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Resolució de  la directora del centre educatiu Institut Els Tres Turons, d’Arenys de mar, per la 
qual aprova el document de les Normes d’organització i funcionament del centre.  
  
Com a directora del centre Institut Els Tres Turons, d’Arenys de mar, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació, 
modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 

d’acord amb la Resolució de 22 de juny de 2017, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2017-2018, i consultat el consell escolar del centre, 
segons consta a l’acta de la sessió de data, 20 de març de 2018. 
  
  

RESOLC: 
  

1. Aprovar les normes d’organització i gestió del centre, que s’adjunta a l’annex d’aquesta 
resolució, per al període 2018-2021. 

  
2. Comunicar aquesta resolució al consell escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la 

comunitat educativa. Així mateix, aquestes normes d’organització i funcionament del 
centre estaràn a disposició de l’Administració educativa. 

  
  
Arenys de mar, 21 de març de 2018  
  
  
La directora, 
  
  
Maria del Carme García Ortiz  
  
  
                                                               ANNEX 
  
  
(Normes d’organització i funcionament del centre: NOFC) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 2 

 
 
 

INSTITUT ELS TRES TURONS 
ARENYS DE MAR 

 
NORMES D’ORGANITZACIÓ  

I FUNCIONAMENT  
DEL CENTRE 

NOFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 3 

 
 
Evolució del NOFC, Institut Els Tres Turons 
 
 
 
 

Versió Data Descripció 

1 2017 Elaboració del document 

2 Gener 2018 Presentació del document 

3 Març 2018 Aprovació del document 

   

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 4 

ÍNDEX 
 

1. Introducció            9 

  1.1. Marc normatiu de referència       9 

             1.2. Propòsit de les NOFC        10 

             1.3. Àmbit d’aplicació de les NOFC       11 

             1.4. Vigència i revisió de les NOFC       11 

             1.5  Pla de comunicació de les NOFC      12 

     

2. Estructura organitzativa de govern i de coordinació     12 

2.1. Òrgans unipersonals de govern       12 

2.1.1. Directora         14 

2.1.2. Secretari         15 

2.1.3. Cap d’estudis        17 

2.1.4. Coordinació pedagògica       18 

2.2. Òrgans col·legiats de participació      20 

2.2.1. Consell Escolar        24 

2.2.2. Claustre de professors       30 

 2.2.2.1. Les comissions       32 

2.3. Òrgans de coordinació        33 

       2.3.1. Òrgans col·legiats de coordinació      34 

    2.3.1.1. Equip docent        34 

    2.3.1.2. Departaments, seminaris i àmbits     35 

    2.3.1.3. Equip de tutors       37 

    2.3.1.4. Equip de coordinadors      37 

    2.3.1.5. Comissió d’atenció a la diversitat     37 

 

     2.3.2.. Òrgans unipersonals de coordinació     38 

2.3.2.1. Caps de Departament o Seminari didàctic i Caps d’àmbit  38 

2.3.2.2. Coordinació d’ESO       40 

2.3.2.3. Coordinació de quart d’ESO       40 

2.3.2.4 Coordinació de batxillerat      41 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 5 

2.3.2.5. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i cohesió social  42 

2.3.2.6. Coordinació de sortides i activitats     46 

2.3.2.7. Coordinació de prevenció de riscos     46 

2.3.2.8. Coordinació informàtica      48 

2.3.2.9 Altres coordinacions       49 

2.3.2.9.1 Coordinació d’estada a l’empresa    49 

2.3.2.9.2. Coordinació del projecte GEP     50 

2.3.2.9.3. Coordinació del servei comunitari    50 

2.3.2.9.4. Coordinació del projecte de convivència   51 

2.3.2.9.5. Tutories tècniques      52 

2.3.2.9.5.1. Tutoria tècnica de control d’assistència  52 

2.3.2.9.5.2. Tutoria tècnica de la pàgina web   53 

2.3.2.9.5.3. Tutoria tècnica d’audiovisuals   53 

2.3.2.9.5.4 Tutoria tècnica del laboratori de matemàtiques 54 

2.3.2.9.5.5. Tutoria tècnica de comunicats de disciplina 54 

2.3.2.9.5.6. Tutoria tècnica de gestió d’expedients disciplinaris54 

2.3.2.9.5.7. Tutoria tècnica de manteniment d’espais  55 

2.4 Comunitat educativa        56 

2.4.1. Comunitat educativa escolar      56 

2.4.1.1. Membres de la Comunitat educativa escolar   56 

2.4.1.2. Drets de la Comunitat educativa escolar    58 

2.4.2. Personal d’administració i serveis      58 

2.4.3. Dels pares, mares i tutors legals dels alumnes    65 

2.4.4. Personal docent        68 

2.4.5. L’alumnat         82 

3. Organització pedagògica        89 

3.1. Organització del professorat       89 

3.2. Organització de l’alumnat       89 

3.2.1. Delegats         89 

3.2.2. Consell de Delegats       91 

3.2.3. Vaga d’alumnes        92 

3.3. Atenció a la diversitat        93 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 6 

3.3.1. Mesures d’atenció a la diversitat      93 

3.3.2. Grup de diversificació curricular (projecte ALOC)   97 

3.4. Atenció tutorial         98 

3.5. Confecció de grups        101 

3.5.1. Canvi de la matèria de religió      101 

3.6. Oferta d’optatives i matèries específiques     102 

3.6.1. Matèries optatives a l’Educació Secundària Obligatòria   102 

3.6.2. Matèries específiques al batxillerat     103 

3.6.3. Canvis de modalitat o d’optatives      105 

3.6.4. Lesions i justificants       105 

3.6.5. Exempció de la part pràctica d’Educació física    106 

3.6.6. Salut escolar en el centre educatiu      106 

3.7. Projectes de centre         109 

3.7.1. Treballs de Síntesi        109 

3.7.2. Projecte de Recerca de quart d’ESO     109 

3.7.3. Treball de Recerca de batxillerat      110 

3.7.4. Servei Comunitari        111 

3.7.5. Projecte del Grup Experimental de Plurilingüisme (GEP)  111 

3.7.6. Treball per projectes       111 

3.7.7. Projecte Salut-escola       112 

3.7.8. Projecte l’Univers a l’abast de tothom     112 

3.7.9. Projecte de Convivència       113 

3.8. Avaluacions         113 

3.9. Exàmens a l’ESO, batxillerat i CFGM      115  

3.10. Orientació acadèmica i professional      117 

4. Funcionament del centre        118 

4.1. Cura de material i instal·lacions       118 

4.1.1. Ús de pistes esportives, gimnàs, vestidors i ascensors   118 

4.1.2. Equipament        119 

4.1.3. Vestidors         119 

4.1.4. Ascensor         119 

4.2. Seguretat i higiene        119 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 7 

4.3. Drets d’imatge         120 

 4.3.1. Dades de caràcter personal      120 

4.4. Edició de materials en blogs i espais webs del centre    121 

4.5. Autorització per a l’ús de serveis i recursos d’Internet    121 

4.6. Queixes i reclamacions        122 

4.7. Normes de convivència        124 

4.7.1. Aules         124 

4.7.1.1. Neteja i manteniment de les aules    126 

4.7.2. Passadissos        127 

4.7.3. Patis         127 

4.7.4. Guàrdies         128 

4.7.4.1.Guàrdies de sala       129 

4.7.4.2.Guàrdies de passadís      130 

4.7.4.3.Guàrdies de pati       131 

4.7.4.4. Modificacions en les guàrdies     132 

4.7.5. Entrades i sortides       133 

4.7.6. Control d’assistència i puntualitat al centre dels alumnes  134 

4.7.7. Control d’assistència i puntualitat del professorat   135 

4.7.8. Protocol d’actuació en cas d’absentisme    136 

4.7.9. Portes d’accés        137 

4.7.10. Claus del Centre        138 

4.7.11. Justificació i comunicació a les famílies de les faltes d’assistència 138 

4.7.12. Modificacions horàries       139 

4.7.13. Activitats fora del centre       140 

4.7.14. Activitats dins del centre       142 

4.7.15. Convivència dels espais dels professors     143  

4.7.16. Consergeria        144 

4.7.17. Ús dels ordinadors al centre      144 

4.7.18. Mòbils i altres aparells electrònics     145 

4.8. Règim disciplinari        146 

4.8.1. Marc general        146 

4.8.2.Tipologia i competència sancionadora     146 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 8 

 
4.8.3. Assistència de l’alumnat       147 

4.8.4. Faltes de convivència       147 
 

4.9. Criteris d’aplicació de mesures correctores i de sancions   148 

4.9.1. Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació  

de l’alumnat        148 

4.9.2.  Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació  

de l’alumne/a        149 

4.9.3. Altres consideracions rellevants      149 

4.10. Conductes contràries a la convivència     150 

4.10.1. Faltes lleus        150 

4.10.2. Faltes greus i molt greus       151 

4.10.3. Mesures correctores i sancionadores per a les conductes contràries  

a les normes de convivència o faltes lleus    153 

4.10.4. Mesures correctores i sancionadores per faltes greus o molt greus 154 

4.10.5. Comunicat de disciplina       156 

4.10.6. Protocol de sancions de caràcter general i particular   156 

4.10.7. La mediació com a eina per resoldre conflictes   159 

4.11. Vies d’informació a professorat i famílies     159 

4.12. Pla d’acollida         159 

4.12.1. Pla d’acollida de l’alumnat      160 

4.12.2. Pla d’acollida del professorat nouvingut     160 

4.12.3. Pla d’acollida d’estudiants en pràctiques     160 

5. Carta de compromís educatiu        160 

     6. Revisió dels documents de centre (NOFC, PEC, Projecte lingüístic)   162 
 
Annexos 
 
 
 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 9 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
La comunitat educativa que constitueix aquesta institució, professorat, personal d’administració i 

serveis, alumnes i pares o tutors legals, volem reflectir en aquest document els principis que orienten, 

organitzen, gestionen i regulen el nostre funcionament i convivència. 

 L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament se circumscriu al que físicament constitueix el recinte del 

centre i a tots aquells altres espais en els quals es desenvolupin activitats escolars programades,  

ordinàries o extraordinàries. 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) han d’aplegar el conjunt d’acords i 

decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball 

educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la 

seva programació anual. 

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb la missió, la 

visió i els valors i amb els objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte 

educatiu. 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) s’han elaborat d’acord amb el que 

estableix  el Decret 102/2010 d’ordenació de 3 d’agost d’autonomia de centres educatius. En el seu 

article 18, el mencionat Decret contempla el següent: 

 

1. Els centres han de determinar les serves normes d’organització i funcionament. 

2. Les normes d’organització i funcionament del centre han d’aplegar el conjunt d’acords i 

decisions d’organització, i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el 

treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del 

centre i en la seva programació anual. 

En totes aquelles qüestions no previstes en aquestes Normes d'Organització i Funcionament del centre, 

la direcció del centre, en l'àmbit de les seves competències, en prendrà resolucions tot aplicant la 

normativa vigent en cada moment. 

 

1.1. Marc normatiu de referència 

1. La Constitutció Espanyola de 1978. Articles 27 i 149.1. 
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2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. Article 131. 

3. Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). 

4. Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (LEC). 

5. Llei Orgànica 5/2002 de 19 de juny de les qualificacions i de la formació professional (LOQFP). 

6. Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes i les normes de convivència en els 

centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat l’article 4 i el Títol IV pel Decret 102/2010 de 

3 d’agost. 

7. Llei Orgànica 15/1999 de 13 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

8. Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, l’intimitat personal i familiar i a la pròpìa 

imatge. 

9. Decret 75/2007 de 27 de març, sobre procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 

ensenyaments sufragats amb fons púbics. El Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 

75/2007 de 27 de març. 

10. Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (declarats nuls parcilament els 

articles 36 i 45.2., referents al secretari que no té la condició de membre del consell escolar). 

11. Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

12. Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 

procediment administratiu comú.. A partir del 2 d’octubre de 2016 aquesta llei va ser substituïda per 

les Lleis 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre. 

13. Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i dels personal 

directiu professional docent, els articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 36 i l’annex 2, van ser 

modificats pel Decret 29/2015 de 3 de març. 

 

1.2. Propòsit de les NOFC 

1. Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) regulen l’organització i 

funcionament de l’Institut Els Tres Turons. 

2. Proporcionen un marc de funcionament més precís de les relacions internes i serveixen per garantir 

la convivència, dins de la normativa legal vigent, adaptades a les necessitats educatives del centre. 

3. Els aspectes concretats a les NOFC seran d’aplicació preferent, llevat que existeixi contradicció amb 

alguna norma de rang superior. 

4. A les NOFC apareixen concretats els següents aspectes: 
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a) Les normes de convivència que garanteixen un correcte desenvolupament de les activitats 

acadèmiques. 

b) El marc de relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa del centre, axixí 

com entre els ògans de govern i de coordinació. 

c) Les normes per a l’ús, de les instal·lacions, recursos i materials del centre. 

d) L’organització pràctica de participació de tots els membres de l’Institut. 

e) El funcionament pedagògic i didàctic del centre educatiu. 

f) El funcionament dels òrgans col·legiats del centre. 

5. En totes aquelles qüestions no previstes en aquestes Normes de Funcionament i Organització del 

Centre, la direcció del centre, en l’àmbit de les seves competències, en prendrà resolucions tot aplicant 

la normativa vigent en cada moment. 

 

1.3. Àmbit d’aplicació de les NOFC 

1. Aquestes Normes d’Organització i Funcionament del centre són d’obligat compliment per tots els 

membres de la comunitat educativa: el professorat i el personal d’administració i serveis adscrits a 

aquesta organització educativa, als alumnes com a usuaris del sistema educatiu, per als pares i mares 

en tot allò que fa referència a la seva utilització com a usuaris externs. També per a les empreses, 

institucions i associacions, respecte a la seva relació amb el centre com a entitats o òrgans 

col·laboradors, mitjançant els convenis de col·laboració per la cessió de l’ús social de les instal·lacions 

del centre educatiu sense ànim de lucre. Tots en són coresponsables per al seu correcte compliment. 

2. L’àmbit físic d’aplicació serà: 

a) Els edificis i instal.lacions pròpies de l’Institut per a fer les activitats educatives, 

complementàries i extraescolars. 

b) Qualsevol altre lloc, local o edifici al qual es desplaci la comunitat escolar, incloent-hi 

desplaçaments a l’estranger. 

3. L’àmbits dels ensenyaments que s’imparteixen en el centre educatiu. 

 

1.4. Vigència i revisió de les NOFC 

1. Correspon a la Directora del centre educatiu l’aprovació de les NOFC prèvia participació del 

claustre de professors en la seva elaboració, i prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre. 

2. Aquestes NOFC tenen una vigència permanent des de la seva aprovació. 

3.  De forma sistemàtica hi haurà una revisió en acabar cada curs acadèmic per adaptar-se a la 
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normativa legal vigent on s’estudiaran les propostes presentades per la direcció del centre. 

4. Podrà iniciar-se un procés de revisió de les NOFC quan hi hagi una proposta raonada on 

s'especifiqui quins són els articles afectats, la motivació i, si escau, el text alternatiu. 

a) a petició d'un terç dels membres del Consell Escolar, 

b) per acord del claustre. 

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

d'entrada de l'Institut i dirigides a la directora del centre per a la seva inclusió a l’ordre del dia del 

Consell Escolar. 

4. Les propostes de modificacions de les NOFC hauran de ser aprovades per la Directora del centre 

educatiu prèvia consulta preceptiva al Consell Escolar del Centre, el qual haurà de donar el seu 

consens per procedir a l’aprovació de la modificació. Una vegada aprovada una modificació es donarà 

publicitat suficient, de dit canvi, pels mitjans que acostumi a emprar el centre per informar la 

comunitat educativa. 

 

1.5. Pla de comunicació de les NOFC 

Les Normes d’organització i funcionament del centre han de poder ser consulades per tots els membres 

de la comunitat educativa, i correspon a la direcció del centre educatiu la responsabilitat de vetllar per 

la seva difusió i comunicació. Per garantir la seva difusió s’informarà del document de les normes 

d’organització i funcionament del centre a través de la pàgina web del centre educatiu, en l’apartat 

corresponent als documents del centre. Així mateix, s’informarà a les famílies a les sessions de 

presentació d’inici del curs escolar, i a través de les reunions amb els tutors. Els alumnes seran 

informats a l’inici i al llarg del curs escolar a travès de les sessions de tutoria. 

 
 
2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

 
 
2.1. Òrgans unipersonals de govern 

 

L’equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar 

coordinadament en l'exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l'equip 

directiu la gestió del projecte de direcció. Així mateix, els òrgans de govern vetllaran perquè les 

activitats de l’Institut es desenvolupin d’acord amb els principis constitucionals, per l’efectiva 

realització dels objectius establerts a les lleis i a les disposicions vigents, i per la qualitat de 
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l’ensenyament. A més a més, els òrgans de govern garantiran i dinamitzaran, en l’àmbit de les seves 

competències, l’exercici dels drets reconeguts als alumnes, als professors, pares i mares d’alumnes i 

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

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

en la seva gestió i avaluació, garantint l’exercici de la seva participació democràtica. L’equip directiu 

està format per la directora, que el presideix, el cap d’estudis, el secretari, i els òrgans unipersonals de 

direcció addicionals. Article 35 del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius. 

L’equip directiu de l’Institut Els Tres Turons està format per la Directora, el Cap d’estudis, el Secretari 

i la Coordinadora pedagògica.  

Sense perjudici de les competències que la legislació atribueix a cadascun dels càrrecs directius, a fi 

d'aconseguir la màxima eficàcia en el desenvolupament de les seves tasques coordinades, els seus 

membres actuaran en equip. Per aquest motiu, es reuniran dues hores a la setmana i sempre que les 

necessitats ho exigeixin. Les decisions sobre temes relacionats amb l'organització i el funcionament del 

centre es prendran normalment de forma consensuada. A més, la directora podrà convocar a les 

reunions de l'equip directiu, amb caràcter consultiu, a qualsevol membre de la comunitat educativa que 

cregui convenient. 

Les funcions principals de l’equip directiu són assessorar a la directora en les matèries de la seva 

competència, coordinar les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació, afavorir la participació 

de la comunitat educativa, així com elaborar el projecte educatiu, la programació general de centre, els 

indicadors de centre, les normes de funcionament i organització del centre i la memòria anual del 

centre. 

La directora, prèvia comunicació al claustre de professors i al Consell Escolar, formularà la proposta 

de nomenament i de cessament de tots els membres que formen l'equip directiu a l'Administració 

educativa, mitjançant escrit adreçat al Departament d’Ensenyament. 

Tots els membres de l'equip directiu cessaran en les seves funcions en finalitzar el seu mandat o quan 

es produeixi el cessament de la directora. 

La direcció, en l'exercici de les seves funcions, té consideració d'autoritat pública i gaudeix de 

presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat 

que es provi el contrari. 
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Una representació de l'equip directiu romandrà en el centre durant tota la jornada lectiva, per aquest 

motiu en l’elaboració de l’horari feiner setmanal de l’equip directiu, s'establirà l'oportú horari de 

guàrdies de direcció el qual haurà de cobrir i abastar tot l'horari lectiu del centre. Aquest horari de 

guàrdia implica la presència, almenys, d’un membre de l’equip directiu en el centre, dins de la franja 

horària de l’horari setmanal. A l'inici de cada curs escolar, la directora farà públic l’horari d’estada en 

el centre dels càrrecs directius. 

 

2.1.1. Directora 

Funcions i competències 

Les funcions i competències del directors són les que vénen establertes en el marc legislatiu de: 

a) la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el seu 

article 132 (BOE del 10-12-2013).  

b) la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, en el seu article 142.  

c) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent (DOGC. 11.11.2010). 

d) del Decret 29/2015 de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010 de 2 de novembre 

(modificats els articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 36 i l’annex 2) (DOGC. 5.3.2015). 

e) del Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius a l’article 31. 

Corresponen a la directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre i l’Administració educativa en el centre. 

b) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 

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

centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 

e) És responsable de la gestió i el funcionament de l'Institut i, en particular, de la seva activitat 

docent, en l'àmbit de les seves competències, coordina i dirigeix les seves activitats, gestiona els 

seus recursos, exerceix la prefectura de tot el personal adscrit i afavoreix la convivència a 

l'Institut. 

Elecció de la directora 

El procediment d’elecció del director serà l'establert per l’Administració educativa d’acord amb la 

legislació vigent. 

Substitució temporal de la directora 
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En cas d’absència o malaltia de la directora, es farà càrrec de les seves funcions el cap d’estudis. El cap 

d’estudis que ha d’assumir les funcions de la directora de forma transitòria, per motius personals 

degudament motivats, podrà delegar la responsabilitat d'assumir el càrrec en el secretari. 

 

2.1.2. Secretari 

Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5-8-2010) (declarat nul 

l’article 45.2 referent al secretari que no té la condició de membre del Consell Escolar). 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l’activitat administrativa de l’institut, sota el 

comandament de la directora, i exercir, per delegació d’aquesta, la prefectura del personal 

d’administració i serveis adscrits a l’Institut, quan la directora així ho determini. 

Són funcions del secretari: 

La gestió administrativa del centre: 

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

celebrin. 

b) L'ordenació del règim administratiu del centre, de conformitat amb les directrius de la directora. 

c) Tenir cura de les tasques administratives de l’Institut, atenent la seva programació general i el 

calendari escolar. 

d) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’Institut, amb el vistiplau de la directora. 

e) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord 

amb la normativa vigent. 

g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

h) Confeccionar les dades anuals del centre i les estadístiques anuals. 

j) Supervisar la tramitació de beques dels estudiants del centre. 

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de l’Institut o atribuïdes per 

disposició del Departament d’Educació. 

La gestió acadèmica del centre: 

a) Gestionar, en coordinació amb Cap d’Estudis i Coordinació pedagògica, l'expedició d'informes i 
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butlletins de qualificacions en les sessions d'avaluacions. 

b) Mantenir els registres i guardar les actes de les sessions d'avaluacions. 

c) Custodiar els llibres, els expedients i els arxius de l’Institut i dels centres que han estat adscrits. 

d) Custodiar tota la documentació derivada de les escoles adscrites de primària, escola Joan 

Maragall i escola Sinera. 

e) Vetllar pel correcte funcionament de les aplicacions informàtiques de gestió acadèmica que 

facilita el Departament d’Ensenyament al centre. 

f) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i els interessats o els seus representants. 

g) Qualsevol altra funció que li encomani la directora dins l’àmbit de la seva competència. 

La gestió econòmica del centre: 

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

la documentació preceptiva. 

b) Obrir i mantenir els comptes bancaris necessaris en entitats financeres juntament amb la 

directora. 

c) Elaborar el projecte del pressupost del centre, la corresponent liquidació anual de despeses i 

ingressos així com els documents que l’Institut requereixi en relació a la seva gestió econòmica. 

d) Exercir un control pressupostari i orientar en la presa de decisions des d'un punt de vista 

econòmic. 

e) Elaborar pressupostos i analitzar els costos que es derivin de l'activitat del centre. 

f) Coordinar i mantenir l’elaboració de l’inventari del centre amb els caps de departament i els 

coordinadors. 

g) Dur a terme la correcta adquisició de béns o contractació d'obres, de serveis, o de 

subministraments necessaris per a l'adequat manteniment del centre d'acord amb la normativa 

vigent. 

h) Gestionar la neteja i els espais, instal·lacions i equipaments de l’Institut. 

i) Planificar, controlar i fer el seguiment de les despeses del centre a través de l'aplicatiu informàtic 

facilitat pel Departament d'Ensenyament. 

j) Coordinar juntament amb la coordinadora d’activitats i sortides la gestió econòmica de les 

activitats externes realitzades per als alumnes. 

k) Establir les normes de funcionament i ús dels aparells de reprografia i dels ordinadors de 

secretaria. 

l) Revisar i mantenir actualitzats i vigents els contractes amb els diferents serveis contractats pel 
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centre. 

m) Mantenir vigents els convenis establerts entre el centre educatiu i altres entitats.  

El secretari forma part de la comissió econòmica del Consell Escolar amb veu, però sense vot. 

Estendrà acta de les sessions i donarà fe dels acords amb el vistiplau de la directora. 

En cas de vacant o absència del secretari, per malaltia o qualsevol altra causa justificada de caràcter 

eventual, el substituirà el cap d'estudis. 

 

2.1.3. Cap d’estudis 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, article 147.4, i el Decret 102/2010 de 3 d’agost d’autonomia 

dels centres educatius (DOGC 5-8-2010), article 32. 

Les funcions del Cap d’estudis tenen com a objectiu fonamental garantir un correcte funcionament del 

centre educatiu vetllant per una correcta planificació i organització de les activitats en un clima de 

convivència i respecte. 

Les funcions delegades són les següents: 

a) La programació i el seguiment de les activitats docents del centre, en col·laboració amb l'equip 

directiu i del claustre de professors. 

b) Coordinar les activitats escolars reglades i les complementàries. 

c) Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar: la confecció de l'horari del professorat, els horaris 

dels alumnes amb la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la 

naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el claustre. Així mateix, elabora les modificacions 

horàries necessàries al llarg del curs per motius determinats per l’organització del centre, com els 

horaris de la setmana d’exàmens de batxillerat i dels treballs de síntesi i projectes de recerca, 

entre altres. 

d) Vetllar pel compliment i seguiment de les normes de convivència del centre. 

e) Realitzar juntament amb la directora del centre el seguiment de les faltes d’assistència del 

professorat. Vetllar per l'estricte acompliment dels horaris per part del professorat. Correspon al 

cap d'estudis el control diari de l'assistència del professorat; també inspeccionar la correcta 

observança de la normativa vigent per part del professorat i la seva puntualitat. En els casos 

d'incompliment, el cap d'estudis remetrà informe a la directora. 

f) Iniciar juntament amb la directora del centre els expedients disciplinaris. 
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g) Coordinar amb els tutors tècnics d’expedients disciplinaris la tramitació dels expedients, el seu 

seguiment i l’aplicació de les sancions acordades. 

h) Coordinar amb la tutora tècnica de faltes de disciplina el seguiment dels alumnes amb sancions 

lleus els dimecres a la tarda. 

i) Coordinar i planificar la realització de les reunions d’avaluació. 

j) Realitzar juntament amb el tutor tècnic de faltes d’assistència el seguiment de les faltes 

d’assistència de l’alumnat i elaborar i realitzar el seguiment dels protocols d’absentisme. 

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

les actes de qualificacions i d’avaluació dels alumnes, remetre-les a secretaria als efectes 

pertinents. 

l) Coordinar el servei del psicòleg municipal en horari no lectiu amb l’orientadora educativa i les 

famílies. 

m) Atendre consultes per part dels alumnes, dels professors o d'altres sectors de la Comunitat 

Educativa. 

n) A l’inici del curs, preparar la documentació que haurà de ser lliurada i informada al professorat. 

o) Planificar el “Pla d’acollida” dels professors de nova incorporació al centre, informar-los de les 

línies general establertes al PEC. 

p) Participar en la CAD i la Comissió Social, i en la XIAF quan es convoqui. 

q) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 

Departament d’Ensenyament. 

En cas de vacant o absència del Cap d’Estudis, per malaltia o qualsevol altra causa justificada de 

caràcter eventual, les seves funcions seran assumides per la Directora i el professor/a que aquesta 

designi.  

 

2.1.4. Coordinació pedagògica 

Funcions de la persona encarregada de la coordinació pedagògica: 

a) Coordinar amb altres serveis educatius, EAP, CREDA i altres quan s’escaigui, l’atenció dels 

alumnes amb dificultats. 

b) Coordinar juntament amb el coordinador d’ESO, la coordinadora de quart d’ESO i la 

coordinadora de batxillerat els equips docents. 

c) Impulsar projectes pedagògics d’innovació educativa. 
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d) Coordinar les reunions de coordinació i traspàs d’informació amb les escoles de primària 

adscrites al centre. 

e) Coordinar els seminaris de coordinació primària-secundària al llarg del curs. 

f) Gestionar amb els caps de departament implicats i les escoles de primària l’organització del dia 

PI de les matemàtiques i el dia d’English Morning del departament de llengües estrangeres. 

g) Proposar fórmules per atendre la diversitat i presidir les reunions d’atenció a la diversitat (CAD). 

h) Vetllar amb col·laboració de l’orientadora educativa, per l’elaboració de les adequacions 

curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de 

cada alumne, especialment aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i la participació de tot el professorat en els grups de treball. 

i) Supervisar els materials curriculars elaborats pels Departaments i seminaris. 

j) Vetllar per la coordinació i unificació dels criteris d’avaluació i recuperació a les àrees del 

mateix àmbit de coneixement. 

k) Vetllar per uns criteris d’avaluació competencials i de recuperació coherents amb els objectius i 

la normativa establerta. 

l) Analitzar i revisar les programacions didàctiques per competències de les diferents àrees de 

coneixement. 

m) Reunir, revisar i unificar els deures d’estiu i les feines de recuperació de matèries del curs actual 

i pendents. 

n) Coordinar amb la direcció del centre les reunions dels Caps de Departament i seminaris, així 

com les reunions d’àmbit. 

o) Coordinar amb el coordinador d’ESO, de quart d’ESO i de batxillerat el seguiment del pla 

d’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional. 

p) Coordinar les activitats de formació del professorat. 

q) Coordinar el seguiment de les pràctiques dels alumnes del màster d’educació. 

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

en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’Institut, juntament amb els caps de 

departaments. 

s) Programar juntament amb la directora les visites al centre dels alumnes de sisè de primària de les 

escoles adscrites, així com la reunió de presentació amb les famílies dels alumnes de sisè de 

primària. 

t) Programar i organitzar juntament amb la resta de l’equip directiu la jornada o jornades de “portes 
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obertes”.  

u) Assistir a les reunions de traspàs d’informació i seguiment amb les escoles adscrites de primària. 

v) Recollir i introduir els canvis i correccions dels dossiers del treball de síntesi i juntament amb el 

coordinador d’ESO. A més, la Coordinadora Pedagògica i el Coordinador d’ESO estudien els 

canvis i correccions presentats pels Departaments i Seminaris i prenen les decisions de canvi que 

siguin oportunes. 

w) Realitzar juntament amb el coordinador d’ESO els canvis pertinents en les llistes de primer, 

segon i tercer d’ESO.  

x) Assessorar i supervisar la realització de les llistes dels grups de quart d’ESO en col·laboració 

amb la Coordinadora de quart d’ESO i el Cap d’Estudis. 

y) Adjudicar la matèria optativa per projectes als alumnes de primer d’ESO. 

En cas de vacant o absència de la Coordinadora pedagògica, per malaltia o qualsevol altra causa 

justificada de caràcter eventual, les seves funcions seran assumides pel Coordinador d’ESO i pel 

professor/a que la directora designi.  

 

2.2. Òrgans col·legiats de participació 

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

Catalunya (Òrgans col·legiats, articles 13 a 20) (DOGC. 5.8.2010). 

Llei 39/2015 i 40/2015 d’1 d’octubre, publicades en el BOE núm. 236 de data 2 d’octubre de 2015. 

Aquesta llei substitueix des del 2 d’octubre de 2016 a la llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. 

Els òrgans col·legiats de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió del centre en el 

centre són el claustre de professors i el Consell Escolar. 

La condició de membre d’aquests òrgans col·legiats és personal i no delegatori, llevat el que ho sigui 

per raó del seu càrrec que podrà ésser suplert per la persona en qui delegui. 

Els membres dels òrgans col·legiats tenen l’obligació d’assistir a les seves sessions. Correspon al 

president vetllar pel compliment d’aquesta obligació. 

Constitució dels òrgans col·legiats 

Es considerarà vàlidament constituït un òrgan col·legiat quan assisteixin a les seves sessions la meitat 
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més un dels seus membres. En segona convocatòria, mitja hora més tard de l’assenyalada per a la 

primera, en restarà constituïda amb una tercera part. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota 

la sessió. En tot cas, es requerirà l’assistència del president i del secretari de l’òrgan col·legiat o de les 

persones que legalment els substitueixin. 

Calendari dels òrgans col·legiats de participació del centre 

Es reuniran, de forma ordinària, si més no, una vegada al trimestre i sempre que ho convoqui el seu 

president o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. En tot cas, serà preceptiva una reunió al 

principi i una altra al final del curs acadèmic. De forma extraordinària o per temes específics, els 

òrgans de participació es reuniran tantes vegades com sigui necessari. La convocatòria es realitzarà 

amb una antelació mínima de 48 hores. 

El president o presidenta i la seva substitució 

Correspon al president de cada òrgan col·legiat: 

a) Exercir la representació de l'òrgan. 

b) Disposar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l'ordre del dia, 

tenint en compte, si s'escau, les peticions dels altres membres formulades amb antelació 

suficient. 

c) A les citacions de les sessions, el president pot preveure una segona convocatòria. 

d) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament de les deliberacions i dels debats i suspendre'ls 

per causes justificades. 

e) Dirimir amb el seu vot els empats, per tal d'adoptar acords. 

f) Assegurar el compliment de les lleis. 

g) Visar les actes i els certificats dels acords de l'òrgan. 

En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president de l'òrgan ha de ser 

substituït pel Cap d’Estudis. 

El secretari i la seva substitució 

El secretari del centre exercirà les funcions de secretari dels òrgans col·legiats, llevat que la normativa 

que regula l'òrgan estableixi un altre. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el 

secretari de l'òrgan ha de ser substituït pel cap d'estudis. 

Les funcions del secretari en els òrgans col·legiats són les següents: 

a) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre del seu president, i també les 
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citacions als membres d'aquest. 

b) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i, per tant, les notificacions, peticions 

de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits de què hagi de tenir coneixement. 

c) Redactar i autoritzar les actes de les sessions. 

d) Aixecar actes de les sessions. 

e) Expedir certificats dels acords aprovats. 

Règim general de convocatòries i sessions 

1. Perquè l'òrgan es pugui constituir vàlidament, a l'efecte de la realització de sessions, 

deliberacions i presa d'acords, cal la presència del president i el secretari o, si s'escau, de qui els 

substitueixi, i la meitat, almenys, dels seus membres. En segona convocatòria serà suficient la 

presència d'un terç dels seus membres. 

2. La convocatòria d’aquests òrgans col·legiats correspon al director del centre i es podrà cursar, 

per delegació, pel secretari amb inclusió de l’ordre del dia explícit i concret, amb una antelació 

mínima de 48 hores, llevat de les convocatòries per causes urgents o que es trobin presents tots 

els membres de l’òrgan col·legiat amb la intenció de fer la sessió. 

3. Les convocatòries extraordinàries, en cas que la urgència de l'assumpte així ho requereixi, 

excepcionalment i amb motivació suficient, el director podrà convocar-les amb 24 hores 

d'antelació. 

4. L’ordre del dia serà fixat pel seu president, tenint en compte, en el seu cas, les peticions de la 

resta de membres formulades formalment per escrit, amb antelació suficient i de forma adient. 

En qualsevol cas, aquells assumptes proposats per un terç dels seus membres, mitjançant escrit 

degudament registrat, s'haurà d’incloure a l’ordre del dia de la sessió següent. 

5. La convocatòria inclourà, a més a més de l’ordre del dia, una còpia de l’acta de la sessió 

precedent i la documentació relativa que fa referència als temes que hagin de ser tractats, 

d’objecte d’anàlisi o de la seva aprovació. Quan l’extensió del document ho aconselli, en la 

convocatòria s’adjuntarà una síntesi amb indicació d’aquesta circumstància, sempre que els 

documents complets romanguin disponibles a secretaria. 

6. La convocatòria s'ha de fer preferentment per correu electrònic. No obstant això, la 

convocatòria també es podrà formular i notificar o bé mitjançant document escrit donat en mà o 

bé lliurat a les bústies personals de cadascun dels professors membres de l’òrgan col·legiat de 

què disposen al centre, o bé per correu postal. 

7. Cada sessió començarà amb les al·legacions a l’acta anterior, si n’hi hagués, i a continuació es 
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procedirà a la seva aprovació. 

Les actes 

1. De cada sessió que tingui l'òrgan col·legiat, el secretari n'ha d'estendre acta, que ha 

d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del 

lloc i el temps en què s'ha fet, els punts principals de les deliberacions i també el contingut dels 

acords adoptats. 

2. En l'acta haurà de figurar, a sol·licitud dels membres respectius de l'òrgan, el vot contrari a 

l'acord adoptat, l'abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del seu vot favorable. Així 

mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o 

proposta, sempre que aporti a l'acta, o en el termini que assenyali el president, el text que es 

correspongui fidelment amb la seva intervenció, cosa que cal fer en l'acta o bé se n'hi ha 

d'adjuntar una còpia. 

3. Quan els membres de l'òrgan votin en contra o s'abstinguin, queden exempts de la 

responsabilitat que, si s'escau, pugui derivar dels acords. 

4. Les actes s'han d'aprovar en la mateixa sessió o en la següent, però el secretari pot emetre 

certificats sobre acords específics que s'hi hagin adoptat, sens perjudici de l'aprovació ulterior 

de l'acta. Fent constar específicament aquesta circumstància. 

L’adopció d’acords i el règim de votacions 

L’adopció dels acords se sotmetrà a les normes següents: 

1. Els debats s'ajustaran a l'ordre del dia. No obstant això, excepcionalment, a proposta del 

president podrà ser alterada la seqüència amb assentiment de l'òrgan quan així ho aconsellin les 

circumstàncies. 

2. La presidència de l'òrgan també podrà limitar, si les circumstàncies així ho aconsellen, el temps 

total del debat o el nombre d'intervencions sobre un tema abans de passar a les corresponents 

votacions. 

3. Es votarà a mà alçada, llevat que estigui previst en disposició de normatives de rang superior a 

aquestes NOFC o bé que la regulació específica de l'òrgan ho permeti i que així estigui previst 

pel president. En aquests altres casos es farà la votació mitjançant papereta, dipositada en una 

urna per ordre alfabètic dels assistents. 

4. Els acords de l'òrgan col·legiat s'adopten per majoria simple de vots. S’entén per majoria 

simple quan els vots afirmatius són superiors als negatius amb independència del nombre de 

vots en blanc. En cas d’empat, dirimirà el vot de qualitat del president. 
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5. El vot de qualitat no s’exercirà quan així ho estableixi la legislació o la normativa especifica 

del tema tractat. 

6. El secretari aixecarà acta de les sessions, inclourà els vots particulars o discrepants dels acords 

adoptats, expressant els motius si així ho desitgen els membres de l’òrgan que discrepin. En 

aquest cas, ho comunicarà al secretari fent-li arribar a mà, abans de finalitzar la sessió, la 

corresponent redacció, de la qual farà lectura el secretari per al coneixement i corroboració de 

l'òrgan col·legiat, la qual s'ha d'incorporar al text de l'acord. 

7. A sol·licitud dels interessats, el secretari, amb el vistiplau del president, expedirà certificacions 

dels acords presos. 

8. Els membres de l’òrgan col·legiat, que ho són per la seva relació de serveis amb l’Institut bé 

com a docents o com a personal d’administració i serveis, tenen l’obligació d’assistir a les 

sessions convocades pel president, per considerar-se part de la seva jornada feinera al centre. 

Per aquest motiu, en cas d’inassistència injustificada a les seves sessions, el director farà la 

notificació i tramitació administrativa oportuna per dirimir possibles responsabilitats per 

incompliment del seu horari feiner. 

 

2.2.1. Consell Escolar 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que 

constitueixen la Comunitat Educativa. 

