, a la seva planta. 

- Hauran d’anar a l’aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan sona l’alarma són en 
una planta que no és la seva; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup 
de la seva classe. 

- Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l’aula amb tranquil·litat; de pressa, però 
sense córrer, sense tornar mai enrere. 

- Hauran de posar-se en fila india, darrere del professor/a, que farà de guia. 
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ANNEX XIII 

 
NORMES ESPECIFIQUES DE FUNCIONAMENT (CICLE D’ESPORT S) 
 
 

1. És obligatòria la tarja sanitària europea(TSE). 
 
2. En començar el curs, l’alumne ha de signar la carta de compromís educatiu. 

 
3. Es farà una reunió amb els pares per tal d’explicar el funcionament del cicle. 
 
4. Els pares estan obligats a comunicar al tutor o a la direcció del centre, qualsevol 

circumstància que afecti o pugui afectar l’alumne en el desenvolupament de les 
activitats pròpies del cicle. 

 
5. D’acord amb les característiques dels crèdits de cavall, bicicleta i medi natural, 

l’alumne no pot faltar a les classes a les quals es marquen les pautes de funcionament 
de la resta del curs. 

 
6. Si algun membre de l’equip docent té constància d’una actuació i/o comportament 

inadequat de l’alumne/a o que justifiqui una actuació d’urgència de l’equip docent, ho 
farà saber a la direcció que podrà prendre, entre altres, la decisió d’apartar 
provisionalment l’alumne de l’assistència a classe. 

 
7. Per les característiques especials dels crèdits abans esmentats, una classe o activitat 

lectiva només la comença o la finalitza el professor, no l’horari marcat. 
 
8. Totes les sortides amb transport públic contractat ha de seguir els tràmits del RRI del 

centre. 
 
9. Totes les sortides han de comunicar-se a la direcció del centre. 
 
10. NO es pot utilitzar transport privat dins l’horari lectiu. 
 
11. Les sortides habituals del cicle (horari setmanal) no poden afectar a professors que 

tinguin hores de classe o guàrdia amb altres cursos de plans diferents (ESO, BTX...). 

 
 

 