Composició del Consell Escolar 

El Consell Escolar de l’Institut Els Tres Turons està format pels següents membres: 

a) La Directora, que n’és el seu president. 

b) El Cap d’Estudis 

c) El Secretari del centre, que actua amb veu però sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

d) Sis professors/es elegits pel claustre de professors. 

e) Tres alumnes, elegits entre tots els alumnes matriculats i en actiu, del centre escolar. 

f) Un representant del personal d’Administració i Serveis del centre, elegit per i entre aquest 

personal. 

g) Un pare o mare en representació de l’AMPA. 

h) Dos pares elegits entre tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes del centre escolar. 

i) Un regidor o representant de l’Ajuntament. 
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La representació del sector de professorat, el sector de pares i mares d’alumnes i del sector d’alumnes 

no serà inferior a un terç del total dels components del consell amb veu i vot. 

Atribucions del Consell Escolar 

Correspon al Consell Escolar les següents funcions: 

1. Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El Consell Escolar ha 

de ser consultat per la directora de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte 

educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

2. Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de 

la gestió econòmica del centre. El Consell Escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per 

valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

3. Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de 

documents de gestió del centre. 

4. Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració 

del centre amb entitats i institucions. 

5. Intervenir en el procés d’admissió d’alumnes. 

6. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 

7. Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

8. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats 

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

9. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l’evolució del rendiment escolar. 

10. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

11. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i l’equipament escolar. 

12. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 

resultats de l'avaluació que del centre realitzi el Departament d’Ensenyament. 

13. Aprovar la Carta de Compromís educatiu. 

14. Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament dels 

membres de l'equip directiu. 

15. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en els centres. 

16. Aprovar la creació de les comissions que siguin pertinents. 

17. Qualsevol altre que li sigui atribuida per les normes legals o reglamentàries. 

Les reunions del Consell Escolar, per possibilitar l’assistència de tots els seus membres, es faran en 
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horari de tarda, llevat de l'acord per majoria absoluta d'aquest òrgan que n'estableixi un altre. Aquesta 

exempció només es podrà produir una vegada per curs acadèmic. 

Per garantir l’agilitat, cal evitar la durada excessiva de les sessions, cal vetllar pel respecte democràtic 

a l’opinió aliena i per la participació de tots els seus membres. L’ús de la paraula se subjectarà a les 

següents normes: 

a) En el context de respecte a les normes de convivència i a l’opinió aliena, les actituds i l’ús de la 

paraula en les reunions del Consell Escolar han de caracteritzar-se per la cortesia, pel respecte 

mutu i per les bones formes i maneres. 

b) S’evitarà els torns de paraules repetitius, les digressions i les qüestions marginals. 

c) En cas de considerar-ho oportú, els membres del Consell Escolar podran lliurar per escrit el 

contingut de les seves intervencions. 

d) En tot cas, els membres del Consell Escolar podran fer ús del torn de rèplica i de les 

intervencions per al·lusions. 

Tipus de votacions 

1. Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible 

arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria simple dels membres presents, llevat 

dels casos que la normativa determini un altra majoria qualificada. 

2. Les votacions es realitzaran a mà alçada, llevat els casos en què sigui exigible el vot secret. En 

les situacions d’empat, decidirà el vot de qualitat del president. 

3. El director, el cap d’estudis i el representant municipal per ser membres del Consell Escolar en 

la seva qualitat de representants de l’Administració educativa i de la Municipal, 

respectivament, no podran abstenir-se. 

Comissions del Consell Escolar 

En el si del Consell Escolar hi haurà, amb caràcter permanent, les següents comissions: 

a) Comissió econòmica 

b) Comissió permanent 

c) I aquelles que consideri oportú el Consell Escolar, les quals podran tenir caràcter estable o 

conjuntural. 

El Consell Escolar podrà delegar en les comissions creades les competències que estimi convenients. 

a) Comissió econòmica 
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Llei 4/1988, de 28 de març, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents. 

Decret 235/1989, de 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de 

gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 

Ordre de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989 en el qual es regula el 

procediment de gestió econòmica dels centres docents de nivell no universitari. 

La integra: la directora, el Secretari, un representant de la secció de professorat, un representant de 

pares i mares d’alumnes i un representant dels alumnes. Aquests tres últims seran proposats pels 

representants de cada sector al Consell Escolar. 

Aquesta comissió es reunirà prèviament a cada sessió del Consell Escolar, en aquells casos en què 

estigui previst tractar qüestions econòmiques, i quan ho sol·liciti el director o un terç dels seus 

membres. 

Són competències de la comissió econòmica: 

- El seguiment del compliment del pressupost del centre i de la liquidació anual de comptes. 

- Intervenir en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost del centre. 

- Informar al Consell Escolar de les sol·licituds de despesa de diferents departaments i/o seminaris 

del centre. 

- Altres competències que pugui assignar-li la directora. 

La periodicitat de les reunions es faran dos cops a l’any com a mínim abans de la presentació del 

pressupost i de la seva liquidació, i quan ho estimi oportú el Consell Escolar o el seu president. 

b) Comissió permanent 

Estarà formada per la directora que la presidirà, el cap d’estudis, el secretari que actuarà amb veu i 

sense vot, i un professor, un pare o mare d’alumnes i un alumne. Aquests tres últims proposats pel 

Consell Escolar.  

Es reunirà les vegades que sigui necessari a fi de decidir sobre qüestions de caràcter urgent, 

normalment per assumptes de tràmit, que no permetin la convocatòria d'un Consell Escolar plenari. 

El Consell Escolar del centre no pot delegar en la Comissió Permanent les competències referides a 

l'elecció i al cessament del director, ni a la participació en  l'aprovació del projecte educatiu, del 

pressupost i la seva liquidació, les NOFC i de la programació general anual. 
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La convocatòria es farà en tots els casos per correu electrònic. 

c) Comissió de convivència 

Estarà formada pel Cap d’Estudis que la presidirà, el/la Cap del departament d’orientació educativa, un 

orientador/ora educatiu del centre, un tutor tècnic d’expedients disciplinaris, un professor/ora del 

centre de cada nivell educatiu, un representant del professorat del claustre, un representant dels pares i 

mares, i un representant dels alumnes, aquest tres últims han de ser membres del Consell Escolar, 

nomenats per la directora del centre. 

La Comissió de Convivència té com a finalitat promoure tot tipus d'activitats destinades a millorar la 

qualitat de la convivència en el centre. Per tant, tindrà especial cura d'aconseguir la integració de tots 

els membres de la comunitat educativa en la vida de l'Institut, de prevenir qualsevol problema 

relacionat amb la convivència i d'establir un protocol d'actuació per intervenir en cas de conflicte molt 

greu. 

La comissió de convivència es reunirà una vegada al mes, els dilluns a la tarda, per fixar objectius i 

actuacions del projecte de convivència.  

Procediment d'elecció dels membres del Consell Escolar 

1. Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són 

per un període de quatre anys. 

2. El Consell Escolar és renovat per la meitat de les persones representants electes de cada sector 

cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El Consell Escolar renovat s'ha de 

constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a 

constitució o renovació de les persones del Consell Escolar les convoca el director del centre 

amb quinze dies d'antelació, dins les dates que fixi amb caràcter general el Departament 

d'Ensenyament. 

3. Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta s'ha d'ocupar pel procediment establert 

a les normes d'organització i funcionament del centre. 

De la substitució de vacants dels membres del Consell Escolar 

1. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels 

membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes, sens perjudici que es puguin cobrir 

d'immediat les vacants que es produeixin. 

2. Les renúncies a exercir el càrrec de representació en el Consell Escolar hauran de ser 
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acceptades pel president i comunicades als membres del Consell com a pas previ al nou 

nomenament de la persona que cobreixi la vacant. 

3. En cas que la vacant es produeixi en període electoral de renovació del Consell, la plaça vacant 

serà coberta, una vegada finalitzat el procés de renovació, per la persona que tingui més vots a 

continuació dels candidats electes. 

4. Si la vacant correspon al sector del professorat, aquesta serà coberta pel candidat següent per 

ordre de prelació de vots obtinguts, a la darrera elecció, sempre que mantingui els requisits que 

el van fer ser elegible com a representant. 

En el supòsit que a les darreres eleccions no hi haguessin més candidats o, si havent-hi, aquests 

renunciessin a ocupar-lo, la vacant romandrà sense cobrir fins a la propera renovació del 

Consell Escolar. 

5. Si en els processos electorals del sector de professorat es produeixin situacions d’empat, la 

situació serà dirimida a favor del professor amb més antiguitat al centre. 

6. Si la vacant correspon al sector d’alumnes, aquesta serà coberta pel candidat següent per ordre 

de prelació de vots obtinguts, a la darrera elecció, sempre que mantingui els requisits que el van 

fer ser elegible com a representant. 

En el supòsit que a les darreres eleccions no hi haguessin més candidats o si, havent-hi, aquests 

renunciessin a ocupar-lo, el director procedirà a la convocatòria d’un nou procés electoral per a 

cobrir la/les vacant/s de forma provisional fins a la propera convocatòria de renovació parcial 

del Consell Escolar. Les vacants seran escollides, en sessió del Consell de delegats i delegades 

de l’Institut, entre els seus representants que voluntàriament optin a la representació. 

Els representants del sector d’alumnes que siguin expedientats per faltes greus o molt greus 

seran revocats de la condició de membres del Consell Escolar. 

7. Si en els processos electorals del sector d’alumnat es produïssin situacions d’empat, la situació 

serà dirimida a favor de l’alumne o de l’alumna de més edat. 

8. Si la vacant correspon al sector de pares i mares d’alumnes, aquesta serà coberta pel candidat 

següent per ordre de prelació de vots obtinguts a la darrera elecció, sempre que mantingui els 

requisits que el van fer ser elegible com a representant. 

En el supòsit que a la darrera elecció no hi haguessin més candidats o si, havent-hi, aquests 

renunciessin a ocupar-lo, el director sol·licitarà a l’associació de pares i mares d’alumnes que 

presentin al director la proposta del candidat o candidats per cobrir les places vacants de forma 

provisional fins a la propera convocatòria de renovació del Consell Escolar. 
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9. Si la vacant correspon al sector del personal d'administració i serveis (PAS) aquesta serà 

coberta pel candidat següent per ordre de prelació de vots obtinguts a la darrera elecció. 

10. La condició de membre del Consell Escolar es perd quan se cessa en el càrrec que comporta 

ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits necessaris per ser elegible o quan 

l'òrgan que l'ha designat revoca la designació. Els membres del Consell Escolar que, sense 

causa justificada, no assisteixin a les sessions convocades perdran la condició de membre del 

Consell Escolar i el president procedirà a la seva substitució. 

 

2.2.2. Claustre de professors 

El claustre de professors és l'òrgan propi de participació dels professors en el control i la gestió de 

l’acció educativa del centre. 

1. El claustre serà presidit per la directora i estarà integrat per la totalitat dels professors que 

presten serveis en el centre. 

N’exerceix les funcions de secretari el secretari de l’Institut. 

2. El claustre es reuneix preceptivament amb caràcter ordinari una vegada cada tres mesos. És 

preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. 

3. El claustre és convocat amb caràcter extraordinari en qualsevol dels següents supòsits: 

a) L’ordenament jurídic ho estableix expressament. 

b) El president/a en considera la necessitat. 

c) Un mínim d’un terç dels seus membres en sol·licita la convocatòria al president/a mitjançant 

un escrit motivat. 

En l'ordre del dia del claustre extraordinari, atesa la seva naturalesa temàtica específica, no 

figurarà el punt de "Torn obert de paraules". 

4. L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El control es realitzarà 

mitjançant el lliurament personal d'un full presencial signat. 

5. En totes aquelles qüestions acadèmiques i de gestió del centre que per disposició normativa 

disposin el precepte "informar al claustre", la directora podrà: 

a) Convocar sessió de claustre <ad hoc> atesa la urgència i la importància de l'assumpte o 

incloure-ho en l'ordre del dia de la propera sessió programada en cas que sigui possible pels 

terminis establerts. 

b) Informar tot el professorat adscrit al centre (claustre) mitjançant el correu electrònic 

personalitzat que té el professorat. 
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Atribucions del claustre de professor 

1. Formular propostes per la programació general de centre i donar suport a l’equip directiu en el 

seu compliment. 

2. Formular propostes i aprovar la concreció del currículum. 

3. Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.  

4. Fixar i coordinar criteris sobre la tasca d’avaluació i recuperació dels alumnes. 

5. Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu de l’Institut. 

6. Informar i aportar criteris i propostes per a l’elaboració de les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre. 

7. Promoure iniciatives en l'àmbit de la investigació pedagògica i en la formació del professorat 

del centre. 

8. Presentar propostes a l'equip directiu per al desenvolupament de les activitats complementàries 

i extraescolars. 

9. Elegir els seus representants que han de participar en el Consell Escolar i en el procés de 

selecció de director en els termes establerts en la llei. 

10. Analitzar i avaluar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 

resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre. 

11. Donar suport a l’equip directiu en la coordinació docent i l’acció tutorial. 

12. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 

13. Ser informat dels canvis en l’equip directiu, així com els canvis en els òrgans unipersonals de 

coordinació i tutories tècniques. 

14. Pronunciar-se sobre l’elaboració dels horaris si aquests han estat realitzats d’acord amb els 

criteris de confecció dels horaris establerts i segons la normativa vigent. 

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

Règim de convocatòries i sessions del Claustre 

1. El règim de convocatòries i sessions del Claustre serà d’aplicació del que contempla el Règim 

general de convocatòries i sessions dels òrgans col·legiats d’aquestes NOFC. 

2. La còpia de l’acta de la sessió anterior s’annexarà a la convocatòria de claustre amb una 

antelació mínima de 48 hores a la realització de la sessió del claustre. 

3. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, llevat 

que estiguin presents tots els membres del claustre i sigui declarada la urgència de l'assumpte 

per vot favorable de la majoria. 
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4. Es procurarà, sempre que sigui possible, que l'ordre del dia no sigui excessivament extens 

perquè les sessions no durin més de dues hores.  

5. Els professors del claustre podran intervenir prèvia petició de la paraula. 

6. Qualsevol professor podrà presentar per escrit al secretari la seva intervenció sempre que 

vulgui que consti a l'acta la seva manifestació de forma literal. 

7. Quan un professor vulgui llegir un escrit i adjuntar-lo a l’acta del claustre serà necessari 

presentar l’escrit 24 h abans de l’inici de la sessió de claustre, adreçat a la directora del centre, 

per registre d’entrada. 

8. El president vetllarà pel correcte desenvolupament de les sessions del claustre. Com a òrgan per 

excel·lència de participació dels professorat, exigeix que els seus membres mantinguin actituds 

de cortesia, de bones formes i maneres respectuoses durant la sessió. 

9. Els acords presos pel claustre seran sempre per majoria de vots. 

10. Els professors del claustre podran exposar qüestions que no figurin a l’ordre del dia, sempre 

que siguin competència del claustre, al final de la sessió, quan es debati el punt "Torn obert de 

paraules" de l'ordre del dia. El president, en aquest cas, les podrà contestar o simplement 

prendre nota i, si escau i ho considerà pertinent, inclourà la qüestió plantejada a l'ordre de dia 

de la següent sessió o en cas contrari simplement la farà constar en acta. 

 

2.2.2.1. Les comissions 

Es podran formar comissions en el claustre de professors per al desenvolupament de projectes 

educatius o per altres encàrrecs delegats en el claustre en l’àmbit de les seves competències i d’acord 

amb el projecte educatiu de centre. 

1. Els acords de les citades comissions, per delegació de funcions, podran tenir caràcter vinculant. 

2. La durada de les citades comissions dependrà de l’objectiu per la qual seran constituïdes. A 

l’inici de cada curs escolar aquestes comissions de treball podran ser reestructurades. 

3. La distribució del professorat dependrà de l’objectiu de cadascuna. De forma implícita la 

participació en aquesta comissió és una tasca annexa a la tasca educativa. Els criteris de 

composició de les Comissions no estan fixats i es trien en funció del tipus d’activitat; l’equip 

directiu podrà, en l’àmbit de les seves competències, adscriure-hi professors perquè dins del 

seu horari fix al centre puguin participar i fer tasques en aquestes comissions. 

Comissió lingüística 

La comissió lingüística estarà formada per la coordinadora LIC, la coordinadora pedagògica, els caps 
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dels departaments de llengua i literatura catalana, de llengua i literatura castellana i de llengües 

estrangeres, el cap d’àmbit lingüístic, i altres professors d’àmbits no lingüístics (àmbit 

científictecnològic, àmbit social, àmbit humanístic, àmbit artístic). 

Funcions de la comissió lingüística: 

1.  Assessorar l’equip directiu en l’elaboració d’aquells aspectes del projecte de centre que fan 

referència al projecte lingüístic de centre. 

2. Fer el seguiment i l’avaluació de l’aplicació dels acords relatius al projecte lingüístic de centre 

durant el curs. 

3. Coordinar-se i col·laborar amb el grup impulsor per fer difusió de les activitats realitzades pel 

grup experimental de plurilingüisme en llengua anglesa, així com altres activitats realitzades 

en la resta de llengües implementades en el centre. 

Comissió de festivitats 

La comissió de festivitats estarà formada per un membre de l’equip directiu i tres professors del 

claustre. Sempre que sigui possible, aquests professors hauran d’ésser un professor de l’àmbit 

lingüístic, un professor de l’àmbit d’educació física, i un professor de l’àmbit de visual i plàstica o 

música. 

Funcions de la comissió de festivitats 

1. Proposar activitats per fomentar la participació de tota la comunitat educativa en el centre, i en 

la mesura que sigui possible, vinculades al seu entorn. 

2. Proposar activitats i fomentar la participació dels alumnes i professorat al llarg del curs escolar, 

concretades en determinats dies d’activitats, aprovats pel consell escolar del centre, com són 

l’últim dia abans de les vacances de Nadal, el dia de celebració del carnaval, l’últim dia abans 

de les vacances de setmana santa com a jornada esportiva en el centre, el dia de Sant Jordi, i 

l’últim dia lectiu del centre. 

3. Proposar activitats per la celebració dels aniversaris de l’Institut cada 10 anys. 

 

2.3. Òrgans de coordinació 

Els òrgans de coordinació de l’Institut Els Tres Turons són els següents: 

a) Òrgans col·legiats de coordinació: els equips docents del grups i Juntes d’avaluació, els 

departaments de coordinació didàctica, la comissió d’atenció docent, les comissions de 
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convivència, lingüística i de festivitats ja descrites anteriorment. 

b) Òrgans unipersonals de coordinació: els caps de departament i seminari, i els diferents 

coordinadors que figuren en aquestes NOFC. 

Les NOFC de l’Institut, en successives revisions poden determinar per un millor funcionament del 

centre, l’existència d’altres òrgans col·legiats i unipersonals de coordinació, tenint en compte la 

dotació del personal docent i la dotació horària destinada a càrrecs unipersonals de coordinació. 

 

2.3.1. Òrgans col·legiats de coordinació 

 

2.3.1.1. Equips docents 

1. L’equip docent està constituït per tots els professors que imparteixen la docència en un grup 

classe d’alumnes, i estarà coordinat pel tutor/ora del grup. Es reuniran per les sessions 

d’avaluació i sempre que siguin convocats mensualment per la direcció del centre. Els equips 

docents es poden reunir també a proposta del tutor del grup o quan un terç dels membres de 

l’equip docent del grup ho requereixin. 

2. L’equip docent del grup actuarà coordinadament en l’establiment de criteris per establir la 

correcta convivència del grup d’alumnes, pel seguiment acadèmic i personal del grup 

d’alumnes dins de la funció tutorial i per la informació als pares o tutors legals. L’equip docent 

és constitueix en Junta d’Avaluació per fer el seguiment acadèmic dels alumnes, i adoptar 

conjuntament les decisions resultants del seguiment dels alumnes i les mesures de millora dels 

aprenentatges.  

Les seves funcions, seran a més de les especifícades als paràgrafs anteriors, les següents: 

- Fer el seguiment acadèmic i personal de tots els alumnes del grup. 

- Recordar i establir metodologies per a l’alumnat amb adaptacions diverses. 

- Portar a terme l’avaluació i seguiment global dels alumnes del grup i tractar coordinadament els 

problemes d’ensenyament-aprenentatge establint mesures necessàries per millorar 

l’aprenentatge. 

- Compartir amb l’equip les activitats, les metodologies de treball i els indicadors d’avaluació, i en 

la mesura del possible establir projectes compartits en dues o més matèries. 

- Llistar l’alumnat susceptible de no promocionar al curs següent i cercar estratègies de motivació 

i millora de resultats. 
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- Establir un criteri comú en l’exigència del bon ús de la llengua oral i escrita. 

- Conèixer i participar en l’elaboració de la informació que es proporcioni als pares o tutors legals 

dels alumnes menors d’edat. 

- Buscar i compartir estratègies per fomentar el treball en equip. 

- En finalitzar cada sessió, incloses les Juntes d’avaluació, el tutor en nom de l’equip docent, 

lliurarà una acta a coordinació pedagògica on figuraran els temes tractats, els acords presos i les 

observacions que es vulguin destacar. Tots els membres de l’equip docent han de signar la seva 

assistència a les reunions convocades així com les actes de les avaluacions. 

 

2.3.1.2. Departaments, seminaris i àmbits 

Els Departaments i seminaris didàctics estan integrats per un grup de professors i professores que 

assumeixen els ensenyaments de les matèries que tenen assignades, les programacions, l’avaluació i la 

recuperació, les activitats d’ensenyament-aprenentatge i totes les actuacions necessàries per a la 

millora contínua dels alumnes, incloses les accions destinades al tractament de la diversitat d’alumnes, 

especialment dels alumnes de necessitats educatives especials. 

D’acord amb l’ordenació curricular, cadascuna de les matèries que s’imparteixen durant un any escolar 

han d’estar assignades a un departament o seminari didàctic. La Directora adscriu al Departament o 

seminari didàctic als professors i professores que d’acord amb l’especialitat docent del lloc de treball 

que ocupen correspon impartir les matèries assignades al Departament. 

Quan s’imparteixen matèries que no estiguin assignades a un departament concret o que poden ser 

impartides per professors de departaments diferents i la seva prioritat no estigui establerta per la 

normativa vigent, la directora adscriurà aquests ensenyaments a un dels departaments o seminaris 

didàctics. Aquest departament o seminari didàctic serà el responsable de resoldre totes les qüestions 

relatives al desplegament curricular. 

El departament o seminari didàctic depèn funcionalment de la coordinació pedagògica i el cap 

d’estudis. Assumeix la seva direcció i coordinació el cap de departament o seminari corresponent. 

Els professors que en formen els departaments o seminaris didàctics es reuneixen amb la freqüència 

mínima que determini la programació general anual de centre (pgA), quan ho consideri oportú la 

direcció del centre, o quan ho sol·liciti un terç dels membres del departament. 

Cada departament té assignades les funcions següents: 

 - Programar la matèria per a cada nivell, tenint en compte els objectius generals d’etapa, el 

currículum i l’atenció a la diversitat. 
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 - Tenir cura que els continguts puguin ser vistos i treballats pels alumnes en relació amb l’entorn 

que els envolta i a elements quotidians i perceptibles, és a dir, potenciar el treball competencial. 

 - Incorporar a les programacions de totes les àrees el treball per potenciar l’observació, la recerca, 

l’ús correcte dels llenguatges, el raonament i l’abstracció, la capacitat de treball en equip, les 

estratègies d’aprenentatge i el control del progrés personal. 

- Lliurar a Coordinació els deures d’estiu, segons el format establert, tenint present que hi ha 

d’haver material adequat per als alumnes de PIM i de flexible en les instrumentals i que hi ha 

d’haver material adequat als alumnes amb adaptacions en les altres matèries. També ha de 

comprovar que els alumnes amb la matèria pendent del curs anterior pot trobar la feina a fer amb 

facilitat. Els dossiers a resoldre, si n’hi ha, s’hauran de penjar a la pàgina web. S’evitarà al 

màxim lliurar dossiers personalment als alumnes (exceptuant les adaptacions, si és el cas); 

d’aquesta manera els alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors poden descarregar 

aquest material per preparar la recuperació. 

- Establir les activitats i proves de recuperació de curs segons les indicacions donades per 

coordinació, així com els percentatges de cadascuna de les activitats. 

- Establir els criteris d’avaluació i recuperació de cada matèria del Departament a les avaluacions 

ordinàries i a l’avaluació extraordinària, incloses les matèries pendents de cursos anteriors. 

- Realitzar un inventari del material de cada Departament didàctic. 

- Complir els criteris d’avaluació i recuperació de les matèries establerts pel Departament a l’inici 

de curs. 

- Participar i col·laborar amb l’equip directiu en la preparació de la Jornada de Portes Obertes del 

Centre. 

- Preparar activitats complementàries per als alumnes que no participin en les sortides externes del 

centre, així com pel supòsit d’absència d’un professor per causes justificades. 

- Proposar les activitats internes i externes del Departament i lliurar-les a coordinació pedagògica 

durant el mes de maig. 

-  Organitzar, si s’escau, activitats per al centre, tipus exposicions, dies de celebració, etc. 

- Proposar títols de Treballs de Recerca de batxillerat i fer-los públics a la cartellera. 

Cada àmbit té la funció de:  

- Retocar i establir el currículum de les diverses matèries que el formen. 

- Coordinar-se amb altres àmbits en els quals es puguin solapar o complementar continguts i 

gestionar-ne l’ensenyament. 
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- Establir els criteris d’avaluació per dimensions. 

- Compartir estatègies de treball i activitats. 

- Organitzar, si s’escau, activitats per al centre, tipus exposicions, dies de celebració, etc. 

 

2.3.1.3. Equips de tutors 

Els tutors d’un mateix nivell es reuniran quinzenalment amb el coordinador d’aquell nivell per tal de: 

- Establir les activitats de tutoria juntament amb el coordinador. 

- Coordinar les informacions que es donen a l’alumnat, tant del funcionament del centre com de 

les activitats que s’hi realitzen. 

- Gestionar documentació de l’alumnat (vacunacions, autoritzacions, etc.) 

- Gestionar i solventar problemes actitudinals … 

- Altres activitats o necessitats que puguin sorgir durant el curs. 

Un  docent no pot ser tutor d’un grup si no imparteix classe a la majoria del grup. 

 
2.3.1.4. Equips de coordinació 

Quinzenalment, les persones coordinadores de 1r, 2n i 3r d’ESO, 4t d’ESO i batxillerat es reuniran 

amb els tutors de cada nivell per tal d’establir les activitats de tutoria establertes dins el PAT (i 

esmentades al punt anterior d’aquest document) i gestionar la documentació que sigui necessària. 

Setmanalment es reuneixen la directora, la coordinadora pedagògica i les persones coordinadores de 

batxillerat, 4t d’ESO i 1r, 2n i 3r d’ESO per tal d’establir les directrius de funcionament i gestió del 

curs i de les activitats referents als alumnes i les classes. 

Quinzenalment es convoca una reunió a la qual asssiteixen la directora, la coordinadora pedagògica, el 

cap d’estudis, la coordinadora d’activitats, la coordinadora LIC i els tres coordinadors d’ESO i 

batxillerat per tal de comentar i gestionar el funcionament del centre durant el curs acadèmic. 

 

2.3.1.5. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

La Comissió d’atenció a la diversitat està formada pel Cap d’Estudis, la coordinadora pedagògica, el 

coordinador de 1r, 2n i 3r d’ESO, psicopedagogia i coordinació LIC. Es reuneix setmanalment. S’hi 

parla dels alumnes amb algun tipus de dificultat, tant acadèmica com social o econòmica; es fa 

seguiment i procuren resoldre els casos d’absentisme; s’hi estableixen els plans individualitzats (PI) i 
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les adaptacions curriculars (AC) diverses, inclosa l’aula oberta (AO). S’hi tenen en compte les actes de 

les reunions d’equip docent i les seves propostes de canvis de grup, de problemàtica a resoldre en el 

grup classe, d’absentisme, etc. A través del Cap d’Estudis és la via d’informació del contacte amb 

Mossos i la Policia Municipal. A través de Psicopedagogia és la via de contacte amb el Psicòleg 

Municipal. La CAD determina quines mesures es prenen en cada cas. 

La CAD es reuneix també amb la representant de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), 

segons el seu calendari d’assistència al centre, per parlar dels casos greus amb dictamen i fer 

seguiment dels alumnes que es cregui necessari. 

Un cop al mes la CAD fa la reunió de la Comissió Social, ja que s’afegeix a aquesta reunió la 

representant de Serveis Socials, per tal de solventar casos d’absentisme, fer el seguiment d’alumnes 

amb problemes familiars diversos, gestionar beques i llibres. 

Dos cops l’any, o més vegades si es creu necessari, s‘incorpora a la CAD la Treballadora Social de 

l’EAP per tal de parlar de casos de necessitats educatives especials per situació social desafavorida. 

A través de la CAD s’estableix quins casos han de ser derivats al psicòleg municipal, i també 

s’estableix vincle i es deriven casos a la infermera, a través del Pla Salut Escola. 

 Altres atencions 

Al llarg del curs hi ha dues reunions amb el Centre obert Tallaferro per fer propostes d’incorporació i 

fer un seguiment dels alumnes que hi assisteixen. 

Un membre de la CAD fa d’enllaç amb l’Espai Ruta de l’Ajuntament. Es tracta d’un espai on els 

alumnes assignats es troben dos dies setmanalment per tenir un seguiment acadèmic. 

Mitjançant el Pla Escola-Salut la infermera del CAP atén els alumnes que voluntàriament demanen 

parlar de temes diversos, alhora que resol les peticions fetes des del centre. És l’encarregada de 

mantenir el contacte amb la llevadora i el metge del CAP que fan les conferències sobre temes 

relacionats amb la salut i els bons hàbits. També du a terme les vacunacions. 

El Psicòleg municipal atén els alumnes que en fan la demanda o bé que estan derivats per petició del 

tutor, de l’equip docent o de la CAD. 

 

2.3.2. Òrgans unipersonals de coordinació 

2.3.2.1. Caps de Departament o seminari didàctic i Caps d’àmbit 
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El càrrec de Cap de Departament o seminari didàctic serà desenvolupada per un funcionari de carrera, 

en servei actiu i amb destinació al centre, preferentment del cos de catedràtic de l’ensenyament 

secundari, titular d’alguna de les especialitats que s’imparteixen en el departament corresponent. Si cap 

d’ells, no hi opta, i se’n té constància expressa, es pot nomenar qualsevol altre professor que imparteixi 

ensenyaments en el departament o seminari durant el curs escolar. 

El cap del departament o seminari didàctic serà nomenat per la directora del centre escoltant 

prèviament al departament. 

Els professors adscrits a un departament o seminari alhora de fer la proposta, entre els possibles 

candidats per ser cap de departament o seminari hauran de tenir present: 

a) La capacitat d’organització, de coordinació i de planificació per dur a terme les funcions 

encomanades. 

b) La capacitat per supervisar les tasques de programació didàctica, així com d’activitats 

d’ensenyament-aprenentatge destinades a la millora de l’aprenentatge continu dels alumnes. 

c) La capacitat per fer propostes i orientacions dels aspectes metodològics, curriculars i 

d’avaluació. 

d) La capacitat per orientar, ajudar, supervisar,  i avaluar als professors nouvinguts en període de 

prova inicial o en període de prova com a interins de primer any. 

e) La capacitat de lideratge i de comunicació i relació social en el si d’un treball en equip i 

coordinat en el departament o seminari. 

El nomenament al càrrec és per un any acadèmic, tret del cas del catedràtic, que per llei té dret a 

continuïtat i ha de renunciar-hi si no és la seva voluntat.  

En el cas que el cap de departament no estigui en actiu, serà substituït per la persona del departament 

amb més antiguitat al centre, que no tingui cap càrrec o n’exerceixi un de compatible amb aquestes 

funcions.  

Les funcions que té assignades el cap de departament o seminari són les següents: 

- Vetllar perquè es compleixin les funcions del departament.  

- Realitzar el seguiment del compliment de les programacions establertes, de la metodologia i les 

estratègies d’avaluació establertes per als plans individualitzats i adaptacions curriculars, i dels 

criteris d’avaluació i recuperació de matèries. 

- Revisar anualment i lliurar al secretari del centre l’inventari del material de cada departament. 

- Coordinar i presidir les reunions, així com aixecar-ne l’acta i compartir-la amb coordinació. 

- Ser el referent i el responsable de la recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors. És 
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el responsable de proposar les dates de recuperació dins el termini establert, de comunicar-les a 

coordinació i fer-les evidents a la cartellera del seu departament. És també responsable de fer 

conèixer als docents del seu departament l’alumnat que ha de recuperar matèries. 

- Gestionar la distribució equitativa de treballs de recerca en el seu departament. 

- Fer públiques les hores de càrrec, en les quals haurà d’estar disponible per si l’alumnat ha de fer 

alguna consulta. 

El Cap d’àmbit és un dels caps de departament de les diferents àrees que engloba l’àmbit. 

Les funcions assignades al cap d’àmbit són: 

- Presidir i dirigir les reunions d’àmbit, aixecar-ne l’acta i compartir-la amb coordinació. 

- Vetllar per la coordinació dels continguts de les diferents matèries. 

- Recollir les propostes metodològiques dels departaments i fer-ne un seguiment. 

- Vetllar per la coordinació i la coherència dels criteris d’avaluació i de recuperació. 

- Organitzar la temporització i el tipus d’activitats internes i externes de l’àmbit. 

 

2.3.2.2. Coordinació de 1r, 2n i 3r d’ESO 

El coordinador d’ESO vetlla pel seguiment de les accions educatives realitzades al llarg de l’Educació 

Secundària Obligatòria, sota la dependència de la coordinadora pedagògica. 

Funcions del Coordinador d’ESO 

1. Coordinar les actuacions dels tutors i dels equips docents dels diferents nivells de l’Educació 

Secundària Obligatòria.  

2. Fer el seguiment de les activitats de tutoria, així com donar suport i orientació als tutors/es en el 

seu desplegament. 

3. Vetllar per l'atenció dels alumnes amb matèries pendents d’altres nivells d’ESO. 

4. Adjudicar les matèries optatives als alumnes de segon i tercer de l’Educació Secundària 

Obligatòria. 

5. Detectar els punts febles i proposar mesures correctores de millora. 

6. Elaborar juntament amb la coordinadora pedagògica les llistes dels grups d’alumnes d’ESO. 

7. Gestionar en col·laboració amb la coordinadora de sortides i activitats, la coordinadora 

pedagògica i el cap d’estudis la gestió derivada de la realització dels treballs de síntesi. 

8. Col·laborar amb el Cap d’estudis i amb la coordinadora pedagògica en l’establiment 

d’estratègies per millorar: els resultats, l’orientació dels alumnes, l'acompliment del currículum, 

el seguiment de l’absentisme, dels alumnes amb necessitats educatives especials i de l’acció 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 41 

tutorial. 

9. Col·laborar amb la coordinadora del servei comunitari i la coordinadora pedagògica en la 

presentació del servei comunitari als alumnes de tercer d’ESO durant el tercer trimestre. 

10. Assistir a les reunions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i a les reunions de la Comissió 

Social. 

11. Assistir a les reunions de traspàs i seguiment amb les escoles adscrites de primària. 

12. Programar les reunions quinzenals amb els tutors i tutores de primer, segon i tercer d’ESO amb 

la finalitat de realitzar un traspàs d’informació relatiu a la programació tutorial, i altres aspectes 

acadèmics i personals que poden afectar al rendiment i l’èxit acadèmic dels alumnes. També 

s’analitzaran els resultats acadèmics al llarg del curs i es realitzaran propostes de millora. 

13. Vetllar pel seguiment de l’orientació educativa dels alumnes al llarg de l’etapa. 

14. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

15. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per la directora. 

En cas de vacant o absència, per malaltia o qualsevol altra causa justificada de caràcter eventual, del 

Coordinador d’ESO, les funcions de coordinació les realitzarà la Coordinadora pedagògica juntament 

amb un tutor o tutora d’un dels nivells de primer, segon o tercer d’ESO designat per la Directora. 

 

2.3.2.3. Coordinació de 4t d’ESO 

La coordinadora de quart d’ESO vetlla pel seguiment de les accions educatives realitzades a quart 

d’ESO, sota la dependència de la coordinadora pedagògica. 

Funcions de la coordinació de quart d’ESO 

1. Coordinar les actuacions dels tutors i de l'equip docent de quart d’ESO. 

2. Fer-ne el seguiment de les activitats de tutoria, així com donar suport i orientació als tutors/es en 

el seu desplegament. 

3. Vetllar per assegurar la coordinació pedagògica entre les diferents àrees curriculars a quart 

d’ESO. 

4. Coordinar la gestió dels Projectes de recerca de quart d’ESO. 

5. Vetllar per l'atenció dels alumnes amb matèries pendents d’altres nivells d’ESO. 

6. Col·laborar amb l’equip directiu en l’establiment del disseny curricular de quart d’ESO d’acord 

amb la normativa vigent. 
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7. Detectar els punts febles i proposar mesures correctores de millora. 

8. Elaborar les llistes dels grups d’alumnes de quart d’ESO. 

9. Gestionar en col·laboració amb la coordinadora de sortides i activitats el viatge de final d’etapa 

dels alumnes de quart d’ESO. 

10. Garantir l’elaboració del consell orientador als alumnes de quart d’ESO en finalitzar l’etapa. 

11. Presidir les reunions d’orientació acadèmica i professional amb les famílies de tercer d’ESO. 

12. Gestionar les activitats d’orientació acadèmica i professional al llarg del curs escolar: 

conferències, sortida al Saló de l’Ensenyament... 

13. Col·laborar amb el Cap d’estudis i amb la coordinadora pedagògica en l’establiment 

d’estratègies per millorar els resultats, l’orientació dels alumnes, l'acompliment del currículum, 

el seguiment de l’absentisme, dels alumnes amb necessitats educatives especials i de l’acció 

tutorial. 

14. Col·laborar amb la coordinadora del servei comunitari les gestions que es deriven d’aquesta 

matèria curricular. 

15. Programar les reunions quinzenals amb els tutors i tutores de quart d’ESO amb la finalitat de 

realitzar un traspàs d’informació relatiu a la programació tutorial, i altres aspectes acadèmics i 

personals que poden afectar al rendiment i l’èxit acadèmic dels alumnes. També s’analitzaran 

els resultats acadèmics al llarg del curs i es realitzaran propostes de millora. 

16. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

17. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per la directora. 

Es procurarà que la persona coordinadora de quart d’ESO sigui també tutora d’un grup del nivell. 

En cas de vacant o absència, per malaltia o qualsevol altra causa justificada de caràcter eventual, del 

Coordinador/a de quart d’ESO, les funcions de coordinació les realitzarà un dels tutors en 

col·laboració amb el Cap d’Estudis. 

 

2.3.2.4. Coordinació de batxillerat 

La persona coordinadora de batxillerat vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions 

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

La coordinadora de batxillerat depèn jeràrquicament de la coordinadora pedagògica. 
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Són funcions de la coordinació de batxillerat: 

1. Coordinar les actuacions dels tutors i de l'equip docent de batxillerat. Fer-ne el seguiment i donar 

suport i orientació en el seu desplegament. 

2. Coordinar la gestió dels treballs de recerca. 

3. Vetllar per l'atenció dels alumnes amb matèries pendents de 1r de batxillerat. 

4. Col·laborar amb l’equip directiu en l’establiment d’itineraris educatius i de matèries optatives 

dins de cadascuna de les modalitats del batxillerat. 

5. Atendre les necessitats generals del batxillerat, detectar els punts febles i proposar mesures 

correctores de millora. 

6. Fer el seguiment de la informació i de la documentació de les proves d'accés per cursar estudis a 

la universitat. Representar a l’Institut com a vocal en dites proves. 

7. Assistir, en coordinació amb l’equip directiu, a les juntes d’avaluació finals dels grups de 

batxillerat. 

8. Col·laborar amb el Cap d’estudis i amb la coordinadora pedagògica en l’establiment 

d’estratègies per millorar els resultats del batxillerat, l’orientació dels alumnes, l'acompliment del 

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

9. Programar les reunions quinzenals amb els tutors i tutores de batxillerat amb la finalitat de 

realitzar un traspàs d’informació relatiu a la programació tutorial, i altres aspectes acadèmics i 

personals que poden afectar al rendiment i l’èxit acadèmic dels alumnes. També s’analitzaran els 

resultats acadèmics al llarg del curs i es realitzaran propostes de millora. 

10. Gestionar i realitzar el seguiment de l’orientació acadèmica i professional dels alumnes: 

reunions personalitzades amb les famílies, sessions tutorials amb els alumnes de quart d’ESO i 

primer de batxillerat, una reunió amb les famílies de quart d’ESO , conferències, sortides a les 

Universitats… 

11. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

12. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada per la directora. 

Es procurarà que la persona coordinadora de batxillerat sigui també tutora d’un grup. 

En cas de vacant o absència, per malaltia o qualsevol altra causa justificada de caràcter eventual, de la 

Coordinadora de batxillerat, les funcions de coordinació les realitzarà un dels tutors en col·laboració 

amb la Coordinadora pedagògica. 
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2.3.2.5. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i cohesió social (LIC) 

Són funcions de la coordinació lingüística, d’interculturalitat i cohesió social (LIC): 

1. Promoure a la comunitat actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l'educació 

intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu basat en el 

plurilingüisme. Implicar l’alumnat immigrant i del país en la celebració de les diferents 

manifestacions de les tradicions catalanes amb el guarniment del vestíbul i en les activitats del 

centre (Nadal, Sant Jordi). 

2. Assessorar l’equip directiu en l’elaboració i actualització del projecte lingüístic de centre i el 

pla d’acollida i integració de l’alumnat nouvingut. 

3. Assessorar a l’equip directiu en la programació de les actuacions de la programació general de 

centre que concreten el projecte lingüístic i el pla d’acollida i integració, i en les gestions de les 

actuacions que fan referència a l'atenció a alumnat en risc d'exclusió, l'educació intercultural i 

la convivència en el centre. 

4. Fer una detecció acurada de les famílies amb risc d’exclusió. Detectar les necessitats 

específiques de l’alumnat més vulnerable per tal d’arbitrar les mesures pertinents perquè aquest 

alumnat pugui fer les mateixes activitats que els altres. Si la Direcció ho sol·licita, redactar 

informes de la situació dels alumnes amb necessitats o risc d’exclusió social.  

5. Comprar i fer la petició de material (a la llibreria i als departaments, a altres alumnes amb els 

recursos de la Fundació Cassà). Crear un fons de documentació (materials didàctics) que faciliti 

la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua, l’acollida lingüística i social de 

l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

6. Facilitar el coneixement a les famílies dels diferents tipus d’ajuts i beques que tenen a l’abast i 

la manera d’accedir-hi. 

7. Registrar les demandes dels alumnes que fan la petició de beca per la sortida del Treball de 

Síntesi al centre mitjançant la signatura del Director. 

8. Contrastar amb Serveis Socials  l’alumnat que fa la demanda de beques (llibres de text, Treball 

de Síntesi, material escolar). 

9. Becar, amb la intervenció del Secretari, si s’escau, aquells alumnes que Serveis Socials els han 

denegat la beca. Per tal de fer front a les despeses del Treball de Síntesi, menjador o material 

escolar o préstec de llibres (amb els recursos de la Fundació Cassà). Gestionar el pagament 

mínim per part de les famílies d’alguna de les sortides d’un dia que realitzen els alumnes amb 
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necessitats econòmiques al llarg del curs per tal que no quedin exclosos (amb l’ajut del 

Secretari, dels tutors i la persona organitzadora de la sortida). 

10. Esbrinar els alumnes que no tenen llibres de text (via tutors, Càrites, coordinadors, famílies, 

alumnes). Lliurar  llibres de text a l’alumnat que no en disposa, amb l’ajut dels tutors. Lliurar i 

recollir documentació per garantir el compromís de la famílies en el retorn dels llibres. 

Registrar-los. Recollir els llibres en préstec a la fi de curs amb la col·laboració de Consergeria. 

11. Redactar la demanda per escrit, si s’escau, a la Fundació Cassà, de les necessitats i recursos 

materials i econòmics dels nostre alumnat. 

12. Impulsar la participació de l’alumnat desafavorit en activitats extraescolars, que n’ajudin la 

integració. Implicar associacions, esplais i altres entitats esportives i de l’entorn per fomentar 

aquesta integració social de l’alumnat i de les seves famílies. 

13. Coordinar i fer el seguiment amb el Voluntariat de Càrites de les classes de reforç, a diferents 

cursos, d’anglès i de llengua catalana per a alumnes nouvinguts. 

14. Col·laborar en  la campanya “Ajuda’ns a ajudar“. 

15. Col·laborar amb la Plataforma per la llengua i, si cal, contractar (de forma gratuïta, si es pot) 

exposicions sobre l’ús i difusió de la llengua catalana i tallers en llengua catalana (Scrabble, 

llengua de signes, doblatge en català). 

16. Promoure, si s’escau, l’ús de la llengua catalana mitjançant alumnes-guia. 

17. Promoure activitats d’igualtat de gènere com la celebració dels dies 25 de novembre i 8 de 

març amb murals, exposicions… 

18. Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social del Serveis 

Territorial. 

19. Promoure, en col·laboració amb el/la coordinadora GEP, activitats de difusió del grup 

experimental de plurilingüisme del centre, com ara exposicions al vestíbul, difusió a través de 

la pàgina web del centre, a través de la revista del centre. Col·laborar amb el Departament de 

Llengües en les exposicions i activitats. 

20. Col·laborar, si s’escau, amb la coordinació pedagògica en l’elaboració de les llistes de primer 

d’ESO.  

21. Col·laborar en la CAD en la gestió dels alumnes que entren i surten del PIM, aula oberta, 

agrupaments flexibles, etc., i assistència al seminari XIAF organitzat pel Consell Comarcal si la 

direcció ho creu convenient. 

22. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 
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a la memòria anual d’activitats del centre. 

23. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació o que li pugui atribuir el 

Departament d'Ensenyament. 

Per poder exercir les seves funcions, la coordinació LIC disposarà d’una reducció de dues hores 

lectives, una reducció d’una hora no lectiva quinzenal per reunions amb tots els coordinadors i la 

directora del centre, una reducció d’una hora no lectiva per reunir-se amb la coordinadora pedagògica, 

dues hores de reducció no lectives per assistir a la comissió d’atenció a la diversitat. 

 

2.3.2.6. Coordinació d’activitats i serveis escolars 

Funcions de la coordinació d’activitats i serveis escolars 

1. Coordinació general de les activitats escolars internes i externes i de les activitats extraescolars 

del centre. 

2. Assessorar i donar suport a l’equip directiu en l’elaboració de la programació general anual de 

les activitats escolar internes i externes, així com de les activitats extraescolars del centre. 

3. Informar als coordinadors i claustre de professors de les activitats internes i externes 

programades, així com dels canvis que es puguin produir al llarg del curs escolar. 

4. Col·laborar amb el secretari del centre en la gestió econòmica derivada de les activitats 

externes del centre. 

5. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

6. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació o que li pugui atribuir el 

Departament d'Ensenyament. 

Per exercir les seves funcions la coordinadora de sortides i activitats disposarà de tres hores de 

reducció lectives, i una hora de reducció no lectiva per assistir a reunions quinzenals amb tots els 

coordinadors i la directora. 

 

2.3.2.7. Coordinació de prevenció de riscos laborals 

El coordinador de prevenció de riscos laborals serà nomenat per la directora entre el professorat que 

presta els seus serveis en el centre, sent un funcionari docent en servei actiu amb destinació al centre i 

amb acreditats coneixements i experiència en l’àmbit de prevenció de riscos laborals. Si cap funcionari 

opta i se’n té constància expressa, podrà ser nomenat qualsevol altre docent que imparteixi 
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ensenyaments en el centre durant el curs escolar. 

Funcions del coordinador de prevenció de riscos laborals 

D’acord amb les indicacions de la directora del centre i de les instruccions de prevenció de riscos 

laborals recollides als documents de gestió i organització dels centres, les funcions assignades al 

coordinador de prevenció de riscos laborals són les següents: 

1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la promoció i el foment de 

l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord amb les orientacions del 

servei i de les seccions de prevenció de riscos laborals i les instruccions de la directora del 

centre. 

2. Col·laborar amb la directora del centre en l'elaboració del pla d'emergència, i també en la 

implantació, la planificació, la realització i la valoració dels simulacres.  

3. Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació i la 

funcionalitat.  

4. Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, els 

telèfons i l'estructura. 

5.  Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les revisions 

oficials.  

6. Tenir cura que a la infermeria del centre hi hagi una farmaciola de primers auxilis degudament 

equipada. 

7. Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja.  

8. Donar suport a la directora del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials d'Educació 

el "Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia profesional".  

9. Donar suport a la directora del centre per formalitzar la coordinació de l'activitat empresarial.  

10. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació 

dels accidents que es produeixin en el centre.  

11. Promoure i potenciar la formació dels treballadors del centre dins d'aquest àmbit.  

12. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l'avaluació i el 

control dels riscos generals i específics del centre.  

13. Assessorar a la directora i al Consell Escolar de l’Institut sobre possibles actuacions a fer per 

millorar la seguretat i la prevenció d’accidents de les instal·lacions del centre i del maquinari 

dels tallers i laboratori, així com de l’equipament educatiu en general. 

14. Disposar de tota la documentació degudament arxivada relativa a la posta en conformitat de 
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màquines i el corresponent manual d'ús, així com de la documentació oficial de l'àmbit de les 

seves competències. 

15. Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui per desenvolupar, dins el 

currículum de l'alumne, continguts de prevenció de riscos.  

16. Col·laborar i estar informat de les activitats de prevenció de riscos desenvolupades dins del pla 

d’acció tutorial al llarg dels diferents nivells de l’Educació Secundària Obligatòria i 

postobligatòria. 

17. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

18. Aquelles altres que la directora de l'Institut li encomani en relació amb la salut i seguretat en el 

centre o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 

El coordinador de prevenció de riscos laborals disposarà d’una reducció d’una hora lectiva al llarg del 

curs escolar. 

 

2.3.2.8. Coordinació informàtica 

El coordinador d’informàtica serà nomenat per la directora entre el professorat que presta els seus 

serveis en el centre amb perfil professional TIC o  acreditada experiència en la gestió de les TIC. 

Funcions de la coordinació informàtica 

1. Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos 

informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

2. Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús 

de les aplicacions en gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

3. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics. 

4. Relacionar-se amb els serveis tècnics externs de manteniment de la xarxa informàtica del centre. 

5. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes, equipaments informàtics i 

recursos didàctics que es valen de les tecnologies de la informació i comunicació, i orientar-los 

sobre la seva formació permanent en aquest tema. 

6. Redactar, en finalitzar el curs, la memòria de les activitats realitzades. 

7. Aquelles altres que la direcció de l’Institut li encomani en relació amb els recursos informàtics o 

que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

8. Coordinar-se amb la resta de professorat que imparteixi matèries d’informàtica a l’ESO i 
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Batxillerat. 

9. Concretar, juntament amb el professorat d’informàtica, al mes de juny, tot aquell programari 

necessari per al curs següent. 

10. Concretar les programacions necessàries per al desenvolupament de la competència digital de 

l’alumnat. 

11. Crear i donar de baixa en l’adreça de correu electrònic del centre al professorat. 

12. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

 

La coordinadora informàtica disposarà d’una reducció d’hores lectives al llarg del curs escolar. 

2.3.2.9. Altres coordinacions 

 

2.3.2.9.1. Coordinació d’estada a l’empresa 

La coordinadora d’estada a l’empresa gestiona les actuacions derivades de la matèria específica de 

batxillerat d’Estada a l’empresa i les pràctiques a l’empresa del CFGM. La persona tutora d’estada a 

l’empresa gestiona la matèria de batxillerat. En el centre hi haurà un tutor d’estada a l’empresa que 

depèn del coordinador de pràctiques que és qui autoritza administrativament la gestió d’estada a 

l’empresa. 

Tant la persona coordinadora de pràctiques com la tutora d’estada seran  nomenats per la directora 

entre el professorat que presta els seus serveis en el centre amb coneixements o experiència acreditats 

en gestió empresarial. 

Funcions de la tutora d’estada a l’empresa: 

1. Mantenir i fomentar les relacions i els contactes amb les institucions municipals, empresarials i 

d’altres entitats del sistema productiu per tal d’establir canals de participació per a la inserció 

dels alumnes de la matèria específica de batxillerat d’estada a l’empresa. 

2. Realitzar el control i seguiment dels convenis amb les empreses i les institucions per a les 

pràctiques dels alumnes de la matèria específica de batxillerat d’estada a l’empresa.  

3. Realitzar l’avaluació dels alumnes juntament amb els tutors de les empreses seguint les pautes i 

criteris d’avaluació establerts amb les empreses i les entitats col·laboradores. 

4. Redactar, en finalitzar el curs, la memòria d'avaluació de les activitats realitzades, que s'hauran 
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d'incloure a la memòria anual. 

5. Aquelles altres que la directora li encomani en relació a la coordinació de la matèria d’estada a 

l’empresa. 

Per desenvolupar la seva funció la persona tutora d’estada a l’empresa tindrà la reducció horària que 

determina la normativa. 

 

2.3.2.9.2. Coordinació del projecte GEP (Grup experimental de plurilingüisme) 

La coordinadora del projecte GEP serà nomenada per la directora entre el professorat que presta els 

seus serveis en el centre, amb acreditada experiència docent en l’ensenyament de la llengua anglesa i 

en el coneixement de la metodologia AICLE. S’intentarà que sigui la Cap del Departament de 

Llengües estrangeres, sempre que aquest càrrec recaigui en un dels docents de Llengua anglesa. 

Funcions de la persona coordinadora del projecte GEP 

1. Coordinar i donar suport als docents. 

2. Documentar l’acció (acta de les reunions, PLC). 

3. Dinamitzar el projecte en el centre. 

4. Valorar els resultats del projecte en el centre. 

5. Proposar mesures d’ampliació. 

6. Difondre el projecte i els bons resultats (presentació curs, reunions famílies...). 

7. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

La coordinadora del projecte GEP disposarà d’una reducció d’hores no lectives per exercir les seves 

funcions. 

 

2.3.2.9.3. Coordinació del servei comunitari 

La persona coordinadora del servei comunitari serà nomenada per la directora entre el professorat que 

presta els seus serveis en el centre, i que acrediti un coneixement ampli de les institucions i entitats 

municipals de l’entorn. 

Funcions de la coordinadora del servei comunitari 

1. Amb el tutor / els tutors del grup o grups, assignar les entitats als alumnes prioritzant la demanda 

de l’alumnat. 

2. Coordinar el nombre d’alumnes i l’horari amb l’entitat. 
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3. Presentar els alumnes a les entitats. 

4. Recollir la nota de cada entitat. 

5. Fer la valoració del servei comunitari. 

6. En el cas que l’alumne/a no assisteixi al servei, notificar-ho a l’entitat i al coordinador del servei 

comunitari que actua com a referent en el centre. 

7. Parlar amb les famílies juntament amb el tutor de grup o el tutor personal de l’alumne, si en té, 

en el cas que per una manca d’una actitud correcta, els responsables de l’entitat no permetin la 

seva continuïtat. 

8. Buscar una entitat alternativa o un altre recurs per desenvolupar el servei comunitari per aquells 

alumnes que per una manca d’una actitud correcta no tinguin continuïtat a l’entitat on 

desenvolupen el servei comunitari. 

9. Buscar maneres alternatives de col·laborar amb la societat per aquells alumnes que per les 

circumstàncies personals no puguin desenvolupar de manera presencial el servei comunitari en 

una entitat en la comunitat arenyenca. 

10. Redactar una enquesta per valorar el servei de l’entitat aportant propostes de millora i lliurar 

l’enquesta a l’alumnat a l’hora de tutoria al finalitzar el servei. 

11. Elaborar un qüestionari pels alumnes sobre “què s’espera dels alumnes en el servei comunitari”. 

12. Contactar amb l’entitat a la meitat del servei per fer el seguiment dels alumnes. 

13. Presidir amb la coordinadora pedagògica les reunions de seguiment del projecte mensuals. 

14. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà a 

la memòria anual d’activitats del centre. 

15. Aquelles altres que la directora del centre li encomani en relació a aquesta coordinació o que li 

pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 

La coordinadora del servei comunitari disposarà d’una reducció d’hores no lectives per desenvolupar 

les seves funcions. 

 

2.3.2.9.4. Coordinació del Projecte de Convivència 

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del 

projecte de convivència en els centres educatius en el marc del projecte educatiu de centre, determina 

que els centres educatius del servei d'educació de Catalunya han de tenir implementat el projecte de 

convivència en el marc del seu projecte educatiu, en un termini màxim de tres anys a partir de la data 

de publicació.  
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En l’elaboració del projecte de convivència s’harurà d’establir un coordinador del projecte amb les 

següents funcions: 

1. Assistir a la formació necessària per l’elaboració del projecte de convivència. 

2. Ser administrador de l’aplicatiu per l’elaboració del projecte de convivència. 

3. Reunir-se periòdicament amb la directora, la resta de l’equip directiu i la comissió de 

convivència per l’elaboració del projecte. 

4. Formar part de la comissió de convivència. 

5. Incentivar en el claustre de professors i personal no docent la importància d’implicar-se en 

l’elaboració i implementació del projecte de convivència. 

6. Elaborar una memòria final del curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

El coordinador del projecte de convivència serà nomenat per la directora entre el professorat que presta 

els seus serveis en el centre, i que acrediti coneixements en l’àmbit de la convivència escolar, 

preferentment del Departament d’Orientació Educativa del centre. 

 

2.3.2.9.5. Tutories tècniques 

El centre disposa per gestió i organització del centre de diverses tutories tècniques que realitzen 

funcions concretes que ajuden en el bon funcionament del centre. 

2.3.2.9.5.1. Tutoria tècnica de control de l’assistència 

El tutor tècnic de control de l’assistència serà nomenat per la directora entre el professorat que presta 

els seus serveis en el centre, i que acrediti un coneixement dels programes informàtics utilitzats en la 

gestió de l’assistència. 

Les funcions són: 

- Administrar el programa informàtic de gestió de l’assistència dels alumnes. 

- Donar suport al cap d’estudis en la gestió de l’assistència dels alumnes. 

- Justificar les faltes d’assistència dels alumnes durant la mitja hora del pati. 

- Informar als tutors de grup de l’assistència dels alumnes al centre. 

- Informar trimestralment a l’equip directiu de l’assistència dels alumnes al centre. 

- Realitzar al final de curs una memòria de valoració de l’assistència dels alumnes al centre. 

- Aquelles altres que la directora del centre li encomani. 
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El tutor tècnic de control de l’assistència té una reducció d’hores no lectives per desenvolupar les seves 

funcions. 

2.3.2.9.5.2. Tutoria tècnica de gestió de la pàgina web del centre 

La tutora tècnica de gestió de la pàgina web del centre serà nomenada per la directora entre el 

professorat que presta els seus serveis en el centre, i ha d’acreditar la competència digital docent o un 

coneixement ampli del programa de gestió de la pàgina web. 

Les funcions són: 

- Mantenir la pàgina web del centre actualitzada al llarg del curs escolar. 

- Administrar amb la coordinadora pedagògica la pàgina web del centre. 

- Controlar que se segueixi la normativa de protecció de dades personals i control d’imatges a les 

informacions publicades a la pàgina web del centre. 

- Aquelles altres que la directora del centre li encomani. 

La tutora tècnica de manteniment de la pàgina web del centre té una reducció d’hores no lectives per 

desenvolupar les seves funcions. 

2.3.2.9.5.3 Tutoria tècnica d’audiovisuals 

El tutor tècnic d’audiovisuals serà nomenat per la directora entre el professorat que presta els seus 

serveis en el centre, i que acrediti la competència digital o un coneixement ampli en la gestió de 

material audiovisual. 

Funcions del tutor tècnic d’audiovisuals: 

- Gestionar el correcte funcionament dels ordinadors de les aules. 

- Realitzar un inventari dels ordinadors de les aules i departaments. 

- Gestionar el correcte funcionament dels projectors i les pissarres digitals de les diferents aules i 

espais del centre. 

- Gestionar el correcte funcionament del so de la sala polivalent i d’altres espais del centre. 

- Mantenir al coordinador informàtic informat del funcionament i, si s’escau de les gestions 

realitzades, per al correcte funcionament dels aparells audiovisuals. 

- Aquelles altres que la directora del centre li encomani. 

El tutor tècnic d’audiovisuals disposa d’una reducció d’hores no lectives per desenvolupar les seves 

funcions. 
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2.3.2.9.5.4. Tutoria tècnica del laboratori de matemàtiques 

La persona encarregada del laboratori de matemàtiques serà nomenada per la directora entre el 

professorat que presta els seus serveis en el centre en l’especialitat de matemàtiques, atenent la 

proposta feta prèviament pel departament de matemàtiques del centre un cop reunit.. 

Funcions del tutor tècnic del laboratori de matemàtiques: 

- Gestionar el funcionament del laboratori de matemàtiques. 

- Gestionar amb el departament de matemàtiques el material necessari per al funcionament del 

laboratori de matemàtiques. 

- Gestionar amb el departament de matemàtiques les activitats d’ensenyament-aprenentatge a 

realitzar amb el material del laboratori de matemàtiques. 

- Donar suport a l’equip directiu en el disseny de les activitats vinculades al laboratori de 

matemàtiques que s’han de concretar en la programació general anual. 

- Realitzar una memòria de valoració del funcionament del laboratori de matemàtiques i proposar 

mesures de millora. 

- Aquelles altres que la directora del centre li encomani necessàries en funció del seu càrrec. 

El tutor/ora tècnic/a del laboratori de matemàtiques disposa d’una reducció d’alguna hora no lectiva 

per desenvolupar les seves funcions. 

2.3.2.9.5.5. Tutoria tècnica dels comunicats de disciplina 

El tutor/a tècnic/a dels comunicats de disciplina serà nomenat/ada per la directora entre el professorat 

que presta els seus serveis en el centre. 

Funcions del tutor/ora tècnic dels comunicats de disciplina: 

- Gestionar el control dels comunicats de disciplina dels alumnes del centre. 

- Informar als tutors de grup i als tutors personals dels comunicats de disciplina que tenen els 

alumnes que tutoritzen. 

- Coordinar-se amb les gestions realitzades pel cap d’estudis. 

- Aquelles altres que la directora del centre li encomani. 

La persona tutora tècnica de gestió dels comunicats de disciplina disposa d’una reducció d’hores no 

lectives per desenvolupar les seves funcions. 

2.3.2.9.5.6. Tutoria tècnica de gestió dels expedients disciplinaris 

El tutor/a tècnic/a dels expedients disciplinaris serà nomenat/ada per la directora entre el professorat 
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que presta els seus serveis en el centre i que acrediti experiència docent en la gestió de la disciplina en 

el centre. 

Funcions de la tutoria tècnica de gestió dels expedients disciplinaris: 

- Seguiment de l’expedient proposat per el cap d’estudis i/o directora per establir les causes que 

han motivat la incoacció del expedient 

- Recollir la informació necessària, comunicar a la família la situació del cas 

- Proposar juntament amb el cap d’estudis la sanció en funció del motiu de l’expedient 

- Comunicar a la familia la sanció imposada 

La persona tutora tècnica de gestió dels expedients disciplinaris disposa d’una reducció d’hores no 

lectives per desenvolupar les seves funcions. 

2.3.2.9.5.7. Tutoria tècnica de manteniment d’espais 

El tutor/ora tècnic/a del manteniment d’espais serà nomenat/ada per la directora entre el professorat 

que presta els seus serveis en el centre, i és el Cap del Departament de les especialitats de física i 

química, de biologia, de tecnologia, de visual i plàstica, i d’educació física. 

Existeixen cinc tutories tècniques de manteniment d’espais del centre: la tutoria tècnica de 

manteniment del laboratori de física i química, la tutoria tècnica de manteniment del laboratori de 

biologia i geologia, la tutoria tècnica de manteniment dels tallers de tecnologia, la tutoria tècnica de 

manteniment del taller d’art i la tutoria tècnica de manteniment d’educació física. 

Funcions de la tutoria tècnica de manteniment d’espais: 

- Gestionar amb els professors membres del departament corresponent i amb el suport del 

coordinador de prevenció de riscos, les normes de seguretat, si s’escau, i d’ús d’aquests espais 

pel personal docent i els alumnes. 

- Realitzar i revisar anualment, juntament amb la supervisió del secretari, d’un inventari del 

material d’aquests espais. 

- Mantenir aquests espais en ordre, amb el material etiquetat i ordenat pel bon funcionament de 

l’espai. 

- Aixecar acta dels acords dels docents del departament corresponent en qüestió de demandes de 

material i equipament per aquests espais. 

- Aquelles altres que la directora del centre li encomani. 
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2.4. Comunitat educativa 

2.4.1. Comunitat educativa escolar 

Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya (DOGC 16.7.2009), article 19. 

 

2.4.1.1. Membres de la Comunitat educativa escolar 

La comunitat educativa escolar està integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el 

procés educatiu: 

a) El personal docent 

b) Els pares, mares i tutors legals dels alumnes 

c) El personal d’administració i serveis 

d) L’alumnat 

e) Els professionals d’atenció educativa 

f) La representació municipal 

El personal docent 

1. S’integren en la comunitat educativa a través de l’exercici professional, on els seus drets i 

deures estan regulats a través de la Llei d’Educació de Catalunya i de l’Estatut del Funcionari. 

2. Tenen encomanada, en l’àmbit escolar, la tutela de l’alumnat i d’ells depèn l’organització 

acadèmica i docent del centre. 

3. Participen en l’organització i gestió del centre a través del claustre de professors, del Consell 

Escolar, de l’equip directiu i de les diferents comissions existents. 

4. Desenvolupen i coordinen les seves funcions docents a través del claustre de professors, dels 

òrgans de coordinació i des departaments didàctics. 

Els pares, mares i tutors legals dels alumnes 

1. Els pares, mares i tutors legals dels alumnes són part fonamental en el procés educatiu. En 

confiar en aquest centre la formació dels seus fills, han de conèixer, acomplir i ésser informats 

correctament sobre aquestes Normes d’Organització i funcionament del centre i altres aspectes 

relacionats com els criteris d’avaluació i recuperació de les matèries, el calendari escolar, les 

activitatts internes i externes aprovades pel Consell Escolar, i el rendiment acadèmic dels 

alumnes. 

2. Són els representants legals dels alumnes menors d’edat. Tenen el deure de vetllar pel respecte 
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als seus drets i pel compliment dels seus deures. 

El personal d’administració i serveis 

1. S’integra en la comunitat educativa a través de l’exercici professional, regit per les normes pròpies 

de les quals sorgeixen drets i deures laborals. 

2. Seran informats de les decisions sobre els temes que afecten directament al seu funcionament, així 

com de les Normes d’Organització i Funcionament del centre i els objectius que caracteritzen el centre 

educatiu i es troben contemplats al Projecte Educatiu de Centre. 

L’alumnat 

1. S’integren en la vida del centre a través de les activitats formatives i d’ensenyament-

aprenentatge, amb els drets i deures que disposa la normativa vigent en matèria educativa. 

2. Per l’alumnat van dirigides totes les activitats del centre, les activitas d’ensenyament-

aprenentatge, les activitats dirigides a conèixer el seu entorn més immediat, les activitats que 

pretenen aconseguir un bon clima de convivència en el centre, i totes les activitats dirigides a 

millorar el procés educatiu. 

3. Els alumnes menors d’edat estan subjectes a la tutela del professorat en l’àmbit escolar. 

4. Els òrgans de govern del centre garantiran els drets dels alumnes. 

Els professionals d’atenció educativa 

Formen part de la Comunitat educativa els professionals d’atenció psicopedagògica de l’EAP que 

participen i col·laboren amb el centre escolar al llarg del curs escolar. Entre les seves funcions figuren: 

1. Participar a les reunions d’atenció a la diversitat d’acord amb el que estigui establert en el pla 

de treball amb el centre educatiu. 

2. Realitzar el seguiment dels alumnes de necessitats educatives especials, col·laborant amb el 

centre en les informacions facilitades a les famílies. 

3. Col·laborar amb el centre formant part de les reunions de valoració de possibles casos 

d’assetjament escolar d’acord amb el que està establert al protocol d’assetjament escolar del 

Departament d’Ensenyament. 

La representació municipal 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar estarà representat en el Consell Escolar de l’Institut al representant 

que designin de la regidoria d’Educació amb veu i vot. 
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2.4.1.2. Drets de la comunitat educativa escolar 

Tots els membres de la comunitat educativa escolar tenen dret a : 

1. Intervenir en la gestió de l’Institut a través dels seus representants elegits en el Consell Escolar 

i a través dels mecanismes previstos en aquestes NOFC. 

2. Manifestar directa i personalment, les seves opinions, suggeriments, i queixes a l’òrgan 

unipersonal o col·legiat competent. 

3. Expressar lliurament les seves idees i opinions respectant les dels altres. 

4. No ésser discriminat per raó de sexe, edat, funció social, creences o qualsevol altre 

circumstància. 

 

2.4.2. Personal d’administració i serveis 

El personal d’administració i serveis (PAS) té el dret i el deure de participar en la vida del centre, en 

els termes determinats per la normativa vigent, i col·laborar en el seu ordenament i gestió. Han de 

respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre (article 108 de la LEC). 

El personal no docent de l’Institut Els Tres Turons està constituït pel personal d’administració, el 

personal subaltern i pel personal de neteja. 

Drets del personal del PAS 

Són drets del personal del PAS, els recollits a l’Estatut de la Funció Pública o en la seva pròpia 

normativa laboral que li sigui d’aplicació per la seva vinculació administrativa o laboral amb l’Institut. 

Drets específics del personal del PAS 

Són drets específics del personal del PAS: 

1. El dret a elegir els seus representants, afiliar-se a sindicats o associacions legalment constituïdes, 

a reunir-se procurant no interrompre les tasques docents, i a exercitar les accions sindicals a 

l’Institut. 

2. Disposar de recursos i mitjans que facilitin la realització de la seva feina. 

3. Desenvolupar el seu treball amb garanties de seguretat i higiene. 

4. Poder participar en la gestió i presa de decisions del centre a través del seu representant en el 

Consell Escolar. 

5. Poder formular queixes, suggeriments i reclamacions en assumptes del seu interès a la direcció de 

l’Institut. 
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Deures del personal del PAS: 

Són deures específics del personal del PAS: 

1. Realitzar les seves obligacions laborals d’acord amb la legislació vigent i fer compliment de 

l’horari que li correspongui. 

2. Col·laborar amb el compliment de les seves funcions en la consecució dels objectius del Projecte 

Educatiu de l’Institut. 

3. Respectar les normes del centre contingudes en aquestes NOFC, així com altres normes de rang 

superior que resultin d’aplicació en cada cas concret. 

4. Col·laborar en el manteniment de la normalitat acadèmica. 

5. Garantir la confidencialitat del continguts dels documents dels quals tinguin coneixença per raó 

del seu lloc de treball. 

Jornada i horari de treball 

Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de 

l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31.5.2012), modificat pel Decret 48/2014, de 

8 d'abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del 

personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6601, de 10.4.2014). 

1. La jornada laboral, els permisos i les vacances del personal funcionari que desenvolupa tasques 

de caràcter administratiu o de serveis serà l’establerta amb caràcter general per als funcionaris 

públics de l’Administració educativa de la Generalitat de Catalunya. 

2. El seu horari de treball és el que estigui establert en la legislació i per l’Administració educativa 

per aquest col·lectiu. 

Dins de la jornada laboral marcada per a la funció pública, l’horari setmanal de dilluns a 

divendres és de 37 hores i 30 minuts de treball efectiu en còmput setmanal. A partir del 1 de juny 

i fins al 30 de setembre la jornada del personal d’administració i serveis haurà de ser de 35 hores 

setmanals.  

3. El personal que du a terme una jornada igual o superior a sis hores diàries disposa, durant la seva 

jornada de treball, d'una pausa de vint minuts computable com de treball efectiu. 

La pausa es gaudeix durant l'horari de permanència obligatòria i, amb caràcter general entre les 

10 hores i les 12 hores al matí. El personal subaltern no podrà gaudir de la pausa, coincidint amb 

l'hora del pati dels alumnes, d’11h a 11:30h. 

Responsable del control horari del personal d’administració i serveis 

El secretari és el responsable directe del seu control. Vetllarà pel compliment de la jornada del 
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personal d’administració i serveis i posarà en coneixement de la directora qualsevol incompliment o 

incidència. 

Mitjans de control de l’horari del personal d’administració i serveis 

El control de l’horari del personal d’administració i serveis es realitzarà a través de la signatura de 

l’hora d’entrada i de sortida del centre. Tot el personal, sense excepció, ha de deixar constància de les 

seves entrades i sortides del centre. 

Llicències i permisos 

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

El Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei 

de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d'abril. 

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut 

bàsic de l'empleat públic, en allò que sigui d'aplicació. 

Respecte al personal laboral, cal tenir en compte també el que s'estableix en el VI Conveni col·lectiu 

únic. 

1. Als efectes del gaudiment dels permisos i llicències el personal d'administració i serveis ha 

d’atenir-se al que preveu la legislació vigent i normativa que ho regula. 

2. Les sol·licituds de les llicències i permisos s'han de gestionar a través del portal ATRI, llevat que 

tinguin incidència en les retribucions (llicència per assumptes propis, reduccions de jornada, 

permís per atendre un familiar i permís de paternitat), supòsit en Gestió del personal 

d'administració i serveis i dels professionals d'atenció educativa 3/10 el qual s'han de formalitzar 

per escrit mitjançant els formularis disponibles al Catàleg de models del Portal de Centre del 

Departament d’Ensenyament. 

3. Amb caràcter general, i sempre que sigui possible, les sol·licituds s'han de tramitar amb una 

antelació mínima de set dies al gaudi de la llicència o del permís a través de la directora del 

centre, que les ha de trametre a la directora dels serveis territorials, perquè les autoritzi. 

4. En tots els casos, el gaudi de la llicència o del permís requereix el coneixement previ de la 

directora del centre, o el seu vistiplau, quan la concessió està subjecta a les necessitats del servei.  
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Justificació d’absències 

Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, sobre 

justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei 

de l'Administració de la Generalitat. 

La justificació de les absències, faltes de puntualitat o permanència en el lloc de treball per motius de 

salut, i també de les absències del lloc de treball per assistir a una consulta mèdica, s'ha de portar a 

terme d'acord amb el que preveu la Instrucció 2/2013, de 30 de desembre, de la Secretaria 

d'Administració i Funció Pública. 

Les absències, faltes de puntualitat i de permanència motivades per malaltia o incapacitat s'han de 

justificar al secretari del centre, el qual les haurà de notificar a la directora. 

És obligatori disposar del comunicat de baixa per malaltia o accident expedit per personal facultatiu 

competent des del moment que es produeix el fet causant. Aquests comunicats s'han de presentar en el 

termini màxim de tres dies des de la seva expedició a la Secretaria del centre. 

Funcions específiques del personal subaltern 

Atenció al públic: atendre totes les visites i donar informació general sobre l’Institut Els Tres Turons. 

Correspon al personal subaltern: 

1. Custodiar i vigilar les instal·lacions del centre: 

a) Vetllar per la vigilància de les instal·lacions, mobiliari i béns del centre, i molt especialment 

vigilar i tenir convenientment tancats els punts de risc potencial. 

b) Obrir i tancar les instal·lacions d'aigua, gas i aparells que escaiguin, i tenir cura del seu 

correcte funcionament. 

c) Connectar i desconnectar les alarmes. 

d) Engegar i apagar la calefacció. 

e) Posar en funcionament els quadres elèctrics, així com connectar o desconnectar les 

instal·lacions elèctriques i les lluminàries. 

2. Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre: 

a) Obrir i tancar les portes d'accés a l’Institut. 

b) Vigilar i controlar les persones que entren a l’Institut. 

c) Custodiar les claus de totes les dependències del centre i el control de les claus que es deixen i 

a qui es deixen. 
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d) Prenen nota dels alumnes que avisen telefònicament de la falta d’assistència, i dels que entren 

amb retard i dels que surten fora d’hores amb permís. Fan arribar la llista d’absències i retards 

al tutor tècnic d’assistència. 

e) Avisar al professor de guàrdia i a l’equip directiu de l’absència o retard d’un professor quan 

aquest informa telefònicament al centre. 

f) Prohibir que persones alienes a l'Institut deambulin o passegin per les dependències del centre 

sense cap permís ni persona autoritzada que els acompanyi. 

g) Finalitzada la jornada, tancar totes les finestres i portes que estiguin obertes. Igualment 

s’haurà de comprovar els possibles desperfectes que pugui haver-hi (tant pel que fa a les 

aules, com en els serveis i altres dependències). S’emplenarà un full d’incidències, per 

comunicar-ho a la direcció del centre, per prendre anotacions per a posteriors reparacions o 

per fer els arranjaments en el moment que sigui possible. 

3. Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre: 

a) Col·laborar en el manteniment de les instal·lacions, comunicant els possibles desperfectes que 

es puguin ocasionar durant la jornada escolar. 

b) Realitzar, dins de les dependències, els trasllats de material, mobiliari i altres objectes que 

fossin necessaris que, pel volum i/o pes, no requereixin la intervenció d'un equip especialitzat. 

c) En finalitzar l’horari lectiu escolar, els subalterns supervisaran aules i passadissos per 

comprovar que tot està en ordre i per apagar els llums i els projectors, i altaveus que hagin 

pogut quedar encesos. 

d) En finalitzar la jornada i abans de tancar el centre, s’haurà de connectar l’alarma i tancar totes 

les portes i dependències exteriors. 

e) Gestió de serveis d’objectes perduts: recollir objectes perduts a les dependències del centre, 

controlar i retornar els objectes. 

f) Col·laborar en la custòdia de les pilotes que porten els alumnes de les 8 h a les 11 h i de les 

11.30 h a les 14.30 h. 

4. Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars: 

a) Gestionar el servei de reprografia: fer funcionar màquines reproductores, fotocopiadores, 

enquadernadores i altres similars. 

b) Realitzar les fotocòpies encarregades pel professorat i per l’administració del centre i 

gestionar el material de reprografia seguint les normes establertes. 

c) Enquadernar material bibliogràfic o dossiers. 
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e) Donar suport en l'habilitació i en la preparació de la sala polivalent i altres instal·lacions per a 

diferents usos i esdeveniments. 

5. Informar i atendre la ciutadania: 

a) A Consergeria, atendre les persones que sol·licitin informació, o en el seu cas, adreçar-les o 

indicar-los quin és el servei, càrrec o persona més adequada perquè les atengui. 

b) Indicar als visitants el lloc concret quan tenen una entrevista o desitgen fer alguna consulta 

concreta. 

c) Conèixer el protocol d'actuació segons normatives de seguretat i salut laboral, els plans 

d'emergència dels edificis i instal·lacions. 

d) Comunicar efectivament la recepció i la transmissió d'informació. 

6. Atendre els alumnes: 

a) Col·laborar en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 

b) Participar en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d'impresos, 

atenció de consultes presencials i derivació, si s’escau. 

c) Col·laborar a l’inici i final de curs en el lliurament i recollida dels fulls de tria de matèries 

optatives, en la recollida de llibres en préstec. 

d) Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del centre. 

e) Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

7. Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu: 

a) Gestionar el tauló d’anuncis. 

b) Donar suport a les activitats realitzades en horari no lectiu: controlar l’entrada i sortida dels 

alumnes que participen en les activitats extra escolars gestionades per l’AMPA, que 

assisteixen a les visites amb el psicòleg municipal, o que venen sancionats els dimecres a la 

tarda. 

c) Rebre, lliurar, recomptar, si s'escau, el material que és lliurat per proveïdors al centre. 

e) Realitzar d’encàrrecs externs i interns del centre, relacionats amb les activitats i funcionament 

propis d’aquest. 

f) Distribuir el correu intern i extern del centre. I, si s’escau, passar, per l’oficina de correus per 

recollir, per fer tràmits o per desar correspondència. 

g) Recollir els avisos de les trucades i passar-los als seus destinataris. 

h) Realitzar tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en 

absència de les persones especialistes i/o encarregades. 
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8. En general, qualsevol altra tasca anàloga que per raó de servei li sigui encomanada per la direcció 

del centre. 

Funcions específiques del personal auxiliar administratiu 

1. Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació dels alumnes. 

2. Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, 

títols, beques i ajuts, certificacions, diligències, etc. 

3. Gestió administrativa i tramitació dels assumptes propis del centre. 

4. Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

5. Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa,...). 

6. Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions. 

7. Treball amb el programari de gestió administrativa i de gestió informàtica de bases de dades que 

s’empren al centre. 

8. Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. 

9. Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, 

etc.). 

10. Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, factures, llistats de dades, etc., 

d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. 

11. Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast. 

12. En general, qualsevol altra tasca anàloga que per raó de servei li sigui encomanada per la 

directora del centre. 

Funcions específiques del personal de neteja 

1. Neteja de les aules ubicades a la part de nova construcció de l’edifici. 

2. Tasques imprevistes i puntuals de neteja, com podria ser el cas de netejar el vessament de 

líquids, una trencadissa, etc. 

3. Vigilar els passadissos de manera especial entre classe i classe. 

4. Col·laborar amb els subalterns en el manteniment de les instal·lacions, comunicant els possibles 

desperfectes que es puguin ocasionar durant la jornada escolar. 

5. Realitzar dins de les dependències, col·laborant amb els subalterns, els trasllats de material, 

mobiliari i altres objectes que fossin necessaris que, pel volum i/o pes, no requereixin la 

intervenció d'un equip especialitzat. 

6. Realització de petites tasques de manteniment bàsic del centre que per la manca de complexitat 

tècnica no requereixin tenir cap especialitat o qualificació específica, a tall d’exemple: canviar 
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bombetes, canviar fluorescents, canviar panys, estrènyer un cargol fluix d’algun moble, etc. 

7. En general, qualsevol altra tasca anàloga que per raó de servei li sigui encomanada per la 

directora del centre. 

 

2.4.3. Dels pares, mares i tutors legals dels alumnes 

1. Els pares, i mares dels alumnes podran constituir associacions segons el que determina la 

legislació vigent. 

2. Els pares i mares tenen el dret i el deure de participar en la vida del centre, a través de les 

associacions legalment constituïdes i a través dels seus representants en el Consell Escolar del 

Centre. 

3. Els representants legals dels alumnes seran el pare i la mare, i en cas d’inexistència un tutor 

legal autoritzat. 

4. Els pares podran col·laborar amb el centre en l’organització d’activitats complementàries i 

extraescolars. 

5. Els drets i deures dels pares o tutors legals contemplats a aquestes NOFC estan referits als 

progenitors que tenen la pàtria postestat dels seus fills des del moment de la matriculació en el 

centre. 

6. Es pendrà la representació del pare o mare d’un alumne en el cas de pèrdua de la pàtria 

potestad, fi de l’escolaritat de l’alumne i baixa de l’alumne del centre. 

Drets dels pares o tutors legals 

1. Els pares que siguin representants legals d’alumnes menors d’edat o de l’alumnat major d’edat 

declarat incapaç per sentènca fema, tenen dret a rebre informació continuada del 

comportament,  rendiment acadèmic, i assistència al centre educatiu del seu fill. En els casos de 

pàtria postestat compartida tant el pare com la mare tenen dret a ser informats sobre el procés 

d’aprenentatge i sobre l’avaluació dels seus fills. En casos de separació, divorci o d’unió de 

parella extingida, el centre docent enviarà sistemàticament al pare o a la mare que tingui 

judicialment reconeguda la guarda sobre el menor, en el domicili que indiqui, tant les 

informacions generals com la informació sobre l’avaluació dels seus fill. Aquell que no té 

reconeguda la guarda, però té la potestat compartida, pot sol·licitar que se li faciliti la 

informació esmentada en les mateixes condicions. En aquest cas el centre ha d’emetre la 

mateixa informació als dos progenitors.  
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2. Els pares o tutors legals tenen dret a ser atesos pels tutors en els horaris establerts a l’inici de 

curs per les visites amb els pares. Per sol·licitar l’entrevista amb el tutor ho podran fer a trav és 

de l’agenda de l’alumne o utilitzant el correu electrònic del tutor amb el domini gmail del 

centre:  nom.cognom@elstresturons.cat. 

3. Tenen dret a elegir els seus representants en el consell escolar del centre o a formar-ne part i 

exercir les funcions encomanades. 

4. Tenen dret a recòrrer davant dels òrgans de govern del centre o davant els serveis territorials 

del Maresme-Vallès oriental quan considerin vulnerats els seus drets i els dels seus fills. 

5. Tenen dret a conèixer les programacions didàctiques, així com els criteris d’avaluació i 

recuperació de les diferents matèries que cursen els seus fills. 

6. Tenen dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, els 

serveis que ofereix el centre i les característiques que té, la carta de compromís educatiu, i la 

corresponsabilitat que comporta per a les famílies, la programació general anual del centre i les 

normes d’organització i funcionament del centre. 

7. Tenen dret a rebre informació sobre les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats 

extraescolars i els serveis que s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis 

tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si s’escau, els comporta i la resta 

d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts, així com de les beques i els 

ajuts a l’estudi. 

8. Tenen dret a rebre una reunió informativa a l’inici del curs escolar i  a les reunions periòdiques 

al llarg del curs que es considerin necessaries en funció del rendiment escolar i les necessitats 

educatives dels seus fills. 

Dels deures dels pares, mares o tutors legals 

1. Tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, i de participar 

activament en l’educació dels seus fills. 

2. Tenen el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 

3. Tenen el deure de conèixer les normes d’organització i funcionament del centre, respectar-la i 

vetllar pel seu compliment per part dels seus fills. 

4. Tenen el deure de justificar les absències o retards dels seus fills, per escrit a través de l’agenda 

dels seus fills o a través de les sol·licituds de justificació de faltes d’assistència, personalment o 

a través de trucades de telèfon, i sempre que es pugui, amb antelació. 

5.  Els pares tenen el deure d'assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 67 

tutors o altres òrgans del centre, per tractar assumptes relacionats amb la conducta o rendiment 

dels seus fills. 

6. Tenen el deure de col·laborar en el procés educatiu dels seus fills amb el centre educatiu, 

mitjançant: 

a) Potenciant el valor de l’esforç i el respecte, potenciant les seves responsabilitats. 

b) Facilitant als seus fills el material i les condicions d’estudi adients pel desenvolupament de les 

activitats d’aprenentatge. 

c) Presentant-se a les entrevistes periòdiques amb el tutor. 

d) Comunicant qualsevol dada de canvi de domicili o personal. 

e) Contribuint a la tasca docent del professor sense questionar-la ni desautoritzant al professor 

davant del seu fill, i tampoc a travès de les xarxes socials o altres mitjans de comunicació. 

f) Recordants dels deures dels seus fills per garantir un correcte funcionament del centre educatiu: 

puntualitat, convivència, respecte, … 

g) Garantint la neteja personal dels seus fills i tenint cura d’una vestimenta adequada pel seu fill. 

h) Facilitant al centre educatiu informació relativa a les malalties que puguin patir els seus fills i 

sigui d’interès pel centre educatiu, pel caràcter infecciós de la malaltia, o bé perquè puguin 

afectar al desenvolupament de les activitats acadèmiques dels seus fills en el centre. En aquest 

cas caldrà un justificant mèdic. Aquestes dades estaran subjectes a la llei de protecció de dades. 

De les associacions de pares i mares dels alumnes (AMPA) 

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en el centre, poden constitutir associacions (AMPA), 

que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes reguladores del dret 

d’associació, per les disposicions establertes a la llei d’Educació de Catalunya, i les normes de 

desplegament, i pels estatuts de l’associació. 

 La finalitat essencial de les associacions de pares i mares dels alumnes (AMPA) és la participació de 

les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes a la normativa vigent, i les que 

determinin els estatuts de les associacions (AMPA). 

Les associacions de pares i mares dels alumnes (AMPA) podran utilitzar els locals del centre per dur a 

terme les seves funcions i rebran el supor logístic, administratiu, i de material que sigui possible. El 

centre, habilitarà i cedirà, en els termes que estableixi la directora, d’un espai fix, perquè puguin fer ús 

els membres de l’AMPA, però no serà responsable de les accions que succeeixin dins d’aquest espai 

durant el seu ús pels membres de l’AMPA. 
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Funcions de l’AMPA 

La funció principal de l’AMPA és treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels 

seus fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. 

Així l’AMPA podrâ: 

1. Donar suport i assistència als membres de l’associació, i en general, als pares, mares i tutors 

legals, als professors, i als alumnes del centre, i als seus òrgans de govern i de participació, en 

tot el que es refereix a l’educació dels seus fills i de tots els alumnes matriculats en el centre. 

2. Informar als seus associats de les seves activitats. 

3. Promoure la participació dels pares i la seva participació en el Consell Escolar del centre. 

4. Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, econòmic, laboral i cultural de l’entorn. 

5. Presentar al Consell Escolar del centre propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de 

centre, de les normes d’organització i funcionament del centre i de la programació general 

anual. 

6. Formular propostes, col·laborar i patrocinar la realització d’activitats complementàries i 

extraescolars que, una vegada acceptades, i aprovades pel Consell Escolar, hauran de figurar en 

la Programació general anual. 

7. Participar en el procés de funcionament de l’Institut. 

8. Promoure activitats de formació dels pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de 

responsabilització en l’educació dels seus fills. 

9. Rebre informació sobre els llibres de text adoptats pel centre i gestionar amb les famílies la 

seva adquisició. 

10. Conèixer els projectes educatius que el centre desenvolupa, així com els resultats acadèmics 

presentats al consell escolar del centre. 

11. Fomentar la col·laboració entre les famílies i el professorat del centre. 

12. Promoure activitas que millorin la convivència. 

13. D’altres, que en el marc de la normativa educativa, els assigni el seu estatut. 

 

2.4.4. El personal docent 

LOE, Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig i text consolidat a 10-12-2013.Títol tercer: Capítol I: 

funcions del professorat, article 91. 
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LEC, Llei d’Educació de Catalunya, article 104. 

Dels drets i deures del professorat 

El professorat té els drets i els deures que la llei li reconeix. Té, així mateix, l’obligació de conèixer i 

de respectar els drets i els deures dels alumnes. Igualment, han de vetllar pel compliment d’aquestes 

NOFC pel que fa a les normes que els afecten en l’àmbit de la seva competència, així com de la vida 

quotidiana del centre. 

La funció docent s'ha d'exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el 

projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d'incorporar els valors de la 

col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d'atenció educativa i del treball en 

equip. 

Funcions del professorat 

1. Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que 

tinguin encomanats, d'acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 

l'atribució docent. 

2. Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes. 

3. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge. 

4. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els 

aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 

5. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el procés 

educatiu. 

6. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades. 

7. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. 

8. Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament. 

9. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, 

si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 

10. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com 

a eina metodològica. 

Drets dels professors 

De manera genèrica, vénen establerts als articles número 92 i 106, de la LLei de la Funció Pública de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre 
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(DOGC 3.11.1997). Els professors tenen els drets reconeguts a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

articles 14, 15, 16-51. 

Drets específics del personal docent 

Són drets dels professors i professores els següents: 

1. Exercir la funció docent i les activitats d’ensenyament-aprenentatge en el marc del projecte 

educatiu de centre. 

2. A ésser respectat en la seva integritat física i moral per tots els membres de la comunitat 

educativa. 

3. Que es respecti la seva llibertat de consciència, i les seves conviccions religioses, morals o 

ideològiques. 

4. Promoure iniciatives de projectes d’innovació pedagògica amb les úniques limitacions de 

l’espai, i els recursos disponibles a l’Institut, i la legislació vigent. 

5. A exposar davant dels òrgans de govern i de gestió del centre, els suggeriments, les idees i les 

propostes que considerin convenients. 

6. Utilitzar les instal·lacions i material del centre, respectant els horaris i les normes establertes. 

7. Participar en les activitats formatives necessàries per mantenir-ser professionalment al dia, i per 

a la millora contínua de la pràctica docent. La millora de la seva formació es facilitarà des de 

l’equip directiu d’acord amb la legislació vigent. 

8.  Exercir els drets laborals i sindicals d’acord amb el que estableix la legislació vigent. La 

informació sindical que arriba a l’Institut adreçada al professorat podrà ser consultada a la sala 

de professors del centre. 

9. El dret de reunió que serà garantit per l’Institut d’acord amb la legislació vigent i prenent en 

consideració el normal funcionament de les activitats del centre. 

10. El dret a tenir representants en el Consell Escolar del centre. 

11. Tots aquells altres, que com a funcionaris docents, al servei del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya els corresponguin. 

Deures genèrics del personal docent 

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes 

de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, l’article núm. 108 

(DOGC núm. 2.509). 

La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de L’Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
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Decret 243/1995, de 27 de juny, reglament de règim disciplinari de la funció pública de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2.100, de 13.09.1995). 

Els professors, en l’exercici de la seva relació de serveis amb l’Administració educativa, tenen els 

deures reconeguts a l’Estatut del Funcionari. 

1. Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del 

Projecte Educatiu del Centre. 

2. Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte. 

3. Tolerància, participació i llibertat que fomenti entre l'alumnat els valors propis d'una societat 

democràtica. 

Són deures específics del personal docent els següents: 

1. Complir les disposicions sobre l’ensenyament que comtempla l’autoritat competent. 

2. Respectar, complir i fer complir aquestes NOFC, el Projecte Educatiu, les programacions 

didàctiques, els aspectes de la programació general anual de centre relatius a les tasques 

docents i el Pla d’Acció Tutorial del centre. 

3. Conèixer la normativa vigent relacionada amb l’organització i el funcionament dels centres 

docents públics, especialment en aquells aspectes que afecten al desenvolupament de la seva 

tasca docent. 

4. Assegurar de manera permanent el seu perfeccionament acadèmic, professional i pedagògic. 

5. Preparar i desenvolupar les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb el currículum 

establert i seguint un model competencial, de les matèries, o mòduls que té assignats sempre 

observant les condicions de seguretat i higiene tant per l’alumnat com del professorat. 

6. Participar en els òrgans col·legiats de govern i en els òrgans de coordinació docent establerts 

per la legislació vigent, així com els que determinin aquestes NOFC. 

7. Respectar la integritat física i moral, així com la dignitat personal de tots els membres de la 

comunitat educativa (professors, alumnes, pares d’alumnes i personal d’administració i 

serveis), no podent ésser objecte, cap d’ells, de tractes vexatoris i/o degradants. 

8. Contribuir a l’educació dels alumnes en un esperit de respecte personal i convivència 

democràtica. 

9. Respectar la llibertat de consciència, les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com 

també la intimitat en tot allò que fa referència a aquestes creences o conviccions, de tots els 
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membres de la comunitat educativa. No donar a conèixer la informació personal en relació als 

alumnes o de la seva família que no sigui estrictament necessària per al millor coneixement 

dels alumnes; i en tot cas garantir-ne la confidencialitat. 

10. Respectar i ser respectat, i tenir curar vetllant pel bon manteniment del material i de les 

instal·lacions del centre. 

11. El compliment de les normes relacionades amb les seves funcions docents: 

a) Realitzar l’avaluació objectiva del rendiment acadèmic dels alumnes i el seu seguiment prenent 

les mesures necessàries per millorar el rendiment acadèmic de manera coordinada i conjunta 

des dels equips docents. 

b) Informar als alumnes a l’inici del curs, dels objectius, dels criteris d’avaluació i recuperació, i 

dels continguts curriculars de les matèries o mòduls professionals. 

c) Avaluar als alumnes complint els criteris d’avaluació i recuperació de matèries aprovats pel 

departament didàctic pel curs acadèmic vigent. 

d) Complir i seguir les programacions didàctiques de les matèries que imparteix. 

e) Atendre els suggeriments de reclamacions dels alumnes i les famílies. 

f) Atendre les visites personals de les famílies.. 

g) Realitzar el control horari de les faltes d’assistència o retard dels alumnes del grup a travès del 

programa informàtic del centre.  

h) Respectar puntualment l’horari de les classes, de permanència i altres activitats que tingui 

programades l’Institut respectant la legislació vigent. 

i) Realitzar les guàrdies que té assignades. 

j) Assistir i romandre en el centre durant totes les hores que té assignades en el seu horari. En cas 

d’absència, cal avisar a la direcció del centre. 

k) Col·laborar amb els professors del mateix departament didàctic i del mateix equip docent per 

assegurar una tasca docent coordinada. 

l) Col·laborar amb el tutor de grup i la resta de professors de l’equip docent amb la finalitat de 

realitzar una acció tutorial coordinada. 

m) Facilitar la revisió dels exàmens donant als alumnes els aclariments necessaris respecte a les 

qualificacions i explicant les errades que hi hagin pogut haver-hi i facilitant les tasques de 

recuperació. 

n) Col·laborar en el manteniment de l’ordre acadèmic, de les normes de convivència i de 

disciplina de l’Institut. 

o) Consciènciar als alumnes en la necessitat de mantenir el centre conservat i que tenen la 
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responsabilitat de mantenir l’ordre i la netedat del centre. 

p) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 

qualsevol altra circumstància personal, social i econòmica. 

De l’horari laboral del professorat 

Documents del Departament d’Ensenyament per la gestió i organització dels centres. Instruccions 

d’inici de curs. 

Horari del professorat 

1. Durant el període d’1 de setembre a 30 de juny els professors titulars de la plantilla del centre 

tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als funcionaris de la 

Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals. Tot i que 

amb caràcter general, el mes de juliol es reserva perquè els professors puguin fer activitats de 

formació, la direcció del centre pot requerir la presència de professors els primers dies de juliol, 

en cas que es produeixin circumstàncies excepcionals que ho facin necessari. 

2. De l’horari descrit anteriorment se’n dediquen: 

- 19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a l'alumne 

(docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup) i a activitats 

directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. 

Aquestes 19 hores es podran prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució 

horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.  

- 9 hores d'activitats complementàries d'horari fix: guàrdies i altres vigilàncies, reunions 

setmanals de departament o seminari, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell 

i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, entrevistes amb pares o tutors legals, 

manteniment del laboratori i aules específiques, organització i execució de les accions que 

ofereix el centre en el marc de determinats programes d’innovació i, si escau, activitats per a la 

dinamització del Pla català de l'esport.  

- 2 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a l’horari fix 

(reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares o tutors legals, 

reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, 

activitats de reforç i de tutoria, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de 

professors, tutoria de professors novells i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, 

li faci la directora del centre. 

-  7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i 
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activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.  

2. Dintre de l’horari total esmentat, la directora pot encarregar a un professor o professora activitats 

fora del seu horari personal de compliment al centre. En el cas que se superi el total de la jornada 

laboral setmanal, l'escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri de la directora del centre, 

amb hores. 

3. L’horari marc coincideix amab les franges horàries establertes en el centre. 

4. L’horari personal que el cap d’estudis lliurà al professorat a l’inici de curs informa també sobre el 

tipus d’activitat, el grup classe i l’espai a on es desenvoluparan les activitats. 

Modificació d’horaris (Decret 102/2010 i Instruccions d’inici de curs) 

La directora podrà modificar amb caràcter transitori i provisional l’assignació de grups i la distribució 

de les hores lectives d’un professor, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense 

impartir en cas d’absència eventual del professor responsable d’una classe o activitat escolar. 

Aquesta modificació podrà afectar també la distribució de les hores complementàries d’horari fix. 

Reduccions de jornada 

Decret legislatiu 1/1997 del 31 d’octubre, pel qual es refonen en un Text únic els preceptes de 

determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Llei 8/2006,. Del 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques a Catalunya, modificada per la Llei 5/2012 del 20 

de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 

 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut 

bàsic de l'empleat públic; 

 Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de 

foment a la competitivitat;  

Decret 223/2002, del 23 de juliol, i a la Resolució ENS/1031/2014, del 8 de maig, sobre el 

procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent. 

Els professors adscrits al centre que desitgin acollir-se a una reducció de jornada, dins del marc 

normatiu, ho hauran de sol·licitar al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental del Departament 

d’Esenyament de la Generalitat de Catalunya. 
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Assistència del professorat 

1.El professorat està obligat a complir l’horari i el calendari establert en la programció general del 

centre, incloses les activitats d’horari fix. També està obligat a assistir als claustres, a les reunions dels 

departaments didàctics incloses les reunions de cicles, a les reunions de coordinació i a les derivades 

de la condició de tutor o del càrrec que ocupa (professor d’ensenyament secundari).Són també 

d’assistència obligatòria les altres reunions extraordinàries no previstes a la programació general de 

centre, que siguin degudament convocades per la directora. 

2. Les faltes d’assistència i puntualitat del professorat seran registrades pel Cap d’Estudis tal i com 

d’acord amb el sistema de control establert. 

3. Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit d’acord amb la 

normativa vigent.  

4. En el cas que un professor falti a classe, ha de justificar l’absència de forma fefaent. 

5. Si l’absència obeeix a causes que es puguin preveure amb antelació, deixarà preparades activitats 

perquè els alumnes les facin a classe. D’aquesta manera, es facilita la tasca al professor de guàrdia per 

garantir l’atenció de l’alumnat. 

6. És obligació del professor i dels alumnes començar l'activitat educativa amb puntualitat. 

7. Els professors dels departaments didàctics han de tenir preparades activitats complementàries en el 

supòsit de l’absència eventual de curta durada d’un professor. El Cap del Departament gestionarà la 

coordinació amb els professors de guàrdia i el Cap d’Estudis perquè aquestes activitats puguin ser 

realitzades pels alumnes dels grups afectats per l’absència del professor.  

Justificació i registre d’absències del professorat 

 El director ha de registrar les absències del personal adscrit a l’Institut mitjançant l’aplicació 

informàtica facilitada pel Departament d’Ensenyament, tot explicitant el motiu de l’absència: 

a) Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius 

b) Absència per assistència a consulta mèdica 

c) Absència justificada per concessió de llicència o permís 

d) Encàrrecs de serveis 
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e) Formació 

2. El director ha d’arxivar i tenir a disposició de les persones afectades, de la Inspecció d’Educació i 

del Consell Escolar la documentació interna emprada per fer el control d’absències i els justificants 

presentats. 

 3. En cap cas no es poden conservar els justificants documentals que continguin dades sobre la salut 

de les persones (dades sobre el diagnòstic, les proves mèdiques que s'hagin fet...), els quals s'han de 

retornar als interessats. Si es retorna la documentació justificativa cal deixar constància, que l'absència 

ha estat justificada correctament mitjançant la documentació adequada i suficient.  

Justificació d’absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius 

1. Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, 

amb una durada màxima de tres dies consecutius, s'han d'acreditar documentalment mitjançant 

una justificació de presència o un document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual han de 

constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades identificatives del 

centre o consulta mèdica.  

2. Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de l'interessat, 

de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de 

salut o d'assistència a consulta mèdica", disponible al Portal de centre del Departament 

d'Ensenyament i a la Sala de professors del centre. 

3. Les primeres 30 hores laborables d’absències en un mateix curs escolar, o les que 

corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis sempre que 

resultin justificades, no comportaran descomptes retributius. 

4. Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que es justifiquin adientment 

tampoc comportaran descomptes retributius. 

5. Els justificants o la declaració responsable es faran arribar a la directorai del centre, el mateix 

dia de la reincorporació al lloc de treball. 

Absències per assitència a consulta mèdica 

1. L'assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en 

què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant la 

declaració responsable de l'interessat, d'acord amb el model "Declaració responsable 

justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es pot 

consultar al Portal de centre del Departament d'Ensenyament.  
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2. L'assistència a una consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar 

al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant un justificant del centre o de la 

consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del pacient i l'hora 

d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica.  

3. El justificant, juntament amb la declaració responsable, s'han de fer arribar a la directora del 

centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en què retorna al lloc de treball.  

Absències per encàrrecs de serveis 

1. En interès del centre, la directora pot assignar un encàrrec de serveis a qualsevol docent, 

sempre que es compleixin les condicions següents: 

a) Que hi hagi l'acord per escrit del o de la docent afectat.  

      b) Que s'organitzi el sistema adequat d'atenció als alumnes durant el període que duri 

aquest encàrrec de serveis. 

2. Els encàrrecs de serveis s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a l'aplicació 

informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació. En cap cas no poden superar els cinc dies 

lectius a l'any per docent, llevat que es refereixin a activitats de formació incloses en el Pla de 

formació permanent que no afectin l'horari lectiu dels alumnes, 

3. Les absències per encàrrecs de serveis estan justificades quan s'han concedit d'acord amb el 

procediment anteriorment esmentat. 

Absències per formació 

S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de formació i altres 

activitats formatives dins el Pla de formació permanent dels professors, que es justifiquen amb la 

conformitat de l'admissió de la persona inscrita.  

Justificació d’absències per motius de salut de durada superior a tres dies (baixa per malaltia o 

incapacitat temporal) 

Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies es justificaran 

necessàriament mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i seguiran la tramitació 

corresponent a la situació d’incapacitat temporal. 

Tan bon punt el treballador tingui coneixement de la seva situació de baixa, ho ha de comunicar al 

director del centre, i li farà arribar el comunicat de baixa com a molt tard l’endemà de la seva 

expedició. 
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La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els 

comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de la 

reincorporació al lloc del treball. 

Tramitació dels comunicats de baixa mèdica 

1. La directora dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de 

baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal del serveis territorial del Maresme-

Vallès Oriental. 

2. En el supòsit que un docent entrega el comunicat mèdic de baixa directament al servei 

territorial del Maresme-Vallès Oriental,  haurà de lliurar-ne el mateix dia una còpia a la 

directora o al secretari del centre, perquè també en tinguin constància. Només cal lliurar el 

comunicat mèdic directament al servei territorial del Maresme-Vallès Oriental en períodes 

d’inactivitat del Centre, al mes d’agost, vacances de Nadal i de Setmana Santa. 

Absència i impuntualitat del professorat 

1. Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, la directora del centre l'ha 

d'anotar a l'aplicació informàtica disponible a aquest efecte  

2. S’especificaran les hores, en cas que l’absència sigui inferior a tota la jornada, i s’especificaran 

els dies, si l’absència és de tota la jornada, i si no hi havia permís concedit, es notificarà 

immeditadament a l’interessat i se li donarà 5 dies hàbils, per tal que justifiqui la falta 

d’assistència o de puntualitat o presenti al director qualsevol altra al·legació que consideri 

convenient. 

3. Transcorregut el termini de cinc dies, la directora del centre ha de modificar a "justificada" la 

qualificació de l'absència o bé n'ha de confirmar el caràcter d'"injustificada", segons 

correspongui, a l'aplicació informàtica.  

4. En el supòsit que l’absència sigui considerada com a “injustificada”, la directora emetrà una 

resolució sobre la deducció de retribucions que se li aplicarà i li notificarà a la persona 

afectada. 

5. Aquesta deducció proporcional de retribucions no té caràcter sancionador (article 30.2 del Reial 

decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut 

bàsic de l'empleat públic). 

6. Una vegada notificada la resolució a la persona afectada, la directora ha de trametre als serveis 

territorials del Maresme-Vallès Oriental la relació de personal docent sobre el qual ha emès una 

resolució de deducció proporcional d'havers per absències o impuntualitats injustificades del 
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mes anterior amb l'efecte d'aplicar la deducció a la nòmina corresponent.  

7. En tot cas, el director o directora del centre ha de conservar, degudament arxivats, els 

comunicats i resolucions que ha lliurat a les persones afectades amb els acusaments de 

recepció, i també les al·legacions i altra documentació que aquestes hagin pogut presentar. 

8. Una vegada efectuada la tramitació de la deducció proporcional de retribucions sense caràcter 

sancionador, si el director del centre constata que es donen, al mateix temps, circumstàncies 

que són objecte de la via disciplinària, se seguirà el procediment per a faltes lleus, greus o molt 

greus establert a la legislació vigent. 

Absències justificades 

mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 

turístics. 

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic.Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual es refonen en un Text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 

personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 

20 de març, de  

La directora pot concedir els permisos següents: 

a) El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies 

laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a l’arribada del menor 

adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o 

acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si 

en són tres o més. 

 b) Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies.  

c) Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives d’avaluació, 

alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps indispensable per fer-les.  

d) Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb 

la conciliació de la vida familiar i laboral (la causa ha de justificar-se per escrit i el temps de permís 

serà l’indispensable per al compliment del deure).  

e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, un dia. Aquest 
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permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.  

f) Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps necessari per dur a terme 

aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins la jornada laboral. Les 

parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc 

de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a 

Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada laboral.  

g) Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament, quan així ho disposi la 

direcció dels serveis territorials. Això inclou la possibilitat d’assistència a jornades de formació durant 

un matí, dins l’horari lectiu.  

h) Els funcionaris amb fills discapacitats poden gaudir conjuntament d’un permís retribuït per assistir a 

reunions de coordinació ordinària amb finalitats psicopedagògiques amb el centre d’educació especial 

o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla, o bé per acompanyar-lo si ha de rebre suport 

addicional en l’àmbit sanitari. Així mateix, el funcionari pot gaudir de dues hores de flexibilitat horària 

diària que li permeti conciliar els horaris del centre d’educació especial, o altres centres on el fill o filla 

discapacitat rebi atenció, amb els horaris del propi lloc de treball, tenint en compte la situació del 

domicili familiar i el marc horari del centre.  

i) Per la mort, l’accident o la malaltia greu d’un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat 

tres dies laborables si l’esdeveniment es produeix al mateix municipi i cinc dies si és en un municipi 

diferent del municipi del lloc de treball. Pel cas d’un familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat 

el permís és de dos a quatre j) Per l’hospitalització del o de la convivent o d’un familiar fins al segon 

grau de consanguinitat o afinitat dos dies laborables si es produeix al mateix municipi del lloc de 

treball i fins a quatre dies si és en un municipi diferent del municipi del lloc de treball. 

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a sis dies 

laborables.   

k) En el cas de naixement d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de 

romandre hospitalitzat a continuació del part, el funcionari/funcionària té dret a l’absència puntual del 

lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries amb la percepció de les retribucions íntegres.  ies 

hàbils en funció de si es tracta de la mateixa localitat de destinació o una altra.   

l) Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar 

del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el 
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que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores 

de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o 

assistència social.   

S’han de sol·licitar prèviament en els casos b), c), d), e), f), g), i h). En cas que el deure de caràcter 

personal esmentat en el punt d) pugui entendre’s com de força major, sense possibilitat de ser 

sol·licitat prèviament, la directora podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, 

es presentin per escrit.  

Els permisos per altres supòsits els concedeix el director o directora dels serveis territorials del 

Maresme-Vallès Oriental. 

Informació al centre davant d’una absència imprevista 

El professor afectat per una situació imprevista ho comunicarà telefònicament a Consergeria el més 

aviat possible, a ser possible abans de tenir lloc la seva activitat docent per tal que el Cap d’Estudis 

gestioni les accions oportunes per preservar l'escolarització dels alumnes. 

Des de la Consergeria es notificarà l'absència a la directora, al Cap d'Estudis  i als professors de 

guàrdia. 

Aplicació de la via disciplinària 

LEC, llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació a Catalunya. 

Decret 102/2010 de 3 d’agost, autonomia dels centres educatius. 

Decret 155/2010 de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics  i dels personal 

directiu professional docent. 

Decret 243/1995 de 27 de juny, que aprova el Reglament de Règim disciplinari de la funció pública de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, adaptat per l’Ordre EDU/521/2010 de 2 de novembre, 

d’adaptació del procediment disciplinari sumari a les característiques específiques dels centres 

educatius públics. 

Decret 39/2014 de 25 de març pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió 

dels llocs de treball docent. 

1. Correspon a la directora del centre imposar sancions disciplinàries per les faltes lleus que es 

relacionen a l’article 117 del text únic de la Llei de funció pública de l’Administració de la 
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Generalitat de Catalunya (Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre), comeses pel personal del 

centre en relació amb els seus deures i obligacions. Ha de fer-se pel procediment disciplinari 

sumari regulat en el Reglament Disciplinari de la Funció Pública, que el Departament 

d’Ensenyament ha adaptat a les característiques específiques dels centres educatius, i amb 

audiència a la persona interessada (Ordre EDU/521/2010 de 2 de novembre). 

2. Correspon a la directora del centre la resolució dels expedients disciplinaris sumaris per faltes 

lleus. 

3. Per als fets que podrien ser qualificats de presumptes faltes greus o molt greus del personal del 

centre, pressumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions,  la  directora del 

centre ha de fer la pertinent proposta d’incoació d’expedient disciplinari i la tramitarà als 

Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental. 

4. Respecte a l’apartat anterior, sense perjudici que l’òrgan competent pugui adoptar mesures 

cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de 

mesures organitzatives provisionals, mentre es tramitin els expedients, com la reassignació de 

tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, i amb l’audiència prèvia de la persona 

interessada, se li assignarant tasques complementàries, concordants amb la seva categoria 

professional i a la seva titulació. 

 

2.4.5. L’alumnat 

LEC, Lei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació de Catalunya (Capítol II). 

Decret 279/2006 de 4 de juliol, derogat l’article 4 i el Títol IV pel Decret 102/2010 de 3 d’agost. 

1. Els alumnes s’integren en el centre a travès de l’exercici de les activitats d’ensenyament-

aprenentatge i altres activitats educatives d’acord amb la Legislació vigent. 

2. Per als alumnes van dirigides totes les activitats del centre, les activitats acadèmiques, les 

activitats destinades a millorar el clima de convivència en el centre d’acord amb el projecte de 

convivència i el pla d’acció tutorial. Així mateix també les activitats que tenen com a objectiu 

conèixer el seu entorn més immediat a nivell cultural i social, integrant-se en diferents activitats 

gràcies a la col·laboració amb les difertents entitats de la població.  

3. La finalitat del centre és donar resposta al dret a l’educació que tot individu té, en un clima de 

tolerància, respecte i solidaritat en la convivència. 

4. En l’àmbit escolar, els alumnes estan sota la tutela del professorat. 
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5. Els òrgans del govern del centre garantiran els drets dels alumnes. 

Dels drets dels alumnes 

1.Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de 

qualitat. 

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del dret 

a l'educació, tenen dret a: 

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

b) Accedir a la formació permanent. 

c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i 

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

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació. 

f) Ésser educats en la responsabilitat. 

g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i de 

cooperació. 

h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 

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

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a 

situacions de desemparament. 

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

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

m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

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

o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o accident. 

Dret a la formació 
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1. Dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat 

dins dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat. 

2. Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació dels estudiants haurà de comprendre: 

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la 

llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, 

la cultura i la realitat social catalanes  

c) L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de 

coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics. 

d) Ésser educat en el discurs audiovisual. 

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

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

g) La formació per la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

h) La utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

i) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 

j) El respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. 

Dret a la valoració objectiva del rendiment acadèmic 

a) L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la 

qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i 

continguts de l'ensenyament. 

b) L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del 

professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les 

avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

c) L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a 

resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el 

procediment establert 

Dret a la integritat i la dignitat personal 

L'alumnat té els drets següents: 
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a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 

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

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

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

e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, 

relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats 

d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i 

de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar 

maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 

protecció del menor. 

Dret al respecte de les pròpies conviccions 

a) L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la 

llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i 

conviccions. 

b) L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, te dret a rebre informació 

prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre. 

c) L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense 

manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

Dret a la participació 

1. Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu 

la legislació vigent. 

2. Aquesta participació es concreta en: 

a) El sistema de representació del grup d’alumnes mitjançant el delegat de classe. 

b) El Consell de Delegats, constituït pels delegats i sotsdelegats electes. 

c) La representació de l’alumnat en el Consell Escolar del centre. 

Dret de reunió 

1. Els alumnes tenen dret a reunir-se en el centre per tractar assumptes vinculats amb la vida 

acadèmica. 
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2. El director facilitarà l’exercici d’aquest dret, tenint en compte el normal desenvolupament de les 

activitats docents. 

3. Les reunions d’alumnes en cap moment podran interferir l’activitat lectiva programada. 

Dret de llibetat d’expressió 

L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens 

perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els 

principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

Dret a l’orientació 

El alumnes tenen dret a una orientació escolar i professional que respecti la seva llibertat de decisió 

d’acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les seves capacitats. 

Dret a l’informació 

Els alumnes tenen el dret a ser informats pels seus representants sobre les qüestions pròpies del centre 

educatiu. 

Dret a la igualtat d’oportunitats 

L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, 

familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin 

una igualtat d'oportunitats real. 

Dret a la protecció social 

L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos 

d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que necessiti mitjançant l'orientació, 

material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin un detriment 

del seu rendiment escolar. 

Dret a la protecció dels drets de l’alumnat 

1.Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels 

drets de l'alumnat que s'estableixen en el Decret 279/2006 de 4 de juliol o del seu exercici poden ser 

objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor 

d'edat, davant de  la directora del centre. 
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2. Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell escolar, la 

directora ha d'adoptar les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent. 

3. Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del Departament 

d’Ensenyament. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d'acord amb les normes de 

procediment administratiu aplicables. 

Dels deures dels alumnes 

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 

1. L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds 

personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una 

bona preparació humana i acadèmica. 

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

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i 

respectar els horaris establerts. 

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

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

activitats formatives. 

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 
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qualsevol altra circumstància personal o social. 

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

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels 

llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. 

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

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens 

perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el 

procediment que 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. 

Tots els membres de la comunitat educativa de l’Institut Els Tres Turons tenen dret a conviure en un 

bon clima acadèmic i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els 

àmbits de l'activitat del centre. 

L’incompliment dels seus deures per part de l’alumnat es consideraran conductes contràries a les 

normes de convivència del centre. 

Correspon als òrgans de govern del centre garantir, en el seu àmbit educatiu, el correcte exercici i 

l’estricta observança dels drets i deures de l’alumnat, així com la seva adequació a les finalitats de 

l’activitat educativa establerta a la legislació vigent. 

Correspon a la comissió de convivència conèixer els conflictes disciplinaris del centre i proposar les 

mesures eucatives, correctores i sancionadores necessàries. 

Correspon a la director exercir la potestat disciplinària de l'administració educativa en el centre. 
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Al Consell Escolar li correspon conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè 

s'atengui la normativa vigent. 

 

3. Organització pedagògica 

3.1. Organització del professorat 

El professorat s’organitza en departaments o seminaris, en àmbits i en equips docents per grups classe 

o nivells. A banda, s’estableix una organització anual per als diversos projectes del centre, com ara el 

servei comunitari, el projecte GEP, els projectes transversals, etc. Cadascun d’aquests agrupaments té 

una persona responsable assignada per direcció. 

3.2. Organització de l’alumnat 

3.2.1. Delegats 

Els alumnes formen part activa de la dinàmica i el funcionament general del centre. En la mesura de 

les seves possibilitats i responsabilitats també han d’ésser co-protagonistes dels processos 

d’ensenyament-aprenentatge, de la seva pròpia formació, i participants en la gestió general del centre, 

aportant idees i suggeriments. 

La participació dels alumnes en el grup i el centre, es farà, respectivament, a través del delegat de grup 

classe i del Consell de Delegats, així com dels alumnes representants en els òrgans de representació del 

centre. 

El delegat i el sotsdelegat de grup són els representants dels seus companys davant l’equip docent i la 

direcció del centre. Coordinaran els assumptes del grup i en seran els portaveus davant del professorat, 

el tutor, el cap d’estudis, el consell de delegats, i en qualsevol altre lloc on se’ls demani. 

Els delegats i subdelegats de cada grup classe s’escolliran a tutoria mitjançant votació a inici de curs. 

En el cas que algun delegat no sigui responsable i/o no representi la totalitat del seu grup classe serà 

substituït pel sotsdelegat. 

Els delegats i sotsdelegats no poden rebre cap tracte desigual per la seva condició de representant dels 

alumnes. 

Les funcions dels delegats del grup classe són: 

- Liderar el grup i fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup. 
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- Representar al seu grup davant l’equip docent de professors, la direcció del centre i el Consell de 

delegats. 

- Participar en la difusió de propostes i informacions de direcció o de centre. 

- Participar en les reunions convocades pel centre educatiu. 

- Moderar les reunions del grup, dirigir les votacions i recollir els vots. 

- Col·laborar amb el tutor i l’equip docent en temes que afectin el col·lectiu d’alumnes del grup. 

- Col·laborar amb els professor en el bon funcionament de les classes. 

- Transmetre al tutor i/o a direcció les propostes del grup. 

- Supervisar el comportament del grup en el canvi d’hora lectiva. 

- Informar al cap d’estudis dels problemes i desperfectes que s’hagin ocasionat en el canvi d’hora 

lectiva, si es dóna el cas. 

- En cas de l’absència a classe d’algun professor i en absència del professor de guàrdia, informar 

al cap d’estudis d’aquest fet, per tal que faci les gestions oportunes per cobrir la guàrdia. 

El subdelegat ajudarà en aquestes tasques i suplirà el delegat en cas d’absència. 

Procés electoral d’elecció dels delegats i sotsdelegats 

1. Les eleccions dels delegats i sotsdelegats seran convocades pels coordinadors de nivell 

corresponents, a l’inici de curs i es realitzaran en tots els cursos durant la mateixa setmana. Els 

tutors de grups garanteixen la realització de tot el procés d’elecció. 

2. El tutor de grup, abans de la realització del procés de votació, haurà d’haver explicat al grup, 

almenys amb una setmana d’antelació a les votacions, el sentit i les funcions dels representants 

dels alumnes, així com del mecanisme d’elecció. 

3. Podran ésser electors i elegibles tots els alumnes del grup. 

4. La sessió electoral a secundària i batxillerat es farà en l’hora de tutoria, i en el cicle de gestió 

administrativa en una hora en la qual imparteixi classe el professor tutor del grup. La mesa 

electoral estarà formada per: 

   a) El professor-tutor del grup, que en serà president. 

b) Dos alumnes del grup. El de major edat actuarà com a vocal i el de menor, com a secretari. 

5. Aquesta sessió de votació estarà precedida per la lectura de les funcions del delegat i del 

sotsdelegat expressades en aquestes NOFC i de la realització d’un debat sobre les qualitats que 

segons el grup haurà de reunir un bon representant. Amb posterioritat es procedirà a la 

presentació de les candidatures. 

6. El procés d’elecció dels delegats i sotsdelegats es podrà realitzar de la següent forma 
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a) Presentació de la candidatura i exposició davant del grup classe de la seva motivació en la 

representació del grup d’alumnes. 

b) Sessió de votació i proclamació dels càrrecs. 

7. Els candidats han de ser alumnes matriculats en el curs escolar, inclosos els repetidors. 

8. El quòrum exigible serà de dos terços dels alumnes del grup. La votació serà nominal i secreta. 

El president cridarà els alumnes per ordre de llista, i recollirà les seves paperetes. A les paperetes 

haurà de figurar el nom i cognoms del candidat al qual se li otorga el vot. Qualsevol altre 

inscripció serà considerada papereta nul·la. 

9. Finalitzat aquest procés i fet el recompte de vots, es procedirà a la designació del delegat i 

sotsdelegat de grup. Es proclamarà delegat del grup el candidat que hagi obtingut la majoria dels 

vots emesos i sotsdelegat, el següent. 

10. En cas d’empat en les votacions es dirimirà atenent a la prioritat de millor expedient acadèmic. 

11. El nomenament dels delegats i sotsdelegats tindrà la durada del curs acadèmic. 

12. S’aixecarà acta de la sessió, la qual serà signada pel president i el secretari i arxivada pel Cap 

d’Estudis. 

13. Les reclamacions que puguin produir-se contra el desenvolupament de les sessions per a la 

designació dels representants dels alumnes seran entregades mitjançant registre d’entrada a la 

directora del centre, que resoldrà en funció de les al·legacions presentades. 

14. En cas d’absència de candidats, el delegat del grup serà escollit entre els alumnes del curs 

corresponent amb millor expedient acadèmic. El sostdelegat serà escollit entre els alumnes del 

curs corresponent que sigui de menor edat. 

 

3.2.2. Consell de delegats 

El Consell de Delegats ostenta la representació del conjunt de l'alumnat. El centre fomentarà el 

funcionament del Consell de Delegats i protegirà l'exercici de les seves funcions per part dels seus 

membres. 

1. Està constituït pels representants dels alumnes dels diferents grups d’alumnes que hi ha al centre 

i pels representants dels alumnes del Consell Escolar. 

2. Per a cada grup d’alumnes, hi haurà com a representants un delegat i un sotsdelegat. 

3. El Cap d’Estudis facilitarà al Consell de Delegats un espai adequat perquè puguin fer les 

reunions amb els mitjans materials necessaris per facilitar la comunicació. 
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4. Les convocatòries dels Consell de Delegats seran realitzades pel Cap d’Estudis quan així ho 

consideri necessari l’equip directiu, o bé per sol·licitud, almenys, d’una tercera part dels delegats 

i sotsdelegats de classe. 

5. El Consell de Delegats estarà presidit per un president, nomenat per elecció democràtica, 

(votació personal, directa i secreta), entre els delegats i sotsdelegats del Consell. També hi haurà 

un secretari. El president presidirà i moderarà les reunions, i el secretari s’encarregarà d’aixecar 

l’acta de les reunions, a la qual constaran els assumptes tractats i els acords adoptats. 

6. El secretari aixecarà acta de totes les reunions i estaran signades amb el vistiplau del president. 

Funcions del Consell de delegats 

1. Informar els representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes o qüestions 

acadèmiques de cada grup o curs. 

2. Rebre informació dels representants dels alumnes sobre els aspectes tractats en el Consell 

Escolar. 

3. Rebre informació dels representants dels sindicats d’estudiants. 

4. Proposar activitats escolars pels dies de celebracions de diferents festivitats: Nadal, jornada 

esportiva, Sant Jordi, Carnestoltes, activitats de finalització del curs. 

 

3.2.3. Vaga d’alumnes 

Els alumnes de primer i segon de l’educació secundària obligatòria no tenen dret a fer vaga. Els 

alumnes de tercer i quart de l’educació secundària obligatòria, els alumnes de batxillerat i els alumnes 

del cicle formatiu de grau mitjà tenen dret a fer vaga si es compleixen les següents condicions:  

a) La convocatòria de vaga ha d’ésser secundada pel sindicat d’estudiants de Catalunya. 

b) Votació prèvia del grup classe amb la participació en la votació de més de la meitat del grup 

d’alumnes i la presència del tutor/ora o d’un professor/ora de l’equip docent per garantir que la 

votació es realitza seguint uns principis de respecte i democràcia. El tutor o professor ha de 

garantir que els alumnes saben els motius de la convocatòria de vaga. 

c) Els vots es realitzaran en secret. El seu recompte es farà a cada grup classe i es considerarà que 

es segueix la convocatòria de vaga quan tingui un suport major del 50 % dels alumnes del grup.  

d) Realització d’una acta de la votació, a la qual es recolliran els motius del grup classe per 

secundar la vaga i el resultat de la votació. L’acta ha d’estar signada pel delegat del grup, i en la 

seva absència pel sotsdelegat i pel professor/ora que ha presenciat la votació. 
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e)  L’acta de la votació s’ha de lliurar a la direcció del centre amb una antelació de 48 hores a la 

convocatòria de vaga. 

f) Per a tots els alumnes menors d’edat la no assistència al centre haurà d’anar acompanyada de 

l’autorització del pare, mare o tutor legal. Aquesta autorització caldrà presentar-la a la direcció 

del centre abans de la convocatòria de vaga. 

g) El centre garantirà el dret de romandre en el centre i ser degudament atesos a tots aquells 

alumnes que no segueixin la vaga. 

h) Els exàmens i altres proves escrites es mantenen en la convocatòria, i els alumnes tenen dret a 

assistir a classe. Si assisteixen al centre han de complir amb l’horari. 

 

3.3. Atenció a la diversitat 

L’Institut Els Tres Turons té molt present la necessitat d’atendre tots els casos de diversitat, bé sigui 

per situació social desafavorida, bé sigui per tractar-se d’alumnat nouvingut, bé sigui per rendiment 

acadèmic, tant dels alumnes amb més dificultats com dels que necessiten un enriquiment curricular. 

 

3.3.1. Mesures d’atenció a la diversitat (PI, AC, grups flexibles, grup PIM) 

La coordinadora pedagògica genera una llista acordada per la CAD i l’EAP amb tots els alumnes amb 

Pla individualitzat (PI), adaptació curricular (AC) i adaptació curricular metodològica (ACM). Sempre 

que hi hagi documentació justificativa (informe, diagnòstic o dictamen) se n’ha d’arxivar una còpia a 

l’expedient de l’alumne de Secretaria i una altra al de coordinació. 

Cada Departament haurà de determinar què i com treballar en aquests casos, i el professor i el tutor, o 

tutor personal, hauran de vetllar per la seva aplicació. En tots els casos d’adaptació, tret dels derivats 

de convalidacions per música, dansa o esports, cal tenir present que no es tracta tan sols d’adaptació en 

les matèries instrumentals, ja que el ritme i nivell d'aprenentatge d’aquest alumnat condiciona també la 

resta de matèries. 

El departament d’orientació acadèmica és l’encarregat de vetllar per l’elaboració d’aquestes 

adaptacions, aportant la informació base i acompanyant els professorat en la concreció del currículum i 

la metodologia. En els casos d’alumnes nouvinguts, la persona responsable és la tutora de l’aula 

d’acollida.  En els casos de convalidacions. l’emplenament és responsabilitat de secretaria. En el cas 

d’adaptacions horàries, l’encarregat de l’elaboració del document és el cap d’estudis. 
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És imprescindible que el tutor vetlli perquè l’equip docent complimenti i respecti l’aplicació del 

document de l’adaptació. Ha de quedar constància dels objectius establerts per a cada alumne i del que 

ha assolit (o no). Per emplenar aquests documents, l’equip d’orientació educativa donarà suport als 

implicats i vetllarà perquè se segueixi el protocol establert.  

Si l’alumne ha superat el que s'ha determinat que ha de treballar i saber resoldre segons les seves 

característiques, obtindrà l’aprovat, malgrat que disti molt de la resta de companys. Si l’alumne amb 

adaptació no ha superat el currículum demanat, restarà suspès de la matèria.  

L’adaptació pot ser de tipologia diversa: 

1.  Alumnes amb pla individualitzat (PI) 

Els alumnes que tenen PI poden presentar diverses característiques:  

a) Són de convalidació de música i/o dansa. En aquest cas, només comporta una modificació 

horària (deixen de fer una o més matèries, segons el cas). En algunes ocasions no resten al 

centre tot l'horari lectiu si aquestes matèries convalidades coincideixen a les primeres o 

darreres hores lectives, sempre amb autorització de les famílies. S’han de tenir signats per la 

família a final del mes d’octubre (si aquest termini no contradiu el document d’organització 

de curs). 

b) Són d'Aula d'Acollida. El nivell de competència lingüística varia segons cada cas. Cada 

alumne nouvingut ha de rebre tasques adequades al seu nivell (per exemple, vocabulari de la 

matèria, etiquetar imatges, textos més senzills d'entendre -basant-nos més en la imatge que en 

la paraula-, emplenar buits... Als alumnes de parla castellana, durant el primer quadrimestre 

se'ls poden presentar les proves bilingües perquè n'entenguin l'enunciat, i esperar que cerquin 

i escriguin la informació en català, per exemple). En tots aquests casos cal una coordinació 

amb la persona tutora de l’aula d’acollida per determinar les necessitats i les possibilitats de 

cada alumne i fer-ne l’avaluació. Els PI han d'estar redactats pel professorat i signats per les 

famílies abans d'acabar el mes de novembre (si aquest termini no contradiu el document 

d’organització de curs). 

c) Són alumnes amb dictamen o diagnòstic de dislèxia i /o TDHA. El document justificatiu ha 

d’estar arxivat a Secretaria i a l’expedient de coordinació. Aquest dictamen comporta una 

modificació en els criteris d’avaluació i/o una modificació dràstica del currículum, a vegades 

per greus dificultats cognitives o d'aprenentatge, a vegades per dificultats greus de conducta, o 

bé per situació social desafavorida. El tipus d'aprenentatge i les tècniques de treball variaran 

segons el cas. Els PI han d'estar redactats pel professorat i signats per les famílies abans 
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d'acabar el mes de novembre (si aquest termini no contradiu el document d’organització de 

curs). 

d) Són alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), especialment les altes 

capacitats i els talents accelerats de curs, que necessiten una variació o un enriquiment 

curricular. 

 2. Alumnes amb adaptació curricular (AC)   

Els alumnes amb AC sovint són casos amb capacitat intel·lectual baixa, situació sociofamiliar 

molt complicada, altes capacitats o talents, etc. En tots els casos han de tenir una lleugera 

modificació del currículum; als que presenten dificultats, retallant-ne algunes parts, simplificant-

ne d'altres; als que tenen altes capacitats, ampliant el currículum o potenciant la generació de 

nous coneixements de forma menys guiada que la resta de companys, o bé fent treballs 

alternatius i/o complementaris. En les AC també ha de constar per escrit quin currículum segueix 

l'alumne, però en aquest cas la data de signatura de la família és abans de la primera avaluació (si 

aquest termini no contradiu el document d’organització de curs). 

3. Alumnes amb adaptació curricular metodològica (ACM) 

Els alumnes amb ACM poden seguir el currículum normal, però amb lleugeres modificacions en 

la forma de treballar: deixant-los més temps per fer les feines i proves, amb més feina oral que 

no pas escrita, lliurada amb l'ordinador en lloc de manuscrita, sense valorar de la mateixa manera 

l'ortografia, etc. Poden ser alumnes amb dislèxia moderada, lleus problemes visuals o de 

lateralitat, altes capacitats, etc. També cal especificar per escrit en un document quines mesures 

es prenen en cada cas i tenir-lo firmat abans de la primera avaluació. 

La gestió dels documents d’adaptacions es farà seguint el protocol annex. 

 La distribució de l’alumnat en grups de reforç de matèries instrumentals és la següent: 

Grup PIM (Programa Intensiu de Millora) 

El forma un grup reduït d’alumnes, tant a 1r d’ESO com a 2n d'ESO, que no ha superat la primària o 

que té un dictamen o PI per dificultats greus d’aprenentatge. La tria d’alumnes a 1r d’ESO ve donada 

per les indicacions de Primària i de l’EAP en la reunió de traspàs, i és validada per la CAD a principi 

de curs. Aquest grup continua en el PIM a 2n d’ESO. 

El professorat que l’imparteix és dels departaments de llengües catalana, llengua castellana, 

matemàtiques o bé psicopedagogia. Es reuneix mensualment per fer-ne la valoració i el seguiment. 
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La quantitat d’hores lectives de cada matèria està supeditada a les instruccions del Departament 

d’Ensenyament. 

Grup flexible 

En les matèries de català, castellà i matemàtiques es forma un grup reduït d’alumnes de diversos grups 

classe que necessiten una atenció més personalitzada o que tenen un ritme d’aprenentatge més lent 

donades les seves dificultats lleus d’aprenentatge. No és un grup tancat sinó que permet l’entrada i 

sortida d’alumnes en funció del seu rendiment i aprofitament. Reben les hores lectives generals 

establertes pel decret del Departament d’Ensenyament. 

Aquest agrupament d’alumnes s’ofereix a l’ESO. Es procura que no sobrepassi els 15 alumnes per tal 

de poder-hi aportar una atenció més personalitzada. 

En el cas de 1r i 2n d’ESO, és un grup de ritme més lent. Els alumnes de flexible de 3r són 

majoritàriament els que han anat al PIM a 1r i 2n d'ESO, i alguns que tenen força dificultats per seguir 

el grup natural. (No és només un grup de ritme lent com a 2n d’ESO). 

Si en algun curs no hi ha grup flexible, caldrà tenir en compte que a l'aula hi haurà alumnat amb 

característiques i nivells molt diversos, donat que els alumnes que han estat als grups reduïts no tenen 

el mateix coneixement de continguts de llengües i matemàtiques que la resta. Per aquest motiu cal 

vetllar especialment per la seva adaptació curricular especialment en les matèries instrumentals, però 

també a la resta. Sempre que sigui possible, aquests grups es reforçaran amb un segon professor a 

l’aula en algunes hores lectives. 

Canvis de grup natural/flexible/PIM 

La proposta d’entrada al grup flexible ha de ser feta per l’equip docent del grup classe i valorada i 

validada per la CAD.  

La proposta de sortida d'un alumne del grup flexible per incorporar-lo al grup natural és de l'equip de 

professors del grup flexible, ja que ells tenen informació objectiva del nivell acadèmic de l'alumne tant 

a nivell individual com respecte al nivell grupal. La decisió final és responsabilitat de la CAD. La resta 

de l'equip docent haurà de tenir en compte les possibles dificultats acadèmiques i adaptacions d'aquests 

alumnes quan s’incorporin al grup classe, i haurà de vetllar perquè hi hagi un traspàs d’informació i de 

resultats acadèmics entre el professorat. 

Els criteris de canvi de grup ordinari al flexible i del flexible al PIM, o a l’inrevés, són els que 
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s’estableixen a l’annex d’aquest document. 

En tots els casos d’entrada d’alumnat als grups PIM i flexible, la família ha de signar un document 

d’autorització en què hi dóna la conformitat. En els casos de canvi del grup PIM al flexible o bé del 

grup flexible al grup ordinari, la família ha de signar un document conforme n’està assabentat. Aquests 

documents han de ser arxivats pel tutor a la carpeta corresponent de coordinació. 

Projectes relacionats amb les altes capacitats i altres atencions a la diversitat 

Sempre que sigui possible, es duen a terme projectes que faciliten la progressió, l’autonomia i el treball 

competencial de l’alumnat: 

- Dins de cada matèria el professorat planifica activitats competencials que puguin ser atractives 

per a l’alumnat.  

- El centre vetlla perquè es treballi de forma competencial i transversal en diverses matèries d’un 

mateix nivell. 

- El centre ofereix, sempre que sigui possible, unes matèries optatives dinàmiques i que facilitin 

l’autonomia, la responsabilitat i la presa de decisions dels alumnes. 

 

3.3.2. Grup de diversificació curricular (projecte ALOC) 

Els alumnes d’aquesta Aula Oberta són setze i cursen 3r o 4t d’ESO. La decisió d’entrada a aquest 

grup és de la CAD, atenent les propostes de l’equip docent. 

Tant l’alumne com la família signa un document de compromís. El fet de no complir aquest 

compromís pot comportar la sortida de l projecte i el retorn a l’aula ordinària si la CAD ho determina. 

Assisteixen a l’institut tres dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, per cursar les diverses àrees 

amb una diversificació curricular basada en àmbits: àmbit de llengües catalana, castellana i anglesa, 

àmbit social, àmbit matemàtic, àmbit cientificotecnològic, àmbit social, àmbit artístic (Educació Visual 

i Plàstica i Educació Física), etc. A banda, tenen una hora setmanal de tutoria.   

Els altres dos dies, dimarts i dijous, fan pràctiques en un espai laboral. Aquests espais vénen 

determinats pel conveni signat entre l’Ajuntament, el Departament d’Ensenyament i l’Institut. El marc 

horari depèn del conveni amb les entitats corresponents. El seguiment d’aquesta activitat es fa 

mitjançant un informe de la persona responsable de l’espai laboral, en contacte periòdic amb la tutoria. 
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La persona responsable de la tutoria ha de vetllar pel seguiment de l’alumnat i la seva orientació 

acadèmica i professional. Ha d’entrevistar-se amb la família almenys un cop durant el curs, i les 

vegades que convingui presencialment o telefònicament si hi ha qualsevol motiu per fer un seguiment 

més continuat de l’alumnat. 

L’alumnat del projecte ALOC o Aula Oberta té el dret d’assistir a les sortides i altres activitats com 

conferències que s’organitzin per als nivells de 3r i 4t d’ESO ordinari si la tutora i el professorat 

implicat ho creuen convenient. 

 

3.4. Atenció tutorial 

Els tutors tenen una hora lectiva amb el grup classe, una altra per entrevistes amb alumnes i una tercera 

per entrevistes amb pares. 

El tutor de grup serà un dels professors de l’equip docent del grup-classe. 

Els tutors de grup són els encarregats de dirigir i desenvolupar la reunió d’inici de curs amb les 

famílies. 

El tutor és l’encarregat de comunicar a les famílies tot allò que afecti els seus fills (canvis de grup, 

problemes actitudinals o de rendiment, etc.). S’ha de fer com a mínim una entrevista. Si cal, s’ha de 

contactar telefònicament amb les famílies per avisar de qualsevol incidència (davallada en els estudis, 

disciplina, absència reiterada...). 

Els tutors han de vetllar perquè a Coordinació hi hagi un cartipàs de la seva tutoria amb el nom de cada 

alumne posat, en el lloc corresponent i amb la informació adequada, per a les consultes necessàries. A 

la mateixa sala també hi haurà l’arxivador històric de l’alumne, que contindrà la informació de cursos 

anteriors; cal que el tutor vetlli perquè hi hagi la carpeta de tots els alumnes ordenada i amb el nom 

posat. A final de curs la informació del cartipàs ha de passar a l’arxivador. 

S’ha de fer un registre (amb la plantilla de l’Institut) de les entrevistes dutes a terme, amb l’explicació 

del desenvolupament i els acords presos. S’ha de posar a l’arxiu de l’alumne, a Coordinació. Cal anotar 

també els casos en què la família no s’ha presentat i les dates i els motius de les trucades telefòniques. 

També cal anotar si no s’hi ha pogut contactar. 

A les entrevistes cal anotar qui hi assisteix. No es pot donar informació d’altres alumnes ni informació 

escrita. Si els pares estan separats, és molt convenient fer l’entrevista conjunta. No es pot donar 
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informació a les parelles si no hi ha el progenitor present; si ve la parella sola, el tutor pot rebre 

informació, però no donar-ne. 

A final de curs caldrà fer un informe breu d’allò més destacat de cada alumne, per tal que el tutor 

següent tingui la informació essencial i destacada de cada persona. 

El tutor s’encarrega de fer arribar a Secretaria els informes i/o dictàmens que se li donin, deixant-ne 

una còpia a l’arxivador de Coordinació i notificant-ho a la coordinadora o a la persona responsable de 

l’orientació pedagògica. Seguint les pautes del departament d’orientació educativa, és el responsable 

de l’emplenament, la signatura i el seguiment per part del professorat dels documents d’adaptació del 

seu grup classe. 

El tutor s’encarrega de recollir els comprovants de pagament i les autoritzacions de les sortides 

vinculades a activitats pròpies de la tutoria del seu grup. També comprova que totes les famílies han 

signat el document de l’avaluació prèvia i recull els comprovants signats de les notes de la primera i la 

segona avaluació.També comprova que totes les famílies han signat el document de l’avaluació prèvia 

i recull els comprovants signats de les notes de la primera i la segona avaluació. 

El tutor és el responsable de fer el seguiment de les faltes d’assistència de l’alumnat, de recordar-los la 

necessitat de justificar-les i d’infomar la CAD dels casos preocupants. 

Emmarcada dins el projecte GEP, la tutoria de 3r d’ESO es fa en anglès durant dues hores mensuals.. 

Si un tutor detecta que algun alumne no assisteix a les sortides o no té llibres per motius econòmics cal 

que informi a la persona coordinadora LIC. 

Els tutors de 3r i de 4t han de tenir en compte el grup de l’Aula Oberta a l’hora de planificar activitats 

(excursions, xerrades, etc.), donat que hi ha alumnes d’aquests dos cursos. 

Els Coordinadors d’ESO donaran informació i material per a les sessions de tutoria, especialment a 1r 

d’ESO. 

A la tutoria ha d’explicar les normes de lliurament de treballs i feines i vetllar perquè se segueixin. 

També cal vetllar per un bon ús de l’agenda i perquè els alumnes s’anotin els resultats de treballs, 

exàmens, etc. a l’agenda,. Els tutors de 1r, a més, han d’ensenyar a organitzar i ordenar la carpeta. 

Als alumnes nous (1r d’ESO i altres cursos) se’ls ha d’emplenar la fitxa d’entrevista inicial i fer-los 

signar els papers necessaris. 

Els tutors de 1r, 2n i 3r d’ESO han de procurar anar a la sortida del Treball de Síntesi, i els de 4t al 
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viatge de final de curs. 

Dins l’aula, els tutors  han de vetllar perquè els alumnes tinguin un bon ritme de treball, per minimitzar 

els problemes actitudinals i perquè s’involucrin en les activitats que organitza el centre. 

A l’aula, el tutor és el responsable de fe conèixer les dates i les matèries de recuperació de l’alumnat 

del seu grup classe, segons les indicacions que haurà rebut de coordinació. 

Els tutors de 3r i 4t han d’explicar en les reunions de famílies de principi de curs en què consisteix el 

servei comunitari. Els de 4t vetllaran perquè l’alumne tingui una orientació i un seguiment de 

l’activitat de servei comunitari que du a terme. 

Si el tutor, amb acord de l’equip docent, considera que un alumne de la seva tutoria necessita una 

tutoria personal o una atenció individual, farà la proposta a la CAD, que serà la responsable de la 

decisió. 

Tutories personals 

En els casos en què un alumne necessiti una atenció més personalitzada i/o un seguiment més acurat, 

s’assignarà una tutoria personal. La persona tutora serà un membre de l’equip d’orientació educativa, i 

si no és possible, un  docent que el tingui a l’aula. En els casos d’alumnat nouvingut, la tutoria 

personal va a càrrec del professor d’aula d’acollida. 

El tutor personal ha de complir aquestes tasques: 

-   Fa un seguiment psicològic i acadèmic de l’alumne. 

-   Ha de fer una entrevista amb cadascun dels alumnes assignats almenys quinzenalment. 

-   Ha de recollir informació acadèmica, d'hàbits i personal de cadascun dels tutorands. 

-  S'ha d'assegurar que a l'equip docent es dóna i es rep informació sobre els alumnes assignats, 

sempre tenint en compte el que s'ha de fer públic i el que no.  

-   Ha de dur a terme una entrevista trimestral amb les famílies i, si cal, amb més freqüència. 

-  Com a tutor que és, ha de tenir actualitzat el cartipàs de coordinació amb els documents oficials 

de l'alumne, les actes de les entrevistes (presencials i telefòniques), el registre d'entrevistes 

concertades que no s'han dut a terme i/o trucades que no han tingut resposta. 

-  Segons el cas, convé que es faci un seguiment de les feines i l’agenda, o bé un seguiment general 

acadèmic o emocional. 

-  Si és el cas, també caldrà que faci seguiment del servei comunitari. 

-  Assisteix a les sessions d’avaluació i, en la mesura del possible, als equips docents. 
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Atenció individual 

L’orientador acadèmic realitzarà un suport psicològic puntual (amb les sessions que cregui 

necessàries) però no substituirà el tutor del grup classe en les tasques d’entrevistes, control de feines i 

agenda, etc. 

 

3.5. Confecció de grups 

L’Institut aposta per fer grups heterogenis equiparats en nivell d’aprenentatge dels alumnes, sexe, 

quantitat de repetidors i de NEE, aspectes conductuals i en quantitat d’alumnes. La confecció d’aquests 

grups en el cas dels tres primers cursos de secundària va a càrrec de la coordinació pedagògica, la 

coordinació de 1r, 2n i 3r d’ESO i la coordinació LIC; a 4t d’ESO se n’encarrega la coordinació de 4t 

d’ESO amb el suport de la coordinació pedagògica, i en el cas de batxillerat se n’ocupa la coordinació 

de Batxillerat també amb el suport de la coordinació pedagògica. 

A primer d’ESO es tenen en compte les orientacions de les escoles de primària sobre les agrupacions i 

la conveniència de no agrupació dels alumnes. En un mateix grup classe hi haurà alumnes dels dos 

centres educatius adscrits. En el cas dels alumnes provinents de centres no adscrits, la coordinació 

pedagògica demana informació al centre de procedència. 

A segon, a tercer i a quart es conserven aquests grups classe fent petites modificacions, si s’escau, 

proposades per l’equip docent i/o el tutor. La coordinació pedagògica demana informació als centres 

de procedència de l’alumnat nou per tal d’assignar-los el grup més adequat.  

A Batxillerat  els alumnes s’agrupen segons la tria de matèries de modalitat. 

A secundària, els alumnes de religió s’agruparan en un sol grup classe, de manera que realitzaran la 

matèria mentre la resta de companys cursa Cultura i valors ètics. 

 

3.5.1. Canvi de la matèria de religió 

L’alumnat demana cursar la matèria de religió en el moment de la matriculació. Si vol renunciar a 

aquesta tria, ha de lliurar un document signat a Secretaria abans del dia establert pel centre, abans de  

l’inici de les classes. 
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3.6. Oferta d’optatives i matèries específiques 

 

3.6.1. Optatives a l’Educació Secundària Obligatòria 

El centre vetlla perquè aquestes matèries siguin essencialment pràctiques i diverses. També procura 

que hi hagi matèries optatives de reforç i ampliació i/o plans lectoescriptors en cadascun dels cursos de 

l’ESO.   

Es proposen matèries quadrimestrals de dues hores setmanals. D’aquest manera, l’alumnat pot cursar 

dues optatives en cada curs acadèmic. En el cas de la llengua francesa, a 1r d’ESO s’ofereix com a 

Introducció al francès i és quadrimestral; a 2n d’ESO es tria com a matèria anual dins la franja 

d’optatives, de manera que no fan una segona matèria, i continuen els estudis de francès a 3r d’ESO. A 

4t d’ESO poden tria continuar estudiant aquest idioma o cursar una altra matèria de modalitat. 

A 1r d’ESO, i en la mesura del possible als altres cursos, especialment si hi ha alumnes amb altes 

capacitats, es plantejaran optatives a l’entorn d’un projecte. Per facilitar-ne l’organització i la gestió, 

les dues hores setmanals seran seguides. 

En els cursos amb grups de Pla intensiu de millora de matèries instrumentals aquestes matèries poden 

quedar afectades per motius d’horari, donat que cursen més hores de llengua i de matemàtiques. 

L’alumnat pot triar aquestes matèries, i en casos en què es vegi necessari un reforç el centre pot 

assignar-los una optativa encara que no sigui l’opció preferent de l’alumne. 

En el cas que no es lliuri el full de tria, s’assignarà una optativa d’ofici.  

Si es vol un canvi de matèria, caldrà fer la petició argumentada per escrit. Cap alumne ni cap docent 

pot canviar de matèria sense la resposta per part de l’equip de coordinació. Si detecta un error en 

l’assignació ho ha de comunicar a coordinació per tal que es pugui rectificar com més aviat millor. Cap 

professor ha d’acceptar alumnes a la seva matèria si no els té a la llista; els canvis es notificaran per 

escrit. 

Les notes de les matèries cursades al primer quadrimestre s’han d’introduir a l’aplicació informàtica en 

el segon trimestre, i les de les cursades del segon quadrimestre a final de curs. Si el programa 

informàtic ho requereix, caldrà posar una nota global de cada optativa a l’avaluació final, tant si s’ha 

cursat al primer trimestre com al segon. 
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3.6.2. Matèries específiques al batxillerat 

D’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, els centres disposen d’autonomia a l’hora de planificar 

l’oferta curricular del batxillerat en funció de les necessitats dels alumnes, el seu projecte educatiu, la 

tipologia del centre i els professors de què disposi.  

En aquest sentit, una de les matèries específiques de batxillerat que ofereix el centre és la matèria 

d’Estada a l’empresa. D’acord amb les normes de gestió i organització dels centres educatius, la 

matèria d’Estada a l’empresa consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels 

alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. L'Estada a 

l'Empresa ha de tenir una durada de 70 hores. Es pot utilitzar la matèria específica del centre amb una 

assignació horària de 2 hores setmanals per ampliar aquesta matèria. En aquest cas, en l'expedient de 

l'alumne hi ha de constar dues qualificacions: estada a l'empresa i ampliació d'estada a l'empresa. 

L'Estada a l'Empresa es pot fer a primer curs o a segon. Si l'alumne la fa durant els mesos de juliol o 

setembre de l'any en què cursa primer, cal que estigui matriculat d'aquesta matèria específica a primer 

curs perquè l'assegurança escolar el cobreixi. En aquesta situació, l'avaluació final definitiva d'aquesta 

matèria ha de constar a l'avaluació extraordinària.  

A més de les consideracions contemplades a les normes d’organització i gestió dels centres, el centre 

educatiu considera molt importants altres consideracions: 

1. En la tria dels alumnes de la matèria d’Estada a l’empresa, en funció de la disponibilitat horària, 

la tutora d’estada a l’empresa establirà un màxim d’alumnes a la matèria. Tindran prioritat en 

l’assignació els alumnes que la realitzen per completar el seu currículum.  Dins d’aquests 

l’adjudicació es farà en funció de la nota d’expedient i l’actitud de l’alumne en la seva trajectòria 

en el centre. 

2. Les empreses disponibles per fer l’estada hauran d’estar localitzades en un radi que va de Calella 

a Mataró. 

3. Si un alumne no respon al pla d’activitats pactat ni a l’actitud esperada i no pot finalitzar l’estada 

a l’empresa assignada, la tutora d’estada a l’empresa li buscarà una altra. En aquest cas, la seva 

qualificació no podrà superar el 6. 

4. L’alumne ha de comunicar les absències a l’empresa i a la tutora i les haurà de justificar 

adequadament. 

5. Els alumnes, en cap cas, poden modificar l’horari establert en el conveni. 

6.  Els pares autoritzaran per escrit la possibilitat de sortir del centre en les hores assignades a 
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aquesta matèria. 

7. Els alumnes signaran un compromís de confidencialitat de les dades i informació sobre les 

empreses on hagin realitzat l’estada. 

8. El no compliment d’aquesta norma comportarà l’expulsió de l’alumne i una falta greu en 

l’expedient. 

9.  L’avaluació es durà a terme entre les coordinadores d’estada a l’empresa  i el tutor de l’empresa. 

La nota mitjana de les dues valoracions serà la nota que obtindrà l’alumne. 

10. L’avaluació que faran les coordinadores es farà en base al seguiment que es fa de l’alumne. 

Aquest seguiment es farà en dos aspectes: la visita a les empreses i el quadern virtual de 

seguiment. 

11. Les coordinadores visitaran a cada alumne dues vegades. En aquestes visites les coordinadores 

comprovaran si es compleix el pla d’activitats i esbrinaran l’actitud que té l’alumne en 

l’empresa. 

12. En el quadern virtual de seguiment, l’alumne hi farà constar els comunicats sobre les activitats 

realitzades a l’empresa. La redacció puntual del quadern i la qualitat del seu contingut són els 

aspectes que s’avaluaran. 

13. La nota que dóna la tutora d’estada a l’empresa i que suposa el 50% de la qualificació que obté 

l’alumne es basarà en la valoració que faci el tutor dels criteris d’avaluació que apareixen 

detallats en el dossier de pautes i criteris d’avaluació i que són els següents: 

- Assistència regular i puntualitat. 

- Responsabilitat i mètode en l’execució de les tasques assignades. 

- Ordre, pulcritud i conservació de materials, equips, eines, aparells i altres estris que faci servir 

en la  seva activitat i manteniment de les normes de seguretat individual i col·lectiva. 

- Integració en el treball de grup, amb manifestació d’iniciativa en la resolució de problemes. 

- Actitud crítica en l’avaluació del propi treball i predisposició vers la recerca de la qualitat. 

-  Atenció a la importància de realitzar les tasques encomanades en els terminis previstos. 

- Cura de la higiene i de la presentació personal. 

- Compliment de les tasques concretes encomanades dins l’equip o del pla de treball. 

- Ús correcte de la terminologia tècnica en la comunicació oral i escrita    

- Actitud favorable a treballar sota normes. 

 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 105 

3.6.3. Canvi de modalitat o d’optatives 

A l’ESO, l’equip directiu juntament amb les coordinacions d’ESO valoren les peticions de canvi de 

matèria optativa a 1r, 2n i 3r d’ESO o de modalitat en el cas de 4t d’ESO sempre que s’hagin presentat 

per escrit a coordinació justificant la demanda. Aquesta sol·licitud no pot excedir els quinze dies un 

cop iniciat el període lectiu de la matèria. 

A batxillerat, l’equip directiu i la coordinadora valoren les peticions de canvi de matèria de modalitat 

sempre que s’hagin presentat per escrit  a coordinació justificant la demanda. Aquesta sol·licitud s’ha 

de presentar dins el termini del primer mes lectiu. 

Quan un alumne desitgi o sol·liciti fer un canvi de matèria s’haurà d’adreçar a la coordinació 

pedagògica amb una sol·licitud per escrit,  i no podrà canviar de matèria abans que s’hagi pres la 

decisió del canvi. La resolució es notificarà per escrit a la persona sol·licitant. 

A secundària només s’acceptaran canvis en els casos següents: 

- Hi ha hagut un error en l’assignació, posant una matèria que ja s’ha cursat o bé assignant una 

matèria no sol·licitada. 

- L’alumne ha d’haver demanat la matèria a la qual es vol canviar. 

- L’alumne ha d’haver emplenat el full de tria correctament, amb diverses opcions i amb la 

signatura de la família/ dels tutors legals. 

- Hi ha d’haver plaça a l’optativa sol·licitada, i que el canvi no suposi un gran desequilibri en el 

nombre d’alumnes dels grups afectats. 

- En el cas de quart d’ESO, l’alumne ha de justificar de forma ben argumentada la necessitat de 

fer un altre tipus de matèria. 

- S’ha sol·licitat dins del  termini. 

En els cas de batxillerat, el canvi (dins del termini) dependrà de la disponibilitat de places. 

Quan un professor té coneixement que un alumne vol canviar de matèria, no ha de permetre que 

l’alumne canviï si no té el vistiplau de coordinació. Si detecta un error en l’assignació ho ha de 

comunicar a coordinació per tal que es pugui rectificar com més aviat millor. Cap professor ha 

d’acceptar alumnes a la seva matèria si no els té a la llista; els canvis es notificaran per escrit. 

 

3.6.4. Lesions i justificants 
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Quan un alumne tingui una lesió realitzant educació física, s’avisarà a la família i si s’escau s’avisarà 

als serveis sanitaris. En cap cas, es pot trasnportar a l’alumne al centre de salut o hospital en el cotxe 

particular del personal docent o no docent del centre. 

Quan un alumne per motius de salut o per lesió i no pugui fer Educació Física portarà un document 

mèdic que certifiqui la no realització de l’activitat física. El professor haurà d’encomanar feina 

alternativa a l’alumne de la part pràctica que no pugui realitzar. En cap cas una lesió o malaltia pot ser 

motiu discriminatori a l’hora de l’avaluació de l’alumne. 

Aquest certificat es lliurarà per duplicat a Direcció i al professorat d’educació física. S’arxivarà tant a 

Secretaria com a Coordinació. 

 

3.6.5.  Exempció de la part pràctica d’educació física 

L’exempció de la part pràctica d’educació física ha d’anar degudament justificada per part d’un 

informe mèdic i l’alumne tindrà dret igualment a ser avaluat de la matèria mitjançant treballs o 

dossiers que puguin substituir a la part pràctica. 

 

3.6.6. Salut escolar en el centre educatiu 

El centre escolar, disposa d’una infermeria a on hi ha la farmaciola del centre. Els dimecres durant el 

matí la infermera del CAP d’Arenys de Mar es troba en el centre atenent les peticions d’alumnes i 

professorat dins del projecte Salut -Escola. 

Administració de medicaments als alumnes 

1. El personal docent i no docent no poden administrar cap medicament als alumnes ni donar 

autoritzacions als alumnes per prendre medicaments que puguin portar al centre escolar. 

2. Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible ferho en 

horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom 

de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d'administració. 

3. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d'aportar una autorització on es demani, a la 

directora del centre educatiu, l'administració al fill o filla del medicament prescrit d'acord amb 

les pautes que constin en l'informe esmentat i se n'autoritzi l'administració als professionals del 

centre.  
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4. El centre ha de mantenir en un únic arxiu les receptes, els informes dels metges i els escrits 

d'autorització.  

5. Els professionals del centre només poden fer accions que no requereixen cap titulació sanitària 

i que les poden fer els familiars o cuidadors, en general, dels fills sempre que hagin rebut 

ensinistrament previ (s'hi inclou l'administració de fàrmacs d'ús habitual en pediatria); també 

poden fer cures senzilles (d’erosions i petites ferides), i també la primera atenció a qualsevol 

incident inesperat.  

Actuacions del personal en situació d’emergència 

1. La directora del centre educatiu ha de garantir que tothom coneix el protocol d’emergències 

mèdiques, el qual ha d’estar visible a prop de la farmaciola. 

2. En cas d’emergència mèdica, cal: 

a) no deixar sol l'alumne 

b) trucar al 112 (si és possible amb el CIP de l'alumne a mà) 

c) avisar la família de l'alumne 

d) Avisar a la direcció del centre 

e) Avisar als professors de guàrdia per evacuar a la resta del grup classe a un altre espai. 

3. La directora del centre és l'interlocutor amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que gestiona 

la intervenció i atenció psicològica durant la situació d'emergència, amb el suport dels professionals 

del Departament d’Ensenyament (EAP i professors d’orientació educativa).  

4. Finalitzat el període d'emergència, l'EAP i el professional d’orientació educativa han de col•laborar 

amb el director o directora del centre en la normalització de la vida escolar 

Atenció dels alumnes amb malalties cròniques 

L'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que totes les persones tenen dret a una 

educació de qualitat i que hi ha d’accedir en condicions d'igualtat. Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 

de juliol, d'educació, estableix que tots els alumnes tenen dret a ser atesos amb pràctiques educatives 

inclusives i, si escau, de compensació. Tal com regula la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats en la infància i l'adolescència, els centres educatius han d'assumir la responsabilitat 

d'acollir i educar de manera inclusiva tots els alumnes com una tasca bàsica i fonamental dels seus 

projectes educatius.  

1.  Correspon a la directora elaborar un pla personalitzat d’atenció a l’alumne per atendre les 
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seves necessitats. Dins d'aquest pla personalitzat, la directora ha d'encarregar al vetllador o 

vetlladora adjudicat al centre la responsabilitat d'atendre aquests alumnes en les tasques de cura 

personal i higiene. Si en el centre no hi ha aquest servei, es pot encomanar l'atenció d'aquests 

alumnes a un altre professional del centre que es consideri idoni i que, de manera voluntària, 

vulgui fer-se’n càrrec. Per sol·licitar aquesta atenció esmentada cal que la família aporti al 

centre la documentació següent:  a)Informe del metge o metgessa on s'especifica la descripció 

de les actuacions en cas d'emergència, es detallen les necessitats i les atencions que necessita 

l'alumne i hi consti els telèfons dels referents sanitaris.  

     b)Autorització signada perquè els professionals del centre educatiu puguin administrar la medicació 

corresponent i, si escau, les prescripcions de l'informe Salut escolar en els centres educatius  

2. Hi ha la possibilitat que la família, en cas de disponibilitat horària, es faci càrrec de 

l'administració de la medicació o de les altres actuacions que necessita l'alumne en horari 

escolar.  

3. Quan calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l'informe mèdic i al pla 

personalitzat d'atenció a l'alumne, el director o directora del centre es pot posar en contacte amb 

el director o directora mèdic del centre d'atenció primària (CAP), el qual ha de facilitar 

l'ensinistrament oportú, que ha d'incloure informació sobre el procediment adequat per 

minimitzar el risc d'accident per exposició a material biològic. El CAP també ha de facilitar i 

gestionar el material sanitari utilitzat.  

Vacunacions 

L'administració de les vacunes que es fa en els centres educatius està regulada pel Decret 155/1993, d'1 

de juny, d'actualització del Programa de salut escolar. El centre educatiu es coordina a travès de la 

infermera del programa salut-escola per la vacunació dels alumnes d’acord amb la normativa vigent. 

Prevenció del tabaquisme, alcoholisme, tinença i venda de drogues al centre educatiu 

 Llei 20/1985, de 25 de juliol, modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig, i per la Llei 8/1998, de 

10 de juliol.  

Llei 42/2010, de 30 de desembre, modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries 

per fer front al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 

productes de tabac, que va implantar mesures adreçades a prevenir les patologies derivades del 

consum del tabac. 
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1. D’acord amb la normativa vigent es prohibeix la venda i el subministrament de productes 

derivats del tabac i de dispositius d'alliberació de nicotina, així com el seu consum, en totes les 

dependències dels centres educatiu.  

2.  La prohibició de consumir-los és absoluta i afecta totes les persones que es trobin a l'interior i 

als accessos del centre. 

3. Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en el centre educatiu.  

4. Correspon al consell escolar l'avaluació del compliment d'aquestes mesures en el marc de les 

seves funcions d'avaluació del desenvolupament de l'activitat del centre. 

5. El centre educatiu realitza a travès del Programa Salut-escola i dins del pla d’acció tutorial 

activitats de prevenció del tabaquisme, l’alcoholisme i les drogues. 

6. El centre educatiu ha d’informar anualment dels casos en què s’ha activat el protocol de 

prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària. i de les 

actuacions realitzades als serveis territorials d’Ensenyament 

7. Pel que fa al consum i tinença de drogues, en els centres educatius s’aplica la mateixa 

normativa legal que a la via pública (Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la 

seguretat ciutadana, i Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal). 

L'incompliment de la normativa ha de ser advertit degudament i, si escau, sancionat, d'acord 

amb l'ordenament.  

 

3.7. Projectes de centre  

3.7.1. Treballs de Síntesi 

Els Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO estan emmarcats dins el projecte d’immersió comarcal.  

L’equip docent de cada curs revisa i proposa les activitats en unes reunions en què es valora el tipus i 

la quantitat d’activitats globals. La coordinació té potestat per fer els canvis que cregui oportuns.  

Pel que fa a les activitats, es procura que les tasques siguin de cerca, i que potenciïn la creativitat, la 

manipulació i la valoració. 

La feina dels alumnes que es queden es distribuiran i lliuraran als alumnes per dies.  

 

3.7.2. Projecte de recerca de 4t d’ESO 
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Està emmarcat dins del projecte de recerca local, de manera que es prioritzarà aquest àmbit de cerca. 

Els alumnes poden triar els temes proposats pel centre i aportar-ne de nous, i seran tutoritzats per un 

professor assignat per la persona coordinadora de 4t d’ESO. 

 

3.7.3. Treball de recerca de batxillerat 

Estaran repartits per departaments didàctics, que en proposaran temes i títols i els faran públics per tal 

que l’alumnat els pugui escollir. L’alumnat pot fer propostes de treballs. 

Els treballs de recerca que siguin d’un tema específic d’una àrea de coneixement hauran de ser 

tutoritzats per professors de l’especialitat corresponent. 

Aquests treballs han de quedar repartits entre el professorat del departament al qual pertany, i com 

màxim cada professor portarà 4 treballs. 

Els departaments didàctics debatran sobre les propostes de treballs de recerca, i es procedirà al 

repartiment equitatiu dels treballs de recerca entre els membres del departament, sense superar el 

nombre de quatre treballs per professor. Les decisions preses constaran a l’acta de la sessió de 

departament corresponen. 

Es procurarà en la mesura que la gestió i organització del centre ho permeti que l’exposició dels 

treballs de recerca es realitzi un dilluns a la tarda de 15 a 17 h. 

Durant l’exposició dels treballs de recerca el públic assistent que assisteixen no intervindran durant les 

preguntes del tribunal del treball de recerca, i respectaran en tot moment, les decisions i deliberacions 

preses pel personal docent del centre. 

En finalitzar l’exposició del treball de recerca s’omplirà l’acta de resolució del tribunal però no es 

comunicarà la nota a l’alumne fins a realitzar una reunió conjunta de tot l’equip de professors que han 

tutoritzat treballs de recerca. La nota dels treballs serà comunicada pel tutor de grup durant una sessió 

de tutoria posterior a la reunió esmentada. En aquesta reunió també es consensuarà quins treballs de 

recerca es presentaran a certàmens. 

Excepcionalment en el cas de treballs amb una part important de treball experimental, es permetrà que 

l’alumne pugui començar el treball abans de les dates previstes. 
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3.7.4. Servei comunitari 

Aquest servei es presenta a l’alumnat de 3r d’ESO i es du a terme a 4t d’ESO, preferiblement durant el 

primer quadrimestre del curs. 

Funcions dels agents implicats en el desenvolupament del projecte 

- El tutor o una persona responsable del projecte serà l’encarregat de presentar-lo als alumnes de 

3r d’ESO al 3r trimestre, emmarcat dins les sessions de tutoria. Sempre que es consideri oportú, 

els alumnes que ja han dut a terme aquest servei a 4t d’ESO el presentaran a l’alumnat de 3r 

d’ESO i els e comentaran la seva experiència. 

- Els tutors són els responsables de fer l’orientació, el recull de peticions i l’assignació dels serveis 

als diversos alumnes que realitzen el servei. 

- La coordinadora del SC té la funció de contactar amb les entitats per tal d’establir dates i horaris 

i signar els documents. També s’encarregarà de contactar amb les entitats per fer el seguiment 

dels alumnes, de valorar-ne el funcionament, i de fer la revisió i valoració final, juntament amb 

les entitats per proposar mesures de millora de cara al curs següent. 

- El professorat implicat té la funció de donar els continguts necessaris per al servei a tot el grup 

classe i d’avaluar aquests continguts. També s’encarrega de fer la valoració de la seva part 

respecte als serveis realitzats. 

- La direcció del centre és responsable del contacte amb l’ajuntament i les entitats per tal de signar 

els convenis. 

 

3.7.5. El projecte GEP 

L’institut participa en el projecte del Grup Experimental Plurilingüe amb la finalitat de millorar el 

coneixement i la pràctica de la llengua anglesa. Per això, cada curs s’imparteix una tutoria en anglès 

(preferiblement 3r d’ESO) i diverses matèries troncals i optatives (preferiblement a 1r d’ESO per a 

donar continuïtat amb el projecte de Primària, però també en altres nivells). 

 

3.7.6. Treball per projectes 

Dins de les diverses matèries, així com de forma interdisciplinària, i també dins de la franja de 

matèries optatives, el professorat ha de vetllar per treballar de forma competencial, per tal que 

l’alumnat pugui desenvolupar els coneixements en contextos reals i pugui reflexionar i prendre 

iniciatives. 
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3.7.7. Projecte Salut-escola 

1. El Programa salut i escola (PSiE), que impulsen conjuntament el Departament de Salut i el 

d'Ensenyament, té com a objectius millorar la salut dels adolescents mitjançant la realització 

d'accions d'educació i promoció de la salut, atendre de manera precoç problemes relacionats 

amb la salut i prevenir situacions de risc, tot potenciant la col·laboració entre els centres i 

serveis educatius i els serveis de salut comunitària presents al territori.  

2. El Programa salut i escola preveu dues línies bàsiques d'actuació: Potenciar el 

desenvolupament d'activitats d'educació i promoció de la salut en els àmbits prioritaris 

d'intervenció del Programa: salut alimentària, salut emocional, salut afectiva i sexual, consum 

de drogues, i tabac i alcohol. Facilitar l'accés dels joves a la informació i l'assessorament en 

temes relacionats amb la salut mitjançant la consulta oberta, on els alumnes podran plantejar els 

seus dubtes i inquietuds a un professional sanitari.  

3. El centre educactiu disposa d’una infermeria amb l’equipament necessari d’acord amb la 

normativa vigent. 

4. El Departament de Salut assigna al centre una infermera de referència de l'equip d'atenció 

primària de la zona i facilita el suport dels serveis sanitaris especialitzats: centres de salut 

mental infantil i juvenil (CSMIJ), Programa d'atenció a la salut sexual i reproductora (PASSIR) 

i centres d'atenció de drogodependències (CAS).  

5. La consulta oberta es realitza els dimecres al matí a l’infermeria del centre, un espai que 

reuneix les  condicions de funcionalitat i de confidencialitat,  i es procura que interfereixi el 

mínim en l'horari de les classes.  

6. L'horari de la consulta oberta s'inclou en la programació general anual del centre. 

7.  A començament del curs, el centre d'educació secundària ha d'informar els alumnes i les 

famílies del servei de consulta oberta i facilitar el model d'autorització de la família per utilitzar 

el servei;  

8. A l’inici de curs  es realitza la presentació de la infermera als alumnes de primer d’ESO. 

9. Al llarg del curs es realitzen diferents reunions amb la infermera del CAP, sent d’obligat 

compliment les reunions operatives d’inici del curs i de valoració de les actuacions realitzades 

a final del curs escolar. 

 

3.7.8. Projeccte l’Univers a l’abast de tothom 
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Aquest projecte d’astronomia consisteix en posar a l’abast dels alumnes del centre i dels Arenyencs 

l’astronomia, a través de la matèria d’astronomia com a matèria optativa a l’ESO, a  travès del projecte 

transversal de primer d’ESO, i amb exposicions, conferències i observacions astronòmiques al llarg del 

curs. 

 

3.7.9. Projecte de convivència 

Resolució ENS/585/2017, per la qual s’estableix l’elaboració i la implementació del projecte de 

convivència en els centres educatius. 

El centre elabora un projecte de convivència per implementar en un termini màxim de tres anys des de 

la publicació de la resolució anterior. 

 

3.8 Avaluacions 

Cada trimestre el professorat ha de posar notes a l’alumnat i aquest rebrà un butlletí de notes seguint 

les indicacions del Departament d’Ensenyament. En alguns casos molt excepcionals pot no lliurar-se el 

butlletí trimestral a les famílies; en alguns casos d’aula d’acollida aquest document és substituït o 

complementat amb un informe. 

És imprescindible respectar les dates d’introducció de notes a l’aplicatiu per tal de facilitar la gestió i 

les avaluacions. 

En l’avaluació prèvia d’ESO i 1r de Batxillerat el professorat ha de posar les dades d’actitud i de 

resultats i un comentari general de la matèria, seguint les indicacions de coordinació. Els tutors han de 

fer un comentari general facilitant informació sobre l’adaptació al centre, el tarannà de l’alumne, etc. 

En els butlletins d’avaluació trimestral, cada professor ha de posar comentaris als alumnes, felicitant-

los si és el cas, animant-los a millorar, orientant-los de com poder millorar, de la feina en què cal 

aprofundir, etc. Aquest comentari s’ha de fer a tot l’alumnat. En tots els casos se seguiran les directrius 

del document d’organització i funcionament de centre. 

En les matèries quadrimestrals, les notes del primer quadrimestre s’hauran d’entrar en el butlletí de la 

segona avaluació, i les del segon quadrimestre a les del tercer trimestre. Els professors de les matèries 

optatives, tant si són del primer com del segon quadrimestre, han de posar a l’avaluació final la nota 
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que els alumnes han obtingut en aquell curs. 

A l’etapa de l’educació secundària obligatòria, el pes majoritari de l’avaluació no ha de recaure en les 

proves, sinó que ha d’estar distribuït, segons els percentatges acordats i especificats en un document 

públic, en les diverses dimensions de cada matèria o àmbit i en diverses activitats d’avaluació. Aquest 

document s’ha de respectar en cada avaluació i conté el criteri que s’ha de seguir tot el curs, exceptuant 

aquells alumnes que tenen adaptacions i pels als quals s’especifiquen uns criteris en el document 

d’adaptació corresponent. No es pot elaborar cap altre document de criteris d’avaluació un cop s’hagi 

publicat el general. Les famílies no han de signar cap document de criteris d’avaluació. 

Cal aclarir a l’alumnat des de bon principi quins són els criteris d’avaluació de la matèria i com 

funcionaran les activitats d’avaluació i els exàmens (tipus, puntuació...).  Al principi de cada tema 

l’alumne ha de tenir clar què ha de saber i saber fer, què se li exigirà. 

Els alumnes del mateix nivell han de tenir el mateix tipus d’avaluació i amb el mateix grau de 

dificultat, amb l’excepció dels grups PIM, flexibles i Aula Oberta i dels alumnes amb adaptació a 

l’aula (PI, AC, ACM). 

A les sessions d’avaluació d’ESO han d’assistir tots els docents del grup classe tret de les matèries 

optatives. Cada professor ha de comentar el motiu del suspens dels seus alumnes per tal que el tutor en 

tingui una visió real. 

El professorat que imparteix matèries específiques de batxillerat ha d’assistir obligatòriament a les 

reunions d’avaluació. Pel que fa a les reunions d’equip docent, no és necessari que hi assisteixi però 

amb anterioritat ha de lliurar la informació corresponent al tutor. Cada professor ha de comentar el 

motiu del suspens dels seus alumnes per tal que el tutor en tingui una visió real. 

A les actes d’avaluació cal anotar totes les modificacions que es facin a les actes provisionals. En cap 

cas poden fer-se modificacions en les actes d’avaluació un cop acabada la reunió. Si es tracta d’un 

error, caldrà notificar-ho amb un document convenientment signat. 

En la sessió d’avaluació dels alumnes de grups PIM i Flexibles hi ha d’haver un representant dels 

professors que l’imparteixen. En l’avaluació dels alumnes amb tutor personal i/o adaptació curricular 

de qualsevol tipus cal esperar que hi hagi el tutor o la psicopedagoga corresponent. En l’avaluació 

d’alumnes d’aula d’acollida cal esperar la professora corresponent. 

L’alumnat nouvingut ha de ser avaluat en la matèria de llengua catalana de forma conjunta entre el 
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professorat de l’assignatura i el de l’Aula d’Acollida. 

Els tutors i tutors personals han de vetllar perquè l’alumnat amb adaptació sigui avaluat segons el seu 

pla de treball. 

És molt convenient que abans de les reunions d’avaluació final de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat els 

tutors corresponents hagin consensuat com s’avaluarà l’alumnat.  

A la reunió d’avaluació extraordinària de 2n de Batxillerat hi han d’assistir, a banda de l’equip docent, 

el tutor del Treball de Recerca i tots els professors que han tingut a 1r de Batxillerat aquells alumnes 

que s’avaluen. En cas d’absència d’un professor de primer de batxillerat, serà el cap de departament o 

seminiari qui el representarà. 

Les juntes d’avaluació de segon de batxillerat s’han de fer amb les notes definitives entrades a 

l’aplicació, i si hi ha algun canvi es farà dins de la sessió de junta d’avaluació. En cap cas s’admetrà un 

canvi de notes després de la junta d’avaluació ni després del període de reclamacions de 48h. Les 

reclamacions hauran de presentar-se, per part de l’alumnat, per escrit amb registre d’entrada. 

Les matrícules d’honor s’adjudicaran per ordre estrictament numèric, independentment del batxillerat 

que estiguin cursant els alumnes. 

 

3.9. Exàmens a l’ESO, batxillerat i CFGM 

És imprescindible que en totes les proves hi hagi l’encapçalament amb el logotip de l’Institut, el títol i 

els enunciats amb la puntuació assignada.  

El professorat ha de corregir les proves dins un termini màxim de 15 dies. S’han d’ensenyar les 

correccions als alumnes. I en la mesura del possible, cal que ells en facin una autocorrecció o 

valoració. 

Els exàmens s’han de mostrar als pares si ho demanen, i, si volen, poden endur-se’n una còpia. Els del 

curs anterior cal tenir-los desats fins al dia 30 de setembre. 

Activitats d’avaluació a secundària 

En el cas de secundària, no s’estableix un marc setmanal d’exàmens. Cada matèria proposa les seves 

activitats d’avaluació dins el període trimestral, que no correspondran només a proves.  
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El professorat ha de procurar que no s’acumulin més de dues activitats d’avaluació tipus examen o 

dossier en un sol dia. No es realitzaran proves tipus examen en els desdoblaments de les matèries a 

excepció de la part pràctica. 

En el cas d’absència d’un alumne a les activitats d’avaluació, si és per malaltia el professor demanarà 

el justificant de la família i li farà la prova o activitat o li demanarà el dossier la sessió següent 

d’haver-se incorporat amb el justificant.  

En el cas d’exàmens de matèries pendents de cursos anteriors, correspon al cap de Departament 

gestionar la llista d’alumnes, les dates i el tipus de recuperació. 

Activitats d’avaluació a batxillerat 

Pel que fa a la setmana d’exàmens de Batxillerat, en cada trimestre el Cap d’estudis i la coordinadora 

de Batxillerat elaboraran l’horari de la setmana d’exàmens i s’informarà als alumnes perquè tinguin 

temps suficient per preparar-la. 

En el cas de batxillerat, només es canviaran dates de la setmana d’exàmens per raons mèdiques 

justificades, donat que el calendari d’exàmens està establert i es fa saber a l’inici de curs. 

És imprescindible que el professorat respecti les dates; no es poden posar exàmens els quinze dies 

anteriors a la setmana d’exàmens. No s’ha de posar deures aquella setmana. En el cas que un docent 

necessiti un canvi horari del seu examen, caldrà que ho notifiqui per escrit al cap d’estudis i n’esperi la 

resposta. 

L’horari de la setmana d’exàmens de batxillerat anirà en funció de l’horari dels professors, interferint 

el mínim possible amb les classes d’ESO. Aquesta setmana normalment serà de quatre dies, havent-hi 

el cap de setmana pel mig perquè els alumnes es puguin preparar millor. S’intentarà que cap alumne 

tingui més de tres exàmens el mateix dia. Durant aquesta setmana no hi ha classes a Batxillerat. 

Els exàmens tindran una durada de 1.30 hores si no s’escau el contrari. 

En casos de força major o motius mèdics, es podrà repetir l’examen sempre i quan hi hagi una 

justificació degudament documentada (justificant mèdic, assistència visita mèdica…). En el cas dels 

alumnes de batxillerat i cicle formatiu de grau mitja l’assistència a exàmens de carnet de conduir o de 

moto no es considera de força major. Sí que s’hi considera l’assistència a exàmens oficials. 

En el cas d’exàmens de matèries pendents de cursos anteriors, correspon al cap de Departament 
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gestionar la llista d’alumnes, les dates i el tipus de recuperació. 

 

3.10. Orientació acadèmica i professional 

A les tutories de secundària, les persones tutores s’encarreguen de fer el seguiment dels interessos, les 

capacitats i les aptituds dels alumnes i d’orientar-los en la tria de matèries optatives del segon 

quadrimestre, si ha de fer la tria.  

En el 4t curs de secundària, correspon al tutor fer aquest seguiment, però compta, a més, amb la 

col·laboració i el seguiment de la persona coordinadora del nivell, de la coordinadora de batxillerat per 

fer l’explicació dels estudis postobligaoris i de la persona d’oorientació acadèmica del centre. 

La persona coordinadora de 4t d’ESO té la funció d’entrevistar-se amb l’alumnat de 3r d’ESO que té 

dubtes en la tria de matèries optatives de 4t d’ESO per tal d’orientar-lo i guiar-lo. 

La persona coordinadora de 4t d’ESO té la funció, amb el suport d’almenys un membre de direcció, 

d’explicar a les famílies de 3r d’ESO els itineraris i els consells de tria de matèries optatives de 4t 

d’ESO. 

L’orientador acadèmic, seguint els suggeriments dels tutors o equips docents i les decisions preses a la 

CAD, té la funció de derivar alumnes de secundària als PTT/PFI o a Cicles formatius. Cal que concreti 

amb el tutor (o tutor personal) corresponent com s’informa d’aquesta proposta a la família. 

La CAD, seguint suggeriments o peticions dels equips docents i tutors, té postestat per proposar la 

continuïtat dels estudis d’un alumne en el grup de diversificació curricular (aula oberta). El tutor (o 

tutor personal) ha de fer una primera proposta a la família sempre que sigui possible. La coordinadora 

pedagògica té la funció d’explicar a les famílies en què consisteix el projecte i fer-los signar els 

documents de compromís. 

La CAD és l’encarregada de dirigir l’alumnat a l’Espai Ruta de l’Ajuntament per tal de fer un millor 

seguiment acadèmic fora del centre, amb el vistiplau de la família i amb el coneixement del tutor. 

A les tutories de batxillerat, el tutor té la funció de fer l’acompanyament i proposar la continuïtat dels 

estudis dirigint l’alumnat a la universitat o a un cicle formatiu de grau superior. Alhora, té la funció de 

suggerir un canvi a cicles formatius si ho creu necessari. 

La persona coordinadora de batxillerat té la funció d’entrevistar-se amb cadascun dels nous alumnes de 
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batxillerat abans de la matrícula de juliol per tal de donar el vistiplau a la tria de matèries específiques i 

de modalitat o d’ajudar a emplenar el document segons els interessos i les aptituds de l’alumne. 

La persona coordinadora de batxillerat té la funció, amb el suport d’almenys un membre de direcció, 

d’explicar a les famílies de 4t d’ESO els itineraris i els consells de tria de matèries optatives i de 

modalitat de batxillerat. 

 

4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

4.1. Cura de material i instal·lacions 

Tot l’alumnat, des de primer d’ESO fins a Batxillerat i CFGM, ha de tenir cura de tot el material que 

s’utilitzi al llarg de la seva escolarització, així com també del bon ús de les instal·lacions.  

Qualsevol mal ús del material i de les instal·lacions serà motiu de la imposició d’un comunicat de 

disciplina o bé d’un expedient, en funció de la gravetat.  

L’alumnat responsable d’un mal ús, juntament amb els seus tutors legals, serà els responsable de la 

reposició econòmica del dany causat i, si es possible, arreglarà ell mateix els desperfectes que hagi 

ocasionat. 

Aquest material inclou tot el mobiliari de l’institut, instal·lacions elèctriques, aigua i gas, material de 

laboratoris, tallers de Tecnologia i d’Art… 

 

4.1.1. Ús de pistes esportives i de la sala polivalent 

Les pistes esportives s’utilitzaran en les hores dedicades a l’educació física i, en totes aquelles 

activitats que el centre determini el seu ús (festes de final de curs, carnestoltes…) i es farà un 

manteniment adequat de les porteries de futbol i cistelles de bàsquet. L’alumnat serà responsable del 

bon ús d’aquest espai i el professorat vetllarà perquè l’alumnat el deixi en bon estat. 

No es disposa de gimnàs, per la qual cosa en algunes ocasions s’utilitza l’aula polivalent com a espai 

per realitzar les classes d’educació física. Donat que en algunes ocasions pot haver-hi coincidència 

horària, a la sala polivalent es prioritza la celebració de reunions, conferències, xerrades informatives a 

famílies i alumnes i altres activitats esporàdiques com Carnestoltes, Sant Jordi, etc. L’alumnat serà 

responsable del bon ús d’aquest espai i el professorat vetllarà perquè l’alumnat el deixi en bon estat. 
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4.1.2 Equipament 

A la planta principal hi ha una sala de professors, una sala de coordinació, els despatxos de direcció i 

cap d’estudis, les sales per realitzar les entrevistes amb les famílies,  la infermeria, la  secretària del 

centre, consergeria, la sala de guàrdia, la biblioteca, l’aula de Música, la sala polivalent, el gimnàs, i el 

taller d’art. També a aquesta planta tenim el taller de tecnologia, els vestidors, la cantina, els 

departaments de tecnologia, d’educació física i d’orientació educativa i les pistes de futbol i basquet. 

A la primera planta hi ha tres aules d’informàtica, dos laboratoris, el laboratori de biologia i geologia i 

el laboratori de física i química, 11 aules i els departaments de llengües estrangeres, d’informàtica, de 

biologia i geologia, de física i química, d’humanitats, visual i plàstica i música, de llengua castellana, 

de llengua catalana, de matemàtiques i de ciències socials. 

A la segona planta hi ha un altre taller de tecnologia, el departament de cicle formatiu i 13 aules. 

Totes les aules disposen de projector, pissarra digital i ordinador portàtil pel professor. 

 

4.1.3. Vestidors 

En el centre hi ha tres tipus de vestidors, el de noies, el de nois i el de persones amb minusvalia. Els 

vestidors sempre romandran tancats i només els obrirà el professor d’educació física quan els alumnes 

s’hagin de canviar. El professor d’educació física romandrà pel passadís dels vestidors per controlar 

que no hi hagi cap incidència i s’assegurarà que no quedi cap alumne al vestidor. L’alumnat serà el 

responsable del bon manteniment dels vestidors i dels armariets i el professorat d’educació física en 

revisarà l’estat i tancarà l’espai. 

El professorat d’educació física també vetllarà per la seguretat dels vestidors de la piscina (poliesportiu 

municipal) i procurarà que no quedin mai alumnes sols dins d’aquests espais 

 
4.1.4. Ascensor 

El centre disposa d’un ascensor situat en la part nova i es pot fer servir exclusivament pels alumnes i/o 

professorat que ho necessiti de manera justificada. En funció de la necessitat de l’alumne, només podrà 

ser acompanyat a l’ascensor per una sola persona. La clau es demanarà a consergeria cada dia. 

L’alumnat serà responsable del bon ús d’aquest servei. 

 
4.2. Seguretat i higiene 

Tant l’alumnat com el professorat com el PAS han d’assistir al centre educatiu amb roba adequada i en 
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condicions higièniques correctes. 

No és permès fumar a cap de les dependències del centre, ni tan sols les zones exteriors. Tampoc es pot 

fumar en el passatge dels Tres Turons, segons la normativa municipal. 

 
4.3. Drets d’imatge 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 

imatge.  

Quan un alumne es matricula al centre, la família signa el document de drets d’imatge amb 

l’autorització o no autorització per publicar imatges d'alumnes on aquests siguin clarament 

identificables, en la web dels centre educatiu, o en revistes o publicacions d'àmbit educatiu editades pel 

centre. Aquest consentiment no inclou l'autorització d'imatges clarament identificables, que s'obtenen 

per qualsevol altre sistema de captació d'imatge (filmacions, fotografies, etc.) i que està destinat a ser 

reproduït en televisió, revistes no elaborades pel centre, publicacions publicitàries, llibres o qualsevol 

altre mitjà de difusió pública. D'acord amb la Llei orgànica 1/1982, el dret a la pròpia imatge no 

impedeix la informació gràfica sobre un esdeveniment públic quan la imatge d'una persona 

determinada apareix merament com accessòria dintre de l'esdeveniment o quan les persones que hi 

apareixen no es poden identificar. En aquests casos no cal el consentiment.  

La llista d’alumnes que no el tenen autoritzat es farà públic als tutors i professorat per evitar que 

aparegui a la pàgina web, a les fotografies d’aula o a qualsevol altre lloc. 

La directora del centre públic és responsables únicament d'allò que es capti dins del recinte del centre. 

Qualsevol captació d'imatge efectuada dins del recinte del centre requereix l'autorització prèvia de la 

directora autorització que s’ha d’acreditar degudament. Si les imatges identifiquen persones, cal el 

consentiment exprés de les persones afectades o dels seus representants legals, que ha d’explicitar la 

finalitat concreta de la captació. La directora del centre públic, no és responsable de la captació 

d'imatges en espais públics externs al centre.  

 

4.3.1. Dades de caràcter personal 

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal es configura en l'article 18.4 de la 

Constitució espanyola i en l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, com a dret a 
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l'autodeterminació informativa, i el desenvolupa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

En la protecció de les dades de caràcter personal es segueixen les instruccions de la guia bàsica de 

tractament de dades pels centres educatius. En aquest sentit. les dades de caràcter personal no es poden 

donar a tercers sense el consentiment per escrit dels pares, mares o tutors legals dels alumnes menors 

d’edat o dels alumnes majors d’edat. 

Resulta especialment rellevant el tractament de dades relatives a la salut dels alumnes. Així, per 

exemple, dades referides a necessitats educatives especials, com ara alguna minusvalidesa, o altres 

com ara al·lèrgies i intoleràncies, així com les dades contingudes en els informes psicopedagògics dels 

alumnes, etc., tenen la consideració de dades relatives a la salut dels alumnes. El centre educatiu i en 

concret les persones que han de tenir cura dels menors, poden haver de conèixer si pateixen 

determinades malalties o al·lèrgies, però cal adoptar les mesures perquè aquesta informació es tracti 

amb les màximes garanties possibles. Per això, i d’acord amb els pares dels alumnes afectats, cal 

tractar adequadament aquesta informació, i no es pot fer cap traspàs d’informació a tercers sense el 

consentiment per escrit dels pares, mares o tutors legals dels alumnes menors d’edat o el consentiment 

per escrit si són alumnes majors d’edat. 

 

4.4. Edició de materials en blogs i espais webs del centre. 

Amb la finalitat de desenvolupar l'activitat educativa, per editar materials que han elaborat alumnes en 

blogs, altres espais web i altres espais de comunicació del centre, cal la cessió corresponent del dret de 

comunicació pública. Aquesta cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor en qüestió no aparegui 

clarament identificat, i s'estén a realitzacions com ara els treballs i projectes de recerca i altres de 

similars. Per tant, cal informar de les activitats que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la 

corresponent autorització signada. La Llei de propietat intel·lectual no admet cap mena de modulació 

d'aquest requisit segons l'edat de l'alumne. 

 

4.5. Autorització per a l’ús de serveis i recursos d’Internet 

Perquè els alumnes menors de 14 anys es puguin donar d'alta per usar serveis d'Internet, encara que 

siguin aplicacions educatives, cal una autorització dels pares o tutors legals que especifiqui quins 
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serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat, i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de 

l'usuari. Amb aquest efecte es pot utilitzar el model "Autorització relativa als alumnes de menys de 14 

anys: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula", que es troba a la carpeta taronja 

de la sala de professors.  

Amb alumnes majors de 14 anys però menors d'edat cal nformar els pares o tutors legals de quins 

serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat, i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de 

l'usuari. Amb aquest efecte, es pot utilitzar el model "Comunicació relativa als alumnes majors de 14 

anys, però menors d'edat: ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula", que es troba 

a la carpeta taronja de la sala de professors. 

Cal que el professor responsable informi a direcció i gestioni amb les famílies l’obtenció d’aquestes 

autoritzacions que han de quedar arxivades a la secretària del centre. 

El centre disposa d’un domini propi de gmail: elstresturons.cat. Aquest domini està autoritzat a la 

comunitat educativa només per a ús amb finalitats educatives. 

 

4.6. Queixes i reclamacions 

D'acord amb l'article 21.2 d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, els 

alumnes, o els pares o tutors legals en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar 

aclariments dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a reclamar 

contra les decisions i qualificacions que s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa com a resultat del 

procés d'avaluació.  

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO i batxillerat 

Les reclamacions a les qualificacions obtingudes al llarg del curs que no es resolguin directament entre 

el professor o professora i l'alumne afectats, s'han de presentar al tutor o tutora, que les ha de traslladar 

al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn. En tot cas, la 

resolució definitiva correspon al professor o professora i la reclamació i la resolució adoptada s'han de 

fer constar en l’acta de la sessió del departament o seminari, i s'han de comunicar a l'equip docent del 

grup corresponent. Reclamacions per qualificacions finals de l'ESO i batxillerat 

 Per a les reclamacions de les qualificacions finals de curs, el centre ha d'establir un dia, posterior a les 

avaluacions finals de juny i de setembre, perquè els professors les estudiïn i les resolguin. Si l'alumne 
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no està d'acord amb la resolució dels professors quant a les qualificacions de les matèries, podrà 

reiterar la reclamació en un escrit adreçat a la directora, que ha de presentar el mateix dia de la 

resolució o l'endemà. També es podran adreçar directament a la directora en el mateix termini, 

reclamacions contra les decisions relatives al pas de curs o l'acreditació final d'etapa.  

Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, la directora l'ha de traslladar al departament, o 

seminari que correspongui, per tal que, en una reunió convocada a aquest fi, estudiï si la qualificació 

s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta 

només d'un o dos membres, l'òrgan s'ha d'ampliar fins a tres amb els professors que la directora designi 

(d'entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o d'entre els càrrecs directius). Les 

reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució s'han de fer constar en l’acta del 

departament o seminari de la sessió corresponent. Vista la proposta formulada per l'òrgan i l'acta de la 

sessió d'avaluació en què l'equip docent va atorgar les qualificacions finals, la directora pot resoldre 

directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas, ha de 

resoldre tenint en compte els elements abans esmentats i la proposta que faci l'equip docent en la 

reunió extraordinària, les deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a aquest 

efecte.  

 Si la reclamació es refereix a decisions sobre el pas de curs o l'acreditació final de l'etapa, la  directora 

pot resoldre directament la reclamació en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent 

va atorgar les qualificacions finals, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim 

cas, ha de resoldre en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent va atorgar les 

qualificacions finals i de la proposta que formuli l'equip docent en la reunió extraordinària, les 

deliberacions del qual també han de constar a l'acta elaborada a aquest efecte. També ha de tenir en 

compte, si escau, la documentació generada en el cas que l'alumne hagi presentat prèviament un recurs 

contra les qualificacions finals de les matèries. 

La resolució de la directora s'ha de notificar a l'interessat. En el cas que la reclamació sigui acceptada, 

cal modificar, en diligència signada per la directora, l'acta d'avaluació corresponent; la modificació s'ha 

de comunicar a l'equip docent del grup.  

Contra la resolució que la directora doni a la reclamació de l'alumne o, si aquest és menor d'edat, el 

pare, mare o tutor o tutora legal, podrà recórrer davant el director o directora dels serveis territorials, 

mitjançant un escrit que ha de presentar per mitjà de la directora del centre, en el termini de cinc dies 
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hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució. Aquesta possibilitat es farà constar en la 

notificació de resolució que el centre fa arribar a l'interessat.  

Reclamacions de qualificacions en el cicle formatiu de grau mitja 

D'acord amb l'article 21.2 (apartats d i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, l'alumne 

o els pares o tutors legals, en el cas que sigui menor d'edat, té dret a sol·licitar aclariments per part dels 

professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar 

contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'una 

unitat formativa. Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne 

al final de cada unitat formativa o mòdul professional, si no les resol directament la junta d'avaluació, 

cal adreçar-les per escrit a la  directora del centre en el termini de dos dies lectius. La directora ha de 

traslladar la reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió 

convocada a aquest efecte,estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació 

establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta tan sols d'un o dos membres, l'òrgan s'ha d'ampliar, 

fins a tres, amb els professors que la directora designi (entre els professors d'altres matèries del mateix 

àmbit o entre els càrrecs directius). A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta 

d'avaluació, la directora ha de resoldre la reclamació. L'existència de la reclamació i la resolució 

adoptada s'han de fer constar a l'acta d'avaluació corresponent i notificar per escrit a la persona 

interessada. En la notificació cal indicar els terminis i el procediment per recórrer que s'indica a 

continuació. Si l'alumne (o els pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la 

resolució, pot reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que ha de presentar 

al centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials.  

 

4.7. Normes de convivència 

Per al bon funcionament de l’Institut, és imprescindible que l’alumnat mantingui un bon 

comportament, amb adequació permanent a les activitats que es duguin a terme. Alhora, cal que el 

professorat i el PAS doni exemple en el seguiment d’aquesta normativa, tant pel que fa al vestir, com 

al menjar i beure, com a l’ús del mòbil, com en qualsevol altra norma. 

 
4.7.1. Aules 

Cada grup classe té una aula assignada; aquest grup serà el responsable del seu manteniment. Si per 
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qüestions d’horari ocupa l’aula un altre grup, aquest serà el responsable de deixar-la en bon estat. Si un 

alumne/a troba algun desperfecte quan entra a l’aula ho comunicarà de seguida al professor/a i aquest 

ho comunicarà al Cap d’Estudis i a Consergeria. 

La responsabiliat de la cura de les aules serà del delegat i subdelegat dels grups. Aquest comunicarà les 

possibles incidències. 

S’entén per aules tots aquells espais on es fan habitualment classes, com ho són les aules tutorials, 

aules específiques (dibuix, música..), tallers, laboratoris, d’aula oberta i d’acollida, etc. 

No obstant, per circumstàncies organitzatives del centre i per manca d’espais es poden habilitar com a 

aules els departaments dels professors. A aquests departaments hi aniran totes aquelles sessions 

lectives que així ho requereixin mentre el nombre d’alumnes ho permeti. 

És important tenir en compte que: 

- El grup classe ocuparà l’aula que té assignada dins l’horari. Si per qüestions diverses se’n 

necessita una altra serà comunicat al cap d’estudis per trobar una solució satisfactòria. 

- No es poden fer canvis d’aula sense l’autorització del cap d’estudis. 

- Si un docent fa un canvi d’aula esporàdic, n’ha de deixar constància a la sala de guàrdia 

perquè tant el professor com els alumnes siguin localitzables. 

- És molt important per tal de mantenir l’ordre acudir puntualment a l’aula i que cap alumne, 

si ha de canviar d’espai,  no surti abans que soni el timbre.  

- El professor només deixarà sortir l’alumne/a de l’aula per anar al lavabo en cas d’urgència, o 

bé si es citat per algun membre de l’equip directiu o algun professor o orientador educatiu 

per motius acadèmics. 

- El professorat de guàrdia vetllarà per l’ordre i el silenci en hores de classe i acompanyarà a 

l’aula a qualsevol alumne/a que vegi pel passadís per verificar que el professor/a de l’aula 

n’està al cas. 

- Tots els alumnes hauran de seguir un mínim d’hàbits de comportament: trucar  a la porta 

abans d’entrar; aixecar el braç per preguntar, seure correctament a classe, no sortir de l’aula 

fins que el professor/a ho digui, no aixecar el to de veu, no utilitzar un llenguatge 

incorrecte, etc. 

- Tots els alumnes assistiran al centre nets, vestits adequadament i en condicions saludables. 

- Cada grup classe és directament responsable de tot allò que hi ha a la seva aula. 

L’abonament de les despeses per reposar allò que s’hagi fet malbé per un ús inadequat no 
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eximeix d’altres mesures disciplinàries que es puguin prendre. El maltractament i/o 

destrossa voluntària del material escolar o de les dependències de l’Institut serà considerat 

com a FALTA MOLT GREU. 

- L’alumnat haurà de dur el material necessari de les hores lectives abans i després de 

l’esbarjo per no haver de desplaçar-se a buscar material entre classes. El professorat en la 

mesura que sigui possible intentarà dur el material necessari per les classes.  

 

4.7.1.1. Neteja i manteniment de les aules 

Per tal de mantenir un bon ús i manteniment de les aules s’haurà de tenir present les següents 

indicacions: 

- A les aules no és permès menjar. Aquesta activitat cal realitzar-la a l’hora d’esbarjo al pati o a 

la cantina. 

- A les aules no s’hi pot beure si no és per necessitat, i amb autorització del professorat present.  

- No es començarà una classe si l’aula no està en condicions: sense papers al terra i amb les 

taules ben netes i ordenades. Si per la mecànica de l’assignatura n’alterem la disposició, cal 

tornar a deixar-ho endreçat. 

- Si quan entrem en una aula, aquesta està molt desendreçada i/o bruta, prendrem nota de l’hora i 

el lloc i, un cop acabada la classe, passarem la notificació -millor per escrit- al Cap d’Estudis. 

- No es permetrà en cap cas la realització de pica-piques ni de festes a les aules, ni per la 

finalització del curs escolar ni en els acabaments dels trimestres ni abans de les vacances de 

Nadal. 

- Els ordinadors d’aula i projectors són d’ús exclusiu per al professorat. En finalitzar la classe el 

professor/ora ha de tancar el projector i els altaveus. 

- En cap cas, cap professor deixarà sols als alumnes dins de les aules a les hores de l’esbarjo. 

- En cap cas el professorat tancarà cap alumne amb clau dins l’aula. 

- Per tal de mantenir en bon estat la pintura de les parets i les portes, cal tenir cura de no penjar 

rètols amb cinta adhesiva. 

- El professorat serà el responsable de deixar les aules, en finalitzar les classes, en bon estat amb 

les taules ben posades i si és l’última classe del dia amb les cadires recollides i pujades. També 

vetllarà perquè el projector i so estiguin tancats. 
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4.7.2. Passadissos 

Entre classe i classe, a excepció dels alumnes que han de canviar d’aula cap alumne pot estar pels 

passadissos. En el cas dels alumnes que tenen hores consecutives a la mateixa aula específica (aules 

d’informàtica, laboratoris, tallers) hauran de sortir de l’aula i esperar al passadís per raons de seguretat.  

Els armariets dels alumnes s’intentaran assignar preferentment a la planta que solen ocupar. 

1. L’alumne/a que disposi d’armariet haurà d’organitzar-se de manera que només podrà 

recollir o desar el material a primera hora, a l’hora d’esbarjo i/o en finalitzar les classes. En 

cap cas serà justificant per arribar tard a una classe el fet d’anar a buscar material a 

l’armariet. 

2. Per tal d’aconseguir que el centre es mantingui net, al passadís i a les escales no es permet 

menjar ni beure. Aquesta activitat s’ha de fer al pati o al bar.  

3. El professorat, estigui o no de guàrdia, no ha de permetre actuacions negatives de l’alumnat 

pels passadissos: embrutar el terra, beure o menjar, seure a terra o a les escales, repenjar-se 

a la paret amb la sola de la sabata, escridassar-se entre ells, fer corredisses, aglomeracions, 

jocs, baralles… 

4. Per tal de mantenir en bon estat la pintura de les parets i les portes, cal tenir cura de no 

penjar rètols amb cinta adhesiva. 

 

4.7.3. Patis 

L’hora de l’esbarjo és la que els alumnes tenen per esbargir-se, socialitzar-se i esmorzar. Aquesta 

darrera activitat també la poden fer al bar-cantina. 

La normativa de mòbils i respecte als companys i a les instal·lacions és vigent en aquest espai 

temporal. 

Els alumnes d’ESO no poden sortir del recinte escolar durant el pati, exceptuant aquells casos 

esporàdics autoritzats per les famílies. Els alumnes de batxillerat i CFGM poden sortir del recinte si ho 

desitgen, sempre que respectin els timbres tant de sortida com d’entrada. 

Al pati es pot fer ús de la pilota, pròpia o de l’institut. Si volen utilitzar la del centre educatiu, la 

demanaran al professor de guàrdia de pati. En el cas que surti fora, el professor de guàrdia serà 

l’encarregat d’acompanyar l’alumne fora del recinte per recuperar-la. 
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4.7.4. Guàrdies 

La distribució general de les guàrdies és regirà de la manera següent: 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9h* 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 

9-10h 3 3 3 3 3 

10-11h 3 3 3 3 3 

pati* 6 6 6 6 6 

11.30-12.30h 3 3 3 3 3 

12.30-13.30h 3 3 3 3 3 

13.30-14.30 3 3 3 3 3 

migdia      

15-16h 1 (GD)  1 (GD)   

16-17h 1 (GD)  1 (GD)   

*Indica el nombre mínim de professors de guàrdia per a aquella hora 

* GD. Guàrdia de direcció (secretaria) 

Consideracions generals a les guàrdies: 

1. El professorat de guàrdia s’ha de presentar puntualment a la sala de guàrdia. 

2. Si un professor té prevista la seva absència, deixarà feina per al grup que deixa en el llibre de 

feines per les guàrdies 

3. A la sala de guàrdia hi haurà un llibre de guàrdies, on el Cap d’estudis i el professor de guàrdia 

de sala anotaran totes les incidències importants. 

4. Quan el Cap d’estudis, en funció de les necessitats del centre, ho consideri necessari, assignarà 

d’ofici substitucions a cobrir als professors que estiguin de guàrdia. 

5. Quan el professor sàpiga que ha de faltar i tingui grup partit, mirarà de gestionar amb el 

professor de l’altra matèria de grup que pugui tenir el grup sencer, per tal que no perdin classe i 

per facilitar la gestió de les guàrdies. Poden quedar exclosos d’aquesta proposta els grups que  

són als laboratoris i als tallers, per una raó de seguretat. 
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6. Si hi ha un nombre suficient de professors de guàrdia, no s’utilitzarà la Biblioteca ni el pati 

com a espai per fer guàrdies.  

7. El professorat de guàrdia no donarà permís per la utilització de mòbils ni qualsevol altre aparell 

a la classe on vagi a fer la substitució.  

8. A excepció de les substitucions dels professors d’Educació Física, no es podrà enviar als 

alumnes al pati a les hores de guàrdia. L’autorització l’haurà de donar l’equip directiu si ho 

considera oportú i en funció de les circumstàncies. 

9. Els grups que estan de guàrdia, de manera excepcional, només podran fer ús de les pilotes si la 

substitució a cobrir és d’educació física. Els professors de guàrdia seran els responsables 

d’aquestes pilotes 

10. La consergeria en cap cas pot fer les funcions de professor de guàrdia. 

 

4.7.4.1. Guàrdia de sala 

Les funcions del professor de guàrdia de sala seran les següents: 

- Presentar-se tant bon punt soni el  timbre. 

- Repartir al professor de guàrdia les feines que deixa el professor/a absent i que es troben en 

les safates distribuïdes per hores 

- Revisar el llibre de feines que deixa el professor en cas d’absència 

- Estar pendent de la sala de guàrdia –que només excepcionalment pot quedar buida- i de la 

zona del vestíbul. 

- Anotar al llibre de guàrdia les entrades i sortides dels alumnes, i vetllar perquè l’autorització 

de sortida sigui segellada a secretaria. També anotarà les incidències que es puguin produir 

al llarg de la seva guàrdia. 

- S’encarregarà de gestionar les trucades de les famílies (quan es passin des de consergeria) i 

farà anar, si es possible, al professor de guàrdia de passadís a buscar a alumnes a les aules si 

fos necessari 

- Al final de l’hora portarà els fulls de comunicats de disciplina al Cap d’Estudis, el qual els 

anotarà i els passarà al tutor tècnic de faltes d’assistència, el qual passarà la còpia groga al 

tutor corresponent. 

- Controlarà que els alumnes expulsats facin feina a la sala de guàrdia en ordre i silenci. 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 130 

- A la sala de guàrdia ni a la biblioteca, els alumnes no podran fer els exàmens si no és amb la 

presència del professor. 

- Els cinc primers minuts ajuda al professorat de guàrdia de passadís a gestionar les absències 

i comprovar que tots els alumnes dins de les aules tenen professor. 

- Quan no hi hagi cap professor de guàrdia de passadís el de sala serà l’encarregat de voltar 

pel passadís per comprovar que tot va bé. 

- La sala de guàrdia no pot quedar mai buida tret d’un cas excepcional, i llavors ha d’estar 

tancada prèvia comunicació a Direcció i a Consergeria. 

- Si és la darrera hora del dia cal deixar-ho endreçat, l’aparell de calefacció desconnectat, i 

llums tancats, l’ordinador en mode pausa i tancar la porta amb clau. 

- El professor de guàrdia de sala d’última hora revisarà les safates i buidarà de feines que 

deixi el professorat quan estiguin ja passades 

L’assignació de les guàrdies de sala dels professors canviarà cada trimestre 

 

4.7.4.2. Guàrdia de passadís 

Les funcions del professor de guàrdia de passadís  seran les següents: 

- Comprovar que tots els alumnes són a l’aula amb el professor corresponent. 

- Vetllar perquè cap alumne/a estigui pel centre sense control. 

- Quan un alumne/a es trobi malament trucarà a la família perquè el vinguin a buscar al 

centre, el portarà a la infermeria, i s’encarregarà de no deixar sol l’alumne. 

- Si falta algun professor l’ha de suplir a l’aula i fer que els alumnes treballin i/o estudiïn amb 

total silenci. No permetrà l’ús de mòbils ni d’aparells reproductors de música. Si és una 

substitutció de llarga durada, en la mesura del possible donarà als alumnes una feina de la 

matèria preparada per aquests casos, i si és un professor d’una matèria afí, impartirà la 

classe o farà un acompanyament de les activitats. 

- Quan hi ha una sortida, els professors que no tenen classe passaran automàticament a ser 

professors de guàrdia de reforç de passadís i s’encarregaran d’estar amb els alumnes que 

queden sense docent perquè és d’excursió. Han de presentar-se a la sala de guàrdia 

obligatòriament i estar localitzables en tot moment. El professorat de guàrdia de passadís 

cobrirà les faltes per altres permisos o faltes justificades. 
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- Si no falta cap professor s’encarregarà que els alumnes que arriben amb un comunicat de 

disciplina estiguin a la sala de guàrdia, en silenci i que facin la feina encomanada pel 

professor que els ha fet fora. 

- Si els professors amb guàrdia de passadís no tenen substitucions a fer, restaran a la sala de 

guàrdia i freqüentment faran voltes pel centre (passadissos, porxo, pistes...) per localitzar 

absències a les aules i disturbis als passadissos. 

- En cas que faltin professors/es només poden anar al pati els alumnes que tenien Educació 

Física. En cas que faltin molts professors cal consultar a l’equip directiu l’organització i la 

gestió dels grups d’alumnes. 

- Si cal anar a buscat algun alumne, el professor de guàrdia en serà l’encarregat. Si només hi 

ha el de guàrdia de sala, es podrà demanar a consergeria que faci aquesta funció. 

- Anirà a buscar a alumnes a les aules si fos necessari 

 

4.7.4.3. Guàrdia de pati 

Les guàrdies de pati estan distribuïdes en 7 zones i cada professor de guàrdia s’encarregarà d’una zona 

en concret 

Qualsevol incidència que es produeixi en les guàrdies serà comunicada al cap d’estudis o qualsevol 

altre membre de l’equip directiu i, podran posar comunicats de disciplina si fos necessari 

ZONA A: Cal que es presenti puntualment a consergeria per demanar la clau d’accés a l’institut i 

obrirà la porta que dona al passatge d’Els Tres Turons. S’encarregarà de vigilar que no surti cap 

alumne d’ESO a fora del carrer. Els alumnes de 4t d’ESO tampoc poden sortir encara que siguin 

repetidors. També vigilarà que no es produeixi cap incident ni a la porta ni a l’exterior del centre. En 

cas d’incidència ho comunicarà de manera immediata a algun membre de l’equip directiu. Quan soni el 

timbre d’acabament del pati tancarà la porta i entregarà la clau a consergeria 

ZONA B: Farà vigilància de la zona del vestíbul. No permetrà que els alumnes pugin a les aules i 

comprovarà que no quedin alumnes pels passadissos. Trucarà a les famílies per si hi ha algun alumne 

que es posi malalt o es faci mal al pati. 

ZONA C: Aquesta zona cobrirà la zona enjardinada que hi ha des de la pista de bàsquet fins al mur 

exterior del centre i l’àrea del pàrquing dels cotxes 
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ZONA D: Aquesta zona inclou els porxos, passadís on hi ha els lavabos, pista de bàsquet i mur 

exterior del centre  amb especial interès a la zona dels pins 

ZONA E: Aquesta zona inclou la pista de futbol, passadís dels lavabos fins al mur exterior del centre. 

Vigilarà de manera especial, que cap alumne pugui saltar la tanca per aquesta zona 

ZONA F: L’àrea a controlar inclou la zona de l’hivernacle i la pineda. Vigilarà que cap alumne 

malmeti l’hivernacle, que no saltin per la tanca i que no tirin pedres als habitatges propers 

ZONA G: Aquest professor farà de suport de guàrdia de pati. Les seves funcions seran les de 

substituir qualsevol professor de guàrdia que falti. Si no falta cap professor de guàrdia, s’encarregarà 

de donar voltes per totes les zones D,E i F com a suport. Posarà especial interès en el passadís dels 

lavabos i en tot el perímetre exterior per evitar que cap alumne salti la tanca. 

El mapa de situació de les guàrdies de pati estarà penjat a la sala de guàrdia 

Els professors de guàrdia de pati, vetllaran per el bon repartiment de les pistes als diferents nivells 

 

4.7.4.4. Modificacions en les guàrdies 

En algunes situacions particulars, sortides, setmana d’exàmens de batxillerat i activitats de centre hi 

haurà modificacions en el funcionament de les guàrdies: 

● En cas de sortides, els professors que no van a les sortides dels seus grups passaran 

automàticament a ser professors de reforç i s’hauran de presentar obligatòriament i signar a la 

sala de guàrdia per si són necessaris. Per tant, hauran de fer les substitucions d’aquell professorat 

que hagi anat de sortida. La resta de professorat de guàrdia farà les guàrdies amb normalitat. 

● En el cas de les setmanes d’exàmens de batxillerat, els professors que no tinguin examen ni 

classe o no estiguin de suport en altres exàmens passaran automàticament a ser professors de 

reforç i es presentaran a la sala de guàrdia per si són necessaris. Hauran de complir en tot 

moment el seu horari habitual. 

● En el cas d’activitats (carnestoltes, Sant Jordi…) hi haurà un horari especial de guàrdies. 

● En cas de necessitat, quan el centre ho determini, les hores assignades com a tasques, tutories 

tècniques, treballs de recerca, hores complementàries, etc. podran ser substituïdes per hores de 

guàrdia. 

● En les jornades d’activitats, les hores lectives i/o de tasques seran assignades com a hores de 
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guàrdia sempre que el professor no estigui realitzant una activitat específica per aquella data. 

● A partir del tercer trimestre, les hores de tasques destinades a a TR (treballs de recerca) passaran 

automàticament a ser hores de guàrdia de passadís. 

● Quan hi hagi una jornada de vaga, el professorat que tenia classe i no tingui alumnes, passarà a 

tenir automàticament guàrdia de reforç i s’haurà de presentar a la sala de guàrdia. 

 

4.7.5. Entrades i sortides 

Tots els cursos d’ESO, Batxillerat i primer curs de CFGM1 fan el mateix horari de 8:00h a 14:30h. En 

total 30 hores a la setmana. El 2n curs de Cicle Formatiu de Gestió Administrativa de Grau Mitjà  

realitza 25 hores a  la setmana, de 8:00h a 12:30h tots els dies. 

El centre tancarà la porta d’entrada a l’Institut a les 8:15h i romandrà tancat durant les hores lectives.  

Els alumnes d’ESO podran entrar al centre passades les 8:15h però no podran anar a classe i es 

quedaran a la sala de guàrdia amb el professorat de guàrdia el qual anotarà la incidència. Els alumnes 

d’ESO en cap cas poden sortir del centre fins que acabin les classes a les 14:30h.  

Per a sortir durant l’horari escolar de 8h a les 14:30h, els alumnes menors d’edat han de tenir el permís 

familiar per escrit, la signatura del professor de guàrdia i el segell de l’Institut a l’agenda. En cas de 

malaltia, els alumnes menors d’edat no podran marxar sols a casa; caldrà que el pare, la mare o el tutor 

legal els vingui a recollir a l’Institut. 

Els dilluns i dimecres de 15h a 17h els alumnes amb comunicats de disciplina lleus, amb retards 

d’assistència o amb faltes d’assistència no justificades vindran a recuperar aquestes faltes.  

Els dilluns de 15h a 17h els alumnes que han estat derivats a l’equip d’orientació educativa perquè 

necessiten seguiment per part del psicòleg municipal venen al centre prèvia consulta amb el pare, mare 

o tutors legals i amb la seva autorització. 

L’alumnat de batxillerat i del Cicle Formatiu de Grau Mitjà durant el temps d’esbarjo pot sortir del 

recinte. Els alumnes matriculats d’assignatures soltes poden entrar a les hores que  s’imparteix la 

matèria i si tenen hores lliures es poden quedar estudiant al centre, només podran sortir del centre amb 

una autorització per escrit del pare, mare o tutor legal si els alumnes són menors d’edat. Quan els 

alumnes de batxillerat i de CFGM realitzen un examen abans de l’hora del pati, si l’han finalitzat 

poden abandonar l’aula per anar a la biblioteca; si és a última hora del matí, si han finalitzat l’examen 
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abans d’acabar l’hora poden marxar de l’aula per anar a casa. 

Els alumnes de segon curs de cicle formatiu surten 10 minuts abans per què puguin agafar el tren. 

Els alumnes de batxillerat i del CFGM podran sortir del centre en cas d’absència del professorat a 

última hora del matí.  

Respecte als alumnes de Batxillerat i de CFGM cal tenir en compte: 

1. Si el professor falta a primera hora, amb notificació prèvia als alumnes, l’alumnat de batxillerat i 

CFGM pot entrar a les 9h. 

2.  Si el professor falta a última hora, l’alumnat de Batxillerat i CFGM també podrà sortir abans. 

3. Podran sortir i entrar a altres hores en períodes de setmanes d’exàmens. 

4. En cap altre supòsit podran entrar o sortir a altres hores. 

 

4.7.6. Control d’assistència i puntualitat al centre dels alumnes 

El control de l’assistència i la puntualitat dels alumnes es realitzarà per part del professorat de cada 

grup classe a cada hora a través del programa informàtic de gestió de l’assistència dels alumnes al 

centre (ieduca). 

El professor tindrà 48h per poder introduir les faltes d’assistència dels alumnes de les seves classes. 

L’alumnat pot justificar les faltes a l`hora del pati al tutor tècnic de faltes d’assistència durant un 

període no superior a dues setmanes. 

Les famílies podran justificar telefònicament les faltes d’assistència dels alumnes. També ho podran 

fer enviant un correu electrònic a l’adreça coorporativa del centre 

Els administradors del programa s’encarreguen de revisar la gestió de les faltes d’assistència i 

puntualitat. 

L’equip administrador està format per l’equip directiu i el tutor tècnic de faltes d’assistència. 

L’assistència a classe dels alumnes de batxillerat és obligatòria. L’alumnat que acumuli un 20 % de 

faltes no justificades en una matèria perd el dret a l’avaluació contínua. Aquest alumne només tindrà 

dret a fer una prova a tot el trimestre, durant la setmana d’exàmens. 

L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumne de batxillerat, durant 15 dies hàbils, pot 
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comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne, sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en matèria de faltes d’assistència i de puntualitat 

injustificades de l’alumne. En el moment que s’arribi a acumular aquest període d’absència, aquesta 

circumstància es notificarà a l’alumne absentista, i als pares o tutors legals en el cas d’alumnes menors 

d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, la directora del centre anul·larà la 

matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant la pot ocupar una altra 

persona.  

En el cicle formatiu de grau mitja l'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials 

de les unitats formatives o mòduls professionals, incloses les hores de presència en els centres de 

treball on es cursa l'FCT. En cas de manca d'assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a 

l'avaluació continuada i si aquesta absència no justificada es produeix durant 15 dies hàbils, pot 

comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne. En el moment que s’arribi a acumular aquest 

període d’absència, aquesta circumstància es notificarà a l’alumne absentista, i als pares o tutors legals 

en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, la 

directora del centre anul· larà la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva 

vacant la pot ocupar una altra persona.  

Als alumnes que arriben passades les 8:15 h se’ls comptabilitzarà un retard. Si un alumne arriba tard 

amb un justificant, el professor de sala justificarà el retard i l’alumne/a podrà anar a classe, i en aquest 

cas caldrà ensenyar el justificant al professor/a d’aula. 

L’alumne haurà de ser puntual a totes les classes. L’acumulació de retards comportarà una sanció. 

En el cas de les sortides, el responsable de la sortida passarà amb prou temps la llista dels participants 

al tutor tècnic de faltes d’assistència i a la sala de professors i, seguirà el protocol per a les sortides 

 

4.7.7. Control d’assistència del professorat 

El professorat ha d’assistir a les classe i complir amb la puntualitat. Per una bona gestió i organització 

del centre, la puntualitat ha de ser molt important. Si el professorat és puntual, s’evitaran moltes 

situacions de conflicte a les aules i als passadissos i això repercutirà en un bon ambient acadèmic. 

El professorat té un marc horari de 8h a 14.30h amb una o dues tardes per reunions, i dins d’aquest 

horari cada professor tindrà un horari personal confeccionat pel cap d’estudis seguint els criteris de 
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confecció d’horaris. 

Si el professorat ha d’entrar més tard o sortir més aviat en el seu horari haurà de demanar un permís a 

direcció. 

En cas d’absència del professorat prevista amb anterioritat, aquest demanarà permís per obtenir 

l’autorització posterior de direcció. En el moment de la incorporació, presentarà els documents 

justificatius a direcció. 

En cas d’absència per malaltia sobrevinguda, o qualsevol altra circumstància, trucarà al centre per 

informar, i quan s’incorpori presentarà els documents justificatius o en la seva absència la declaració 

jurada d’absència per malaltia. S’ha de presentar a Direcció. 

El professorat pot consultar el seu saldo de faltes d’assistència a traves del portal ATRI 

Durant el curs el professor haurà de signar l’entrada i la sortida cada dia, en el full de seguiment que hi 

haurà al’entrada de  consergeria. 

En cas d’absència programada, el professorat deixarà la feina als alumnes i ho anotarà en el llibre de 

feines que esta a la sala de guàrdia. 

Les feines que el professorat enviar al centre pels alumnes en cas d’absència seran enviades al correu 

secretaria@elstresturons.cat. 

A la sala de professors hi ha els diferents models de permís d’absència, justificació d’assistència i 

declaració jurada. Els dos primers s’han de lliurar a la directora perque les signi i, el cap d’estudi les 

arxivarà i farà les gestions necessàries 

 
4.7.8. Protocol d’actuació en cas d’absentisme 

L’absentisme escolar és un greu problema educatiu i també social. Al mateix temps, reflecteix les 

situacions de desafecció i de conflicte que viuen alguns dels nostres alumnes.  

L’assistència a les activitats formatives és sempre obligatòria. Les faltes tenen una incidència negativa 

i directa en el procés d’aprenentatge, tant si són justificades com si no ho són. Per tant, com a centre 

educatiu, hem de treballar a favor de l’èxit escolar minimitzant els efectes de l’absentisme escolar. 
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En les reunions d’equip docent s’inclourà un punt en l’ordre del dia per tractar aquest tema i també 

serà tractat en les reunions de la comissió de l’atenció a la diversitat (CAD). 

Quan es detecta un cas d’un alumne menor d’edat amb un nombre elevat de faltes d’assistència no 

justificades a l’Educació Secundària Obligatòria, el Cap d’Estudis notificarà per escrit al tutor de grup, 

o si és el cas el tutor personal de l’alumne/a, les faltes no justificades, i aquest es posarà en contacte 

amb els pares, mares o tutors legals per comunicar les faltes no justificades, esbrinar les causes de 

l’absentisme i recordar l’obligació que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills i 

filles. Si l’absentisme escolar continua, en ser superior a 50 faltes no justificades la direcció del centre 

comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquest escrit quedarà còpia al 

centre i s’anotarà al registre de sortida, per disposició de la inspecció educativa. 

L’obertura d’un protocol d’absentisme (veure ANNEX) pot comportar també l’obertura d’un expedient 

disciplinari. 

Es realitzarà un seguiment dels alumnes absentistes a les reunions mensuals de la comissió social i 

s’elaborarà un pla d’acollida de l’alumne absentista en el seu retorn al centre.  

 

4.7.9. Portes d’Accés 

El personal de consergeria haurà d’aplicar l’horari oficial de l’institut per l’obertura i tancament de la 

porta principal.  

La porta d’accés es podrà obrir fora de l’horari indicat per tal que pugui accedir o sortir del centre 

l’alumnat amb justificació o autorització signada per la família o tutors legals amb el segell del centre, 

o per malaltia sobrevinguda si és el cas. Per tenir accés al centre fora de l’horari indicat, la persona que 

vulgui entrar s’ha d’identificar. La porta s’obrirà utilitzant el polsador que hi ha a consergeria. 

La porta que permet accedir de l’aparcament al centre romandrà sempre tancada amb clau. El 

professorat que porti a l’aparcament el seu vehicle no impedirà la sortida de cap vehicle. L’alumnat hi 

té reservada una zona d’estacionament de bicicletes. Cap alumne pot entrar al centre per la porta del 

pàrquing. 

Tot personal de subministrament de material, aliments, etc. sempre entrarà en horari d’obertura del 

centre per la porta principal. 
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4.7.10. Claus del Centre 

Els professors només disposaran de les claus d’accés a les aules, departaments i aquelles aules 

específiques com laboratoris o tallers. Els professors d’Educació Física tindran, a més, les claus dels 

vestidors. 

Les claus de l’Institut han de ser a l’armari que hi ha a consergeria. Aquest ha de romandre sempre 

tancat amb clau, de la qual cada conserge en tindrà còpia. Només el personal de consergeria podrà 

lliurar i recollir les claus, i mai no es donaran a alumnat i/o personal que no sigui del centre, a excepció 

de les claus que s’han de lliurar per convenis establerts amb altres entitats.. A excepció de les claus de 

l’ascensor. Si amb motiu de reparació o manteniment o entrada de material algú demana una clau d’un 

espai, seran les/els conserges qui obrin i tanquin la porta corresponent en acabar la feina. 

Sempre que es deixi una clau els conserges apuntaran, en els fulls de control de claus, a qui es deixa, 

hora i dia de lliurament i hora i dia de retorn. Les claus s’han de tornar un cop finalitzada la classe i 

sempre abans d’acabar la jornada de l’Institut. El personal de consergeria ha d’estar atent per demanar-

les i evitar deixar l’armari incomplet. La pèrdua d’una clau ha de ser comunicada immediatament al 

Secretari/a per tal que es prenguin les mesures oportunes.  

En cap cas els professors poden lliurar les claus als alumnes. 

 

4.7.11. Justificació i comunicació a les famílies de les faltes d’assistència 

Les famílies dels alumnes hauran de comunicar les faltes d’assistència el mateix dia que falta 

l’alumne/a per via telefònica a consergeria. Consergeria comunicarà al professor de guàrdia de sala les 

absències justificades per entrar-les a l’ordinador de la sala de guàrdia. Respecte als alumnes que 

encara tenen faltes d’assistència per justificar, la falta es justificarà mitjançant una nota a l’agenda 

signada pels pares o tutors legals i es presentarà al tutor tècnic encarregat de les faltes d’assistència, a 

l’hora del pati, a la sala de guàrdia.  

Es disposarà del termini de dues  setmanes per tal de justificar les faltes d’assistència.  Un cop passats 

aquests dies, es començaran a comptar les faltes com a no justificades.  

Si la família no respon, o un cop ja se li ha posat un expedient disciplinari  l’alumne/a continua amb les 

faltes d’assistència, s’avisarà per escrit amb registre de sortida als serveis socials en cas de tractar-se 
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d’un alumne/a menor de 16 anys, tal com està establert seguint el protocol d’absentisme. 

Mitjançant el programa de gestió de faltes d’assistència s’enviarà un missatge als pares, al final de la 

jornada i el divendres a última hora, en el cas que l’alumne/a hagi faltat. 

L’alumnat també podrà justificar les faltes d’assistència mitjançant una bústia al costat de la sala de 

guàrdia 

La família també podrà justificar les faltes a través del correu coorporatiu del centre 

 

4.7.12. Modificacions horàries 

El centre es regirà per el marc horari determinat per el Departament d’Ensenyament i amb les 

adaptacions pròpies del centre amb l’aprovació del Consell Escolar. 

El marc horari és de 8h del matí fins a les 14.30h. Dins d’aquest marc horari les classes poden ser 

modificades, amb l’aprovació del Consell Escolar, en determinats dies d’activitats organitzades pel 

centre. El centre també pot sol·licitar amb el consens del Consell Escolar o d’⅓ part dels membres dels 

Consell Escolar una modificació de l’horari lectiu dels alumnes durant el mes de juny d’acord amb la 

legislació vigent. Per efectuar el canvi horari cal complir amb els requisitis de la resolució 

corresponent, l’informe positiu de la inspecció educativa i l’autorització escrita de la directora dels 

serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental.   

Els alumnes de batxillerat veuran modificat el seu horari en les setmanes d’exàmens. 

En les sortides organitzades pels departaments, aquest horari també pot ser modificat en funció del 

tipus i durada de la sortida. És aprovat també pel Consell Escolar. 

En el cas d’alteracions de l’horari per exàmens o qualsevol altra activitat, si un professor vol proposar 

modificacions a aquestes alteracions horàries les haurà de demanar per escrit i amb prou antelació al 

canvi de marc horari perquè el cap d’estudis pugui valorar la idoneïtat de la proposta. El cap d’estudis 

informarà en un termini no superior a 48 hores de si és possible la modificació horària i ho notificarà al 

professor.  

En les modificacions horàries, sempre que sigui necessari per organització del centre, les hores de 

professorat que siguin lectives, de tutories tècniques, complementàries, d’atenció, etc. passaran 

automàticament a ser hores de guàrdia o de realització de les funcions que la Direcció determini. 
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En el cas de les setmanes d’exàmens de batxillerat, l’horari del professorat podrà ser modificat en 

funció de les necessitats del centre en l’organització i planificació d’aquests exàmens. 

Es realitzarà la modificació horària el dia de l’exposició dels treballs de síntesi i del projecte de recerca 

de quart d’ESO, de manera que els alumnes podran venir a l’hora assignada per l’exposició dels 

treballs, prèvia consulta i aprovació pel Consell Escolar del centre. 

 

4.7.13. Activitats fora del centre 

Quan els alumnes fan activitats fora del centre, independentment de la matèria i dels dies que estiguin 

a fora, estan sotmesos a la mateixa normativa que si estiguessin fent classe dins del centre. 

Caldrà tenir present les instruccions següents per realitzar sortides i activitats fora del centre: 

- Totes les sortides programades han d’estar previstes a final del curs anterior i aprovades en 

el Consell Escolar d’inici de curs, o, en activitats excepcionals, en un altre consell escolar. 

- L’equip de professors que realitza una sortida, amb prèvia consulta a l’equip docent, pot 

proposar amb raons degudament justificades que un alumne no pot anar a una sortida. 

Aquesta proposta ha de ser raonada i recollida en acta i ha de comptar amb el vist-i-plau de 

direcció. En cap cas, es pot discrimina a un alumne per raons de sexe, raça, creences 

religioses, o altres quesions personals de caràcter mèdic. 

- Qualsevol alumne amb un expedient disciplinari quedarà automàticament exclòs de 

qualsevol activitat fora del centre, a excepció de si hi ha un informe favorable del seu tutor 

de manera raonada i amb el vist-i-plau de direcció. 

- En cap cas les sortides fora del centre tindran lloc durant els caps de setmana, a excepció 

que per causes alienes sigui necessari fer-ho. Tampoc es faran coincidir amb els períodes de 

les sessions d’avaluacions. 

- En una setmana no es farà més d’una sortida que impliqui pernoctació, a excepció dels 

Treballs de Síntesi en què es pernocta més d’una nit.. 

- S’evitarà que els alumnes de segon de batxillerat tinguin sortides a partir del tercer trimestre 

de curs. 

- L’assistència al centre dels alumnes que no fan una sortida és obligatòria. El professorat que 

participa en les sortides ha de deixar feina preparada. 

- Quan en una sortida els alumnes que es queden és superior al 50% les classes es 

desenvoluparan amb tota normalitat. Quan en una classe l’assistència és inferior al 50% es 
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faran activitats complementàries, de reforç, d’ampliació, de dubtes... però no per avançar 

matèria. 

El criteri per decidir el professorat que va al viatge de final d’etapa, a 4t d’ESO, i Treballs de Síntesi, 

seguirà aquest ordre de preferència: 

1. Els tutors. 

2. El coordinador del nivell corresponent. 

3. Altres professors de l’equip docent i/o algun membre de l’equip directiu si s’escau. 

4. La decisió final dels professors que van a les sortides recau en última instància en la directora 

del centre. 

En la realització de les sortides que impliquin pernoctació, a excepció del viatge de 4t, el responsable 

de la sortida presentarà a la direcció un dossier o programa on s’especifiqui totes les activitats que es 

realitzaran així com també el contingut pedagògic relacionat amb la sortida.  

En les sortides amb pernoctació a batxillerat, el criteri a seguir perquè hi vagin els professors serà el 

següent: 

1. A aquestes sortides aniran els professors afins a les matèries que es treballaran a la sortida i amb 

el vist-i-plau de direcció. 

2. El coordinador de nivell. 

3. Altre professor de l’equip docent o bé algun membre de l’equip directiu si s’escau. 

4. La decisió final per a l’assignació dels professors que aniran a la sortida serà de direcció. 

No es permetrà en cap situació, l’exclusió a una sortida d’un alumne per motius de salut si no hi ha cap 

expedient o altra situació que sigui motiu d’exclusió justificat. En aquests casos de malalties i quan 

l’alumne necessiti un seguiment, que hagi de portar medicaments especials i per la seva situació 

personal, el centre procurarà posar un professor de reforç a la sortida. 

En la gestió de la sortida cal seguir aquest protocol, esquematitzat a l’annex d’aquest document.  

1. El professor responsable de l’activitat externa lliura el full d’informació de la sortida a la 

coordinadora d’activitats com a molt tard tres setmanes abans de la data de sortida. HI fa 

constar el professorat acompanyant i dos suplents per si hi hagués qualsevol imprevist. A l’hora 

de triar el dia i d’assignar el professorat acompanyant, es prioritzarà que sigui un professor de 

la  matèria o un tutor del nivell, i que s’hagi de cobrir amb guàrdies el mínim de classes 
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possible. 

2. La coordinadora d’activitats lliura el full a direcció perquè hi doni el vistiplau. 

3. La coordinadora d’activitats anota les dades de l’activitat: hores i lloc de sortida i arribada, 

professorat acompanyant, curs i grup, etc., i incorpora la sortida al calendari pertinent (ieduca, 

google, sala de professors…) 

4. Si és el cas, la coordinadora d’activitats contracta els autocars. 

5. La coordinadora d’activitats redacta el full informatiu per a les famílies i el fa arribar a 

Secretaria, als tutors corresponents i al claustre en general. 

6. Secretaria tramet la informació a les famílies per correu electrònic. 

7. El tutor lliura la informació en format paper als alumnes que no tenen adreça de correu 

electrònic. 

8. El professor responsable (o tutor si és una activitat de tutoria) recull el comprovant d’ingrés 

dels alumnes, si s’escau i amb l’ajut dels companys de departament si és el cas, fa la llista dels 

alumnes que hi assistiran i la lliura al tutor d’assistència. 

9. El tutor d’assistència introdueix les dades a Ieduca. 

10. El professor responsable deixar feina als alumnes que quedaran al centre sense professor; 

aquestes tasques, en la mesura del possible, es donaran a l’alumnat per no dependre del 

professorat de guàrdia. També deixaran al Cap d’Estudis una feina específica de la sortida per a 

l’alumnat que no hi ha assistit; aquesta tasca s’haurà de recollir i valorar. 

11. El cap d’estudis lliurarà al cap de guàrdia de sala la feina específica de la sortida i establirà el 

professorat de guàrdia per aquella jornada. 

12.  El mateix dia de la sortida, el professor responsable passa llista abans de sortir i fa saber al 

tutor d’assistència en aquell mateix moment qui falta a l’excursió.  

13. El mateix dia de la sortida, el professor que té classe amb aquell grup passa llista i realitza 

activitats de la seva matèria, d’aprenentatge, repàs…  

14. El mateix dia de la sortida, el cap de guàrdia de sala dona la feina al professorat de guàrdia. 

15. El mateix dia de la sortida, el professor de guàrdia passa llista i la fa saber al tutor d’assistència 

perquè pugui actualitzar les dades, i dona la feina als alumnes que han assistit al centre.    

 

4.7.14. Activitats dins del centre 

Tots els àmbits poden proposar activitats dins el centre de tipus divers. El protocol a seguir, que hi ha 
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esquematitzat a l’annnex d’aquest document, és el següent:  

- Totes les activitats internes programades han d’estar previstes a final del curs anterior i 

aprovades en el Consell Escolar d’inici de curs, o, en activitats excepcionals, en un altre 

consell escolar. 

- Aquestes activitats han de ser gratuïtes ja que el centre no pot contractar cap persona física 

per la realització d’una activitat educativa. 

- La persona responsable lliura el full d’activitat interna a la coordinadora d’activitats. 

- La coordinadora d’activitats tramita el full a direcció per al vistiplau, i informa a 

Consergeria per si cal la reserva de la sala polivalent. També anota l’activitat a la cartellera 

de la sala de professors i als calendaris corresponents. 

- En el cas que l’activitat afecti una hora de classe que no correspon al professor i grup 

implicats, el professor haurà d’informar el claustre mitjançant el correu electrònic i, si 

s’escau, deixar feina als alumnes que deixen de tenir la classe amb aquest professor. 

- Si cal professorat acompanyant, el responsable farà la proposta; si no, el cap d’estudis 

s’encarregarà d’assignar-lo. 

- Si cal que un professor de guàrdia supleixi el professor organitzador, el de guàrdia passarà 

llista i lliurarà la feina als alumnes. 

- El professor responsable, i l’acompanyant si és el cas, passarà llista en el moment de fer 

l’activitat. 

 En el cas de necessitar l’aula polivalent, la sol.licitud de reserva d’aquest espai s’haurà de fer 

amb prou antelació 

 

4.7.15. Convivència dels espais dels professors 

S’entén per espais comuns al professorat la sala de professors, els despatxos, la sala de coordinació, les 

aules d’entrevistes, els departaments, etc. 

Aquests espais es mantindran sempre en bones condicions higièniques i estaran ordenats en la mesura 

del que sigui possible. Es respectaran les reunions que s’hi duguin a terme, de manera que s’hi evitarà 

l’entrada i el soroll. 

D’acord amb la normativa vigent, es prohibeix totalment el consum de tabac en totes les dependències 

de l’institut, siguin cobertes o no, inclosos els patis. Aquesta prohibició afecta tota la comunitat 
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educativa: l’alumnat, independentment de la seva edat i del tipus d’ensenyament que cursi, el 

professorat, el personal d’administració i serveis i tota persona que estigui dins del recinte escolar. A 

l’institut, per tant, no hi haurà cap àrea reservada per a fumadors. No es permet tampoc el consum ni la 

tinença de cap tipus de beguda alcohòlica al centre, encara que sigui de graduació baixa. Tampoc no es 

permet el consum o tinença de drogues a l’institut. Aquestes normes afecten tota la comunitat 

educativa (professorat, alumnat...). També són vigents fora del centre durant la realització d’activitats 

complementàries i extraescolars. 

En cap cas es permetrà, sota cap concepte, fumar ni beure begudes alcohòliques dins d’aquests espais, 

incloses les celebracions a la sala de professors ni dins dels departaments, d’acord amb la normativa 

vigent. Tampoc és permès fumar al passatge dels Tres Turons ni espais colindants com són el passatge 

Els Tres Turons, el carrer vall de maig o en el pàrquing 

Aquesta normativa afecta a l’horari lectiu i a totes activitats complementàries de dilluns i dimecres a la 

tarda i les sortides. 

 

4.7.16. Consergeria  

Consideracions a tenir en compte respecte a la Consergeria 

Per tal de no entorpir en l’activitat laboral de consergeria, el professorat no pot restar a l’interior de 

consergeria ni a la finestreta en les seves estones lliures. 

L’alumnat i el professorat no hi deixarà bosses ni motxilles ni material acadèmic com si fos una 

prestatgeria, ni perquè en tinguin cura durant una estona. 

S’evitarà trucar a les famílies des del telèfon de consergeria, donat que és un lloc públic molt transitat; 

a més, el telèfon és una de les seves eines de treball i no s’ha de bloquejar. 

No és feina de consergeria gestionar les pilotes del pati. Aquestes pilotes es custodiaran a consergeria 

però serà el professor de guàrdia de pati l’encarregat de recollir-les i tornar-les a les hores de pati. 

Consergeria no deixarà cap pilota fora d’aquesta estona d’esbarjo. 

 

 4.7.17. Ús dels ordinadors al centre 

El professorat ha de vetllar per que l’alumnat faci un bon ús dels ordinadors del centre, tant els fixes a 
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les aules d’informàtica com els ordinadors portàtils. 

L’alumnat de 4t d’ESO podrà portar el seu ordinador portàtil per treballar en el Projecte de Recerca, 

sota la seva responsabilitat. En el cas que l’alumnat dugui ordinador portàtil, ho farà sota la seva 

responsabilitat, i el professor haurà d’aportar opcions per la custodia d’aquests ordinadors 

 

4.7.18. Mòbils i altres aparells electrònics 

Portar mòbils i aparells que puguin reproduir o gravar so i/o imatge al centre, sense permís explícit 

d’un professor per a una activitat d’una matèria, constitueix una falta greu que comportarà l’obertura 

d’un expedient disciplinari. No obstant, i si la direcció del centre ho autoritza, l’alumne podrà fer servir 

el mòbil per a tasques acadèmiques. Per aquest supòsit, caldrà que el professor ho demani per escrit a 

la direcció, justificant els motius del seu ús i especificant el grup classe, l’hora i la matèria. Així la 

direcció del centre si autoritza el seu ús n’informarà a les famílies. 

Tampoc es pot gravar o fotografiar a cap membre de la comunitat educativa sense el seu permís en la 

qual es vegi un menyspreu per aquella persona. Serà motiu d’una falta greu i l’inici d’un expedient 

sancionador. 

L’aparell serà requisat per aquell professorat que detecti un mal ús. L’alumnat el lliurarà 

voluntàriament al professor o direcció perquè resti en dipòsit un període màxim de 80 dies naturals o 

els que determini el Cap d’estudis.  

Si s’incompleix la normativa i l’alumne/a no lliura voluntàriament l’aparell, s’obrirà un expedient 

sancionador i es comunicarà tant a l’alumne com a la família que hi ha la suspensió del dret d’assistir 

al centre durant tres dies lectius (sense perdre el dret de realitzar exàmens); es tancarà la instrucció de 

l’expedient sancionador sense més repercussió per a l’alumne/a que la sanció acceptada.  

El professorat tampoc pot utilitzar el mòbil, per qüestions personals, a les aules, a la sala de guàrdia ni 

durant les sortides 

El professorat no utilitzarà el mòbil en les reunions que el  professorat faci habitualment (avaluacions, 

reunions, claustres…) com a mostra de respecte als companys i al coordinador de la reunió. 

Les famílies vetllaran per mantenir el mòbil silenciat en les entrevistes i s’abstindran de respondre les 

trucades llevat que sigui imprescindible. 
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4.8. Règim disciplinari  

4.8.1. Marc general 

El marc legal d’aplicació de la normativa disciplinària i sancionadora té com a marc normatiu el 

següent: 

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

Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC 16.7.2009) d’educació (LEC) 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010) 

Les faltes disciplinàries es dividiran en tres categories: faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus. 

Aquestes faltes seran sancionades en funció de la seva gravetat. 

Les faltes disciplinàries seran diferenciades en dos grups: 

A)   Faltes d’assistència injustificades al centre 

B)   Faltes de convivència en el centre 

 

4.8.2. Tipologia i competència sancionadora 

a) Les irregularitats en què incorri l’alumnat si no perjudiquen greument la convivència seran 

considerades com a faltes lleus o conductes contràries a les normes de convivència en el centre, i 

comporten l’adopció de mesures que s’estableixen en el present document. 

b) Les conductes i els actes que sí perjudiquen greument la convivència, seran considerades com a 

falta greu i les sancions que s’hi relacionen són les que es troben en aquest document i descrites 

en l’article 37.1 de la LEC (12/2009). Sobre aquestes faltes caldrà considerar que incorren en 

especial gravetat si existeix l’agreujant de discriminació per raons de gènere, sexe, raça, naixença 

o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

c) Les conductes i els actes contraris a la convivència de l’alumnat són objecte de correcció del 

centre si tenen lloc dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 

extraescolars. Igualment, comporten l’adopció de mesures correctores i sancionadores que 

escaiguin els actes de l’alumnat que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin 

motivades per la vida escolar o hi estiguin directament relacionades i afectin altres alumnes o 

altres membres de la comunitat educativa. 

d) El present document també indica en quines situacions les mesures correctores s’ha d’aplicar 
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directament pel professorat, i en quins casos les mesures correctores corresponen al tutor/a o 

algun membre de l’equip directiu, i en especial, al cap d’estudis adjunt, o a la directora del 

centre. 

e) A més, el present document estableix quins són els canals de comunicació, tant amb les famílies 

dels alumnes menors d’edat com els alumnes majors d’edat. 

En cas de conflicte, hi ha un protocol d’actuació (vegeu annex) en el qual s’hi indica com s’ha d’actuar 

en cas d’una incidència en la comunitat educativa. 

 

4.8.3. Assistència de l’alumnat 

L’assistència per part de l’alumnat és obligatòria al centre. 

Les faltes injustificades de puntualitat i d’assistència a classe estan considerades com a conductes 

contràries a les normes de convivència en el centre. 

L’acumulació de  retards injustificats comportarà la imposició d’una sanció. 

L’acumulació de faltes injustificades a l’ESO, Batxillerat i CFGM comportarà l’acumulació de faltes 

greus i  l’inici d’un expedient sancionador. 

Quan hi ha indicis clars d’absentisme i/o absentisme crònic s’obrirà un protocol d’absentisme sense 

perjudici d’obrir un expedient disciplinari. Aquest protocol d’absentisme serà complimentat pel tutor i 

cap d’estudis i s’enviarà a serveis socials (vegeu annex) 

En cas d’absència, al final del dia s’enviarà a les famílies un missatge on se’ls informarà d’aquesta 

absència. 

L’acumulació de faltes d’assistència sense justificar comportarà una sanció, i en els casos més greus un 

expedient i/o protocol d’absentisme. 

 

4.8.4. Faltes de convivència 

Les faltes de convivència seran registrades en el comunicat de disciplina i es lliurarà al cap d’estudis. 

Una còpia quedarà en l’expedient de l’alumne i una altra còpia serà lliurada al tutor/a. 

L’acumulació de 5 comunicats de disciplina comporta una sanció. 

L’acumulació de 10 i 15 comunicats de disciplina comporta una altra sanció. 

Quan un alumne arriba als 20 comunicats de disciplina se li obre, de manera automàtica, un expedient 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 148 

sancionador.  

Als alumnes de Batxillerat se’ls obre un expedient a partir dels 10 comunicats de disciplina. 

Per obrir un expedient sancionador no és necessari arribar als 20 comunicats de disciplina. En funció 

de la gravetat de la falta, un sol comunicat pot comportar l’obertura d’expedient. 

En cas de falta de convivència, al final del dia s’enviarà a les famílies un missatge per tal d’informar 

del fet. 

 

4.9. Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancionadores 

a) L’aplicació de mesures correctores i sancionadores no pot privar l’alumnat de l’exercici del dret 

a l’educació. 

b) En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat 

física o la dignitat personal de l’alumnat. 

c) Per a la graduació en l’aplicació de les sancions s’han de tenir en compte els criteris següents:   

- Les circumstàncies personals i socials, i l’edat de l’alumnat afectat. 

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

- La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la 

resta de l’alumnat. 

- La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació amb què se sanciona. 

- La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

 4.9.1. Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat 

- El reconeixement espontani per part de l’alumne/a de la seva conducta incorrecta. 

- No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència al centre. 

- La petició de disculpes en els casos d’injúries, ofenses i alteracions del desenvolupament de 

les activitats del centre. 

- La falta d’intencionalitat. 

- El rescabalament amb celeritat i eficàcia de la falta feta quan aquesta faci referència a la 

sostracció i/o deteriorament de material del centre o de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

- Quan l’alumne té un dictamen per conducta (només el primer cop). 

- En funció del PI de l’alumne, si s’escau 
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4.9.2.  Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne/a: 

- Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar els membres de la comunitat 

educativa per raó de gènere, sexe, raça, naixença, religió, aspecte físic o qualsevol altra 

circumstància personal o social. 

- Causar danys, injúries o ofenses als companys o companyes que es troben en una situació de 

desigualtat de condicions. 

- La premeditació i/o la reiteració. 

- Col·lectivitat dels fets. 

- La publicitat manifesta dels fets. 

- La dificultat en el rescabalament de la falta feta per temps transcorregut, o negligència 

manifesta respecte al tracte del material afectat. 

- Haver tingut una falta greument perjudicial per a la convivència al centre durant el curs 

escolar anterior, especialment si es tracta d’alumnat repetidor. 

- Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als 

incorporats recentment al centre. 

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència el present document i basats en l’article 37.1 de la 

LEC, Llei 12/2009 de 16-07-2009, s’han de considerar especialment greus, i en conseqüència les 

mesures sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan 

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

personal o social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

 

4.9.3. Altres consideracions rellevants 

a) L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les instal·lacions o el material 

del centre o en sostregui material, ha de reparar els danys o restituir el que hagi sostret, sens 

perjudici de la responsabilitat civil que li correspongui, a ell mateix o a les mares, pares o als 

tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

b) L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per 

l’alumnat, que afectin la convivència i/o les normes d’organització i funcionament del centre, 

s’ha d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu 



 
 
NOFC.  INSTITUT ELS TRES TURONS. ARENYS DE MAR                                      
    

 

 150 

procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha 

d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre. 

 

4.10. Conductes contràries a les normes de convivència 

4.10.1. Les faltes lleus 

Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència al centre o faltes lleus les següents: 

1. Les faltes injustificades de puntualitat i de no assistència a classe. 

2. En cas que un grup classe prengui la decisió col·lectiva d’absència a classe de manera 

injustificada. 

3. La reiteració manifesta de la no realització de les tasques lectives encomanades. 

4. La reiteració manifesta de no portar el material ni la indumentària necessària per a la realització 

de les activitats procedimentals. 

5. Els actes d’incorrecció, de desconsideració, amenaça o ofensa no greu envers els altres 

membres de la comunitat escolar. 

6. Els actes injustificats, no greus, que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

7. L’ús de peces de roba o altres complements que dificultin el control de la classe, en especial en 

una activitat d’avaluació, sempre que ho demani el professorat. Per exemple: gorra, barret, 

ulleres de sol, etc. 

8. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses, no greus, contra membres de la comunitat 

escolar. 

9. El deteriorament no greu, causat intencionadament o per negligència, de les pertinences o 

dependències del centre o de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

10. La realització d’activitats escolars o no escolars que no corresponen a la classe on s’és present. 

11. La reiteració de la no presentació de les activitats o del material encomanat a l’alumnat que 

afecti el normal desenvolupament de la classe (per exemple classes pràctiques) o/i afecti una 

sortida del grup classe fora del centre. 

12. Els obstacles que pogués posar l’alumnat per aconseguir que el tutor, tutora o qualsevol 
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membre de l’equip directiu pugui comunicar-se amb ells i els seus tutors. Per exemple, no 

respondre o dificultar l’intent de comunicació de la tutora o tutor o membre de l’equip directiu 

envers l’alumne/a o envers els progenitors o tutors legals, de forma reiterada i manifesta tal i 

com recollirà el registre pertinent. 

13. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar que es 

basi en algun dels apartats que l’alumnat té com a deure i que no constitueixi falta. Es 

consideren faltes les conductes que es troben tipificades en l’article 37.1 de la Llei 12/2009 

d’Educació de Catalunya. 

14. No fer cas de les directrius del professorat. 

15. Utilitzar un llenguatge inadequat en el centre educatiu o en el lloc on es desenvolupi l’activitat. 

16. Alterar l’ordre i la convivència amb crits, aldarulls o corredisses per les dependències de 

l’Institut. 

17. Llençar objectes per les finestres o tanques. 

18. Dificultar la neteja o embrutar intencionadament les dependències del centre. 

19. No respectar l’exercici del dret a l’estudi i l’aprenentatge dels companys. 

20. Beure o menjar durant les hores de classe en les aules, laboratoris o tallers. 

21. Escopir. 

22. Fer un ús indegut del servei de biblioteca. 

23. Fer un ús indegut de les aules tutorials o específiques o de les eines TIC. 

24. Portar al centre dispositius electrònics d’oci. 

25. Interrompre les activitats pel so de dispositius electrònics. 

26. Assitir reiteradament al centre amb roba no acord amb les activitats escolars. 

27. Fer un ús indegut dels ordinadors, o accedir a eines informàtiques que no siguin les 

estrictament de treball, no manades pel professor durant les hores lectives. 

 

4.10.2. Les faltes greus i molt greus 

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència al centre educatiu o faltes greus, 

les conductes següents tipificades en l’art. 37.1 de la LEC (12/2009): 
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1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions de caràcter greu a 

qualsevol membre de la comunitat educativa amb caràcter greu. Especialment greus les que 

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

social dels afectats. 

2. El deteriorament greu, causat intencionadament o per negligència, de les pertinences o 

dependències del centre o de les de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

3. Els actes que atemptin greument contra la intimitat o integritat personal. 

4. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre. 

5. L’incompliment d’una sanció per falta lleu o greu sense una causa degudament justificada. 

6. La falsificació o/i la sostracció de documents, materials acadèmics, diners, del centre o 

qualsevol membre de la comunitat educativa. 

7. La suplantació de la personalitat en la vida escolar. 

8. Els actes de consum o la possessió de substàncies il·legals que puguin ésser perjudicials per a 

la salut, i/o la incitació a aquests actes. 

9. L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

10. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

11. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el 

centre. 

12. La negativa a identificar-se davant del personal docent, d’administració i de serveis del centre o 

donar una identitat falsa. 

13. Abandonar les activitats escolars sense permís. 

14. Entrar o sortir del centre saltant les tanques. 

15. Portar a l’institut o consumir o induir al consum de substàncies no permeses, begudes 

alcohòliques o qualsevol altra substància estupefaent prohibida per la legislació vigent. 

16. Alterar l’ordre impedint la realització de l’activitat acadèmica programada. 

17. Accedir i/o romandre en una dependència del centre sense autorització. 

18. Gravar de forma no autoritzada imatges de qualsevol membre de la comunitat educativa. 
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19. Fumar en l’interior de les dependències de l’Institut. 

20. Fer servir, amb qualsevol finalitat i sense permís, telèfons mòbils en tot el recinte del centre i 

durant tot l’horari, inclòs l’esbarjo. 

21. Tenir d’utensilis tallants, armes o les seves imitacions. 

22. Actes de robatori o de substracció tant de qualsevol membre de la comunitat educativa o del 

propi centre 

 

4.10.3. Mesures correctores i sancionadores per a les conductes contràries a les normes de 

convivència o faltes lleus 

Les mesures correctores per a les conductes contràries a les normes de convivència del centre són les 

següents: 

a) Amonestació oral per part del professor/a, tutor/a o qualsevol membre de l’equip directiu. 

b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre, o en el seu defecte 

la persona de direcció de guàrdia. 

c) Amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a, o qualsevol membre de l’equip directiu. 

d) Reparació econòmica dels danys causats del material del centre o bé d’altres membres de la 

comunitat educativa si és el cas. 

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne/a de caràcter social per al centre, en horari no 

lectiu. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a 1 mes. 

Exemples de tasques educadores i/o de caràcter social al centre 

- Realitzar deures relacionats amb el nivell formatiu que s’està estudiant a la biblioteca 

amb un mínim de 2h i un màxim de 12h. 

- Neteja i/o posada en ordre del mobiliari, material i/o dependències del centre, en especial 

d’aules i aules-taller d’ús de l’alumnat. 

- Realitzar tasques de manteniment de l’equipament o material del centre. 

- Realitzar l’acció concreta de reparació dels danys causats si és a l’abast de l’alumne/a 

sancionat. 

- Preparar i posar en pràctica una activitat o sessió pròpia dels continguts del cicle on és 
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matriculat, i que sigui de l’interès d’un altre grup del centre o del conjunt educatiu. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries, encara que siguin 

curriculars, realitzades fora del centre per un període màxim de 2 mesos. En cas de tractar-se de 

sortida curricular caldrà establir l’activitat alternativa que permeti avaluar l’alumne/a del 

contingut previst a la sortida. 

g) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 

lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne/a ha de romandre al centre efectuant els 

treballs acadèmics que se li encomanin. L’alumnat no perd el dret a l’assistència als exàmens 

h) Suspensió a la participació en determinades activitats que es realitzen en el centre, com 

Carnestoltes, jornades esportives, Sant Jordi...En comptes d’aquestes activitats, realitzaran 

tasques de serveis a la comunitat 

L’acumulació de 20 conductes contràries a la convivència o faltes lleus a l’ESO, i de 10 a batxillerat i 

cicles formatius, suposa automàticament una falta greu o falta greument perjudicial per a la 

convivència del centre amb la incoació d’un expedient disciplinari 

La realització d’una falta greument perjudicial per a la convivència del centre en un curs escolar, si bé 

prescriu per a un posterior curs escolar, sí que s’estudiarà en consideració com a agreujant en 

posteriors expedients. 

 

4.10.4. Mesures correctores i sancionadores per faltes greus o molt greus 

Les faltes o conductes greument perjudicials per a la convivència del centre prescriuran en el termini 

de 3 mesos (comptant a partir de la seva execució fins a la redacció i presentació de la incidència a 

prefectura d’estudis). 

Les mesures correctores prescriuen en el termini de 3 mesos de la seva imposició, i en tot cas un cop 

finalitzat el curs escolar si no són comunicades a l’infractor/a o si s’escau als pares o tutor/a/a legal. 

Ara bé, aquestes faltes greus poden actuar com agreujants si l’alumne/a repeteix una falta lleu o greu 

més enllà dels 3 mesos de prescripció o en un altre curs escolar. 

Les sancions que podran imposar-se per a la realització de les faltes previstes a l’apartat anterior són 

les següents: 
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1. Realització de tasques educadores per a l’alumnat o/i de caràcter social al centre, en horari no 

lectiu, i reparació econòmica dels danys materials causats, si és el cas. La realització d’aquestes 

tasques no es podrà perllongar per un període superior de 3 mesos. 

Exemples de tasques educadores i/o de caràcter social al centre 

- Realitzar deures relacionats amb el nivell formatiu que s’està estudiant a la biblioteca 

amb un mínim de 2h i un màxim de 12h. 

- Netejar i/o posar en ordre del mobiliari, material i/o dependències del centre en especial 

d’aules i aules-taller d’ús de l’alumnat. 

- Realitzar tasques de manteniment de l’equipament o material del centre. 

- Realitzar l’acció concreta de reparació dels danys causats si és a l’abast de l’alumne/a 

sancionat. 

- Preparar i posar en pràctica una activitat o sessió pròpia dels continguts del cicle on és 

matriculat i que sigui de l’interès a un altre grup d’alumnes del centre o del complex 

educatiu. 

2. Suspensió del dret a participar en les sortides curriculars i/o activitats extraescolars, 

complementàries del centre per un període de 2 a 3 mesos o pel temps que resti fins a la 

finalització del curs acadèmic, si són menys de 3 mesos. En cas de tractar-se de sortida curricular 

caldrà establir l’activitat alternativa que permeti avaluar l’alumnat del contingut previst a la 

sortida. 

 3. Suspensió del dret d’assistència al centre a totes o a determinades classes per un període que no 

pot ser superior als 3 mesos o pel que resti per al final del corresponent curs acadèmic si el període 

és inferior. L’alumnat manté el dret a assistir a les proves d’avaluació. 

4. Suspensió a la participació en determinades activitats que es realitzen en el centre, com 

Carnestoltes, jornades esportives, Sant Jordi...En comptes d’aquestes activitats, realitzarà tasques 

de serveis a la comunitat 

5. Imposició d’un expedient disciplinari. 

6. En el cas de bulling, ciberassetjament o qualsevol altra forma de bulling, s’iniciarà un Protocol de 

Bulling establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

7. En el cas de sostracció o agressió greu, es produirà la suspensió del dret d’assistència al 

centre/classes de la forma més immediata possible, però amb consideració als articles 24.3 i 4 del 
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Decret 102/2010. 

L’obertura d’un expedient sancionador per la comissió de faltes de convivència o per acumulació de 

faltes d’assistència la iniciarà el Cap d’Estudis, amb el vist-i-plau de la directora, i es nomenrarà un 

professor com a instructor de l’expedient per a l’inici de les gestions necessàries. Aquest informarà a 

l’alumne, testimonis si s’escau, tutor, tutors legals i qualsevol altra persona si s’escau. S’elaborarà una 

proposta de resolució de l’expedient amb mesures sancionadores i, si és possible, serà acompanyat 

amb mesures de mediació, reparadores, de reflexió…. 

 

4.10.5. Comunicat de disciplina 

El professorat posarà un comunicat de disciplina quan un alumne interfereixi de manera negativa en el 

normal desenvolupament de la classe. Els motius poden ser molt variats però tots ells han d’estar 

degudament justificats, i es posaran quan realment sigui necessari i no s’hagi pogut modificar la 

conducta de l’alumne amb anterioritat al comunicat. 

Quan es produexi una expulsió de classe es posarà obligatoriament un comunicat de disciplina i 

l’alumne o bé el delegat de classe, el lliurarà a sala de guàrdia. Tot alumne expulsat de classe anirà a la 

sala de guàrdia amb feina. 

El comunicat de disciplina consta de dos fulls. Un d’ells serà arxivat per el Cap d’estudis i l’altra es 

lliurarà al tutor perquè en tingui constància i l’arxivarà en l’expedient de l’alumne. 

El professorat podrà posar en el comunicat si el considera greu. El Cap d’estudis avaluarà la incidència 

del comunicat i en farà una valoració 

 

4.10.6. Protocol de sancions de caràcter general i particular 

Respecte al protocol sancionador per faltes registrades en els comunicats de disciplina de caràcter 

general, queda de la següent manera: 

Nombre de  

comunicats 

Tipus de sanció de caràcter general Avisos 

(SMS, carta i mail) 

5 3h de reflexió o 4h serveis comunitat 

10 6h de reflexió o 8h serveis comunitat 
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15 8h de reflexió o 10h serveis comunitat. Pèrdua en el dret 

de participar en algunes activitats 

20/10 Expedient 

3/5 dies d’expulsió, pèrdua al dret a participar en 

activitats. Serveis a la comunitat. Vistiplau de direcció 

25 10h de reflexió o 12h serveis a la comunitat 

30 2n Expedient. A determinar per l’Instructor i Cap 

d’estudis i vist-i-plau de direcció 

30+ A determinar en funció del cas 

 

 

 

 

S’avisa a l’alumne/a, 

tutor i tutors legals 

 

De manera particular; 

a) En funció del comunicat pot variar el tipus de sanció. 

b) En funció de la gravetat dels comunicats, no serà necessari esperar els 20 comunicats per obrir 

un expedient. 

c) Per saltar la tanca del recinte i per no anar a classe (“fer campana”), sanció inmediata a tantes 

hores de reflexió com hores han quedat sense justificar. 

d) La no presentació a una sanció de manera injustificada farà augmentar la sanció. 

e) La no presentació a les sancions de manera reiterada comportarà l’obertura d’un expedient. 

f) Quan la falta és molt greu es pot efectuar una expulsió cautelar, previ avís a la família, durant 

tres dies lectius amb el el vistiplau de direcció. 

g) En funció de la falta comesa, el Cap d’Estudis pot informar al servei d’atenció de la infància dels 

Mossos d’Esquadra. 

h) La tinença de substàncies no autoritzades serà motiu d’avís als mossos d’esquadra, obrir un 

protocol de drogues i obertura d’un expedient 

i) L’incompliment de les sancions per reflexió o per serveis a la comunitat, comportarà l’expulsió 

del centre cinc dies lectius. 

j) Quan s’obre un expedient i no hi ha temps perquè es compleixi la sanció fent serveis a la 
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comunitat, es pot canviar la sanció per una expulsió del centre o qualsevol altra sanció que 

determinin el Cap d’Estudis i l’instructor de l’expedient. 

 Respecte al Protocol sancionador per faltes d’assistència sense justificar, en caràcter general, queda de 

la  manera següent: 

 

Nombre de faltes 

sense justificar 

Sanció o acció Avisats 

(SMS, carta, mail) 

10 Avís 

>1% 3h reflexió o 4h serveis a la comunitat 

4h reflexió o 6h serveis a la comunitat >3% 

 

>5% 
5h reflexió o 8 h serveis a la comunitat 

>25% 1r Expedient 

20 h serveis a la comunitat 

Protocol d’absentisme 

>40% 2n Protocol d’absentisme 

2n Expedient disciplinari 

 

 

 

 

Alumne, tutor i tutors legals 

 

De manera particular, 

a) Aquest protocol pot variar en funció de les característiques de l’alumnat previ avís a la 

coordinació pedagògica. 

b) Un expedient per faltes d’assistència sempre comportarà una recuperació en hores al centre per 

serveis a la comunitat. 

c) Els serveis a la comunitat, en alguns casos, es podran fer durant les hores lectives. 

En els casos d’absentisme, quan s’ha posat un expedient i/o protocol i l’alumne no recondueix la 

situació i aquest ja tingui els 16 anys o més, s’enviarà una carta certificada (o es cita a les famílies) 

informant que si té 60 faltes sense justificar més, es donarà de baixa d’ofici del centre a l’alumne. 

Aquest supòsit serà vàlid tant per alumnes d’ESO, Batxillerat i CFGM 
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La imposició d’un Expedient sancionador, tant de faltes de convivència com d’assistència, comportarà 

les accions següents: 

1. Si l’alumne sancionat és el delegat o subdelegat, se li retirarà aquesta condició i es nomenarà un 

altre alumne. 

2. Control i seguiment més exhaustiu en la seva actitud en el centre. 

3. Si és alumne de l’aula oberta podria ser expulsat de l’aula, prèvia valoració de la CAD 

4. Si la imposició d’un expedient és per causes relacionades amb l’espai laboral l’alumne serà 

expulsat de l’aula oberta. 

5. Restricció en determinades activitats del centre. 

 

4.10.7. La mediació com a eina per resoldre conflictes 

En funció dels comunicats de disciplina i dels expedients sancionadors, el cap d’estudis amb la 

consulta dels instructors dels expedients, considerarà necessària que l’alumne sancionat faci una 

mediació per tal de resoldre el conflicte i que aquest no es torni a produir. la mediació es farà 

mitjançant els orientadors del centre i amb els alumnes que fan com a optativa Mediació escolar 

 

4.11. Vies d’informació a professorat i famílies 

Tota la comunitat docent pot rebre les novetats i informacions per correu electrònic o mitjançant la 

cartellera i el calaix de la sala de professors, per la qual cosa els ha de consultar diàriament. 

Les famílies rebran informacions del centre mitjançant el correu electrònic. En el cas de les famílies 

que no tenen adreça de correu electrònic, la informació serà lliurada en mà a l’alumne/a, i aquest serà 

responsable de lliurar-la a casa. 

Les informacions generals més rellevants, així com les notícies del centre, es poden consultar a la 

pàgina web de l’Institut. 

 

4.12. Pla d’acollida 

Per tal de facilitar l’entrada al centre per primer cop, s’estableix un protocol d’actuació tant per a 

l’alumnat com per al professorat. 
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4.12.1. Pla d’acollida de l’alumnat 

L’alumnat de 1r d’ESO que arriba nou al centre és rebut per la directora i aquesta fa la presentació dels 

càrrecs de l’equip directiu i de l’equip de tutoria. Aquest alumnat visitarà el centre mentre rep 

indicacions del funcionament de l’institut. 

En el cas dels alumnes nous a altres cursos i/o de matrícula viva, la coordinadora pedagògica farà una 

primera entrevista amb la família per explicar el funcionament del centre, assignar-lo a un grup classe i 

determinar possibles necessitats de l’alumne/a, com ara agrupacions, necessitats de beques, etc. Es 

procurarà que la primera hora de classe la faci amb el tutor, i se l’acompanyarà a l’aula. 

En el cas d’alumnes nouvinguts, aquesta recepció la farà la tutora de l’aula d’acollida. 

 

4.12.2. Pla d’acollida del professorat nouvingut 

A l’inici del curs escolar, la directora i el cap d’estudis fan una recepció al professorat nouvingut per 

explicar les característiques i la normativa del centre. 

En el cas del professorat que arriba un cop iniciat el curs, el personal de consergeria avisarà un 

membre de l’equip directiu de l’arribada, preferentment en aquest ordre: directora, cap d’estudis, altres 

càrrecs. Se li explicarà les característiques i la normativa del centre, se li lliurà l’horari i es presentarà 

al cap de departament corresponent. 

 

4.12.3. Pla d’acollida d’estudiants en pràctiques 

Els estudiants en pràctiques del Màster de professors de secundària seran rebuts seguint l’informe 

tramès anualment al Departament d’Ensenyament. En qualsevol cas, quan l’estudiant arribi s’establirà 

un primer contacte amb la direcció, preferiblement amb anterioritat a la trobada amb el tutor, o 

almenys simultàniament. En algun moment de les pràctiques, l’estudiant haurà de parlar amb els 

càrrecs de l’equip directiu per comentar la seva feina dins un centre educatiu. 

 

5. Carta de compromís educatiu 
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Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Art. 31 

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. Art. 7 

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

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

Expressa el compromís que les famílies dels alumnes menors d’edat i el centre s’avenen a adquirir en 

relació amb els principis que la inspira i que han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre 

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

en el desenvolupament de les activitats docents. 

La Carta de Compromís Educatiu formalitza la coresponsabilitat, la participació, la implicació entre el 

centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament 

personal, acadèmic i social de cada jove. La Carta de Compromís Educatiu és l’instrument que 

estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família, 

l’alumne i el centre. 

Els compromisos expressats en la carta pressuposen el respecte de les famílies i dels alumnes als 

principis del Projecte Educatiu del Centre, a l’acceptació dels seus principis i valors educatius. 

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

implicar-les en el seu compliment. Amb un objectiu comú i les responsabilitats clarament definides, 

tan sols cal propiciar una bona col·laboració respectant les normes bàsiques regulades en aquestes 

NOFC. 

Formalització de la carta de compromís educatiu 

1,El centre i la família, en el cas dels alumnes menors d’edat, i el centre i l’alumne, quan en siguin 

majors, han de formalitzar la Carta de Compromís amb els continguts comuns en el moment de la 

matrícula. 

2. La Carta de Compromís Educatiu, amb els seus continguts comuns, l’han de signar el pare, la mare, 

tutor o tutora legal de l’alumne, i la direcció del centre.  

3. Els alumnes que siguin majors d’edat la carta serà signada entre la directora de l’Institut i el propi 

interessat matriculat. 

4. De la carta signada n'ha de quedar constància documental al centre i a la família. 
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6. Revisió dels documents de centre  
 
Els documents de centre han d’ésser actualitzats d’acord amb el projecte educatiu de centre, i la 

normativa vigent. Per la qual cosa, la seva revisió i actualització es realitzarà en funció de les 

modificacions que comportin canvis a considerar en els documents de centre. 
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Criteris per al canvi de grup de matèries instrumentals 
 

A. Descripció dels grups 

A les matèries instrumentals de l’ESO hi ha tres tipologies de grups en les matèries de català, castellà i 

matemàtiques. 

PIM 
• Format per alumnes amb un dictamen que afecta el rendiment acadèmic. 

• El nombre d’alumnes és de 8, ampliable a 10 en casos excepcionals. 

• No segueixen els continguts curriculars de la resta de grups. 

• No utilitzen llibres. 

• És un grup tancat. Excepcionalment, un cop començat el curs, si la CAD ho creu convenient s’hi 

pot incorporar alumnat que tingui un nou dictamen. En la resta de casos, es faran canvis 

només en el cas que es consideri que no és al grup adequat.  

Flexible 
• Segueixen el currículum sense ampliacions, amb un tracte i una atenció més individualitzats. 

• Poden tenir algun diagnòstic (TDAH, dislèxia...) 

• És un grup de 10 alumnes, ampliable a 12 en casos excepcionals. 

Ordinari 
• La resta d’alumnes. 

 

B. Aspectes a tenir en compte en el pas del natural al flexible i a l’inrevés 

A la CAD es realitzaran valoracions i canvis després de les sessions d’avaluació prèvia i 
d’avaluació trimestral. 
Cal tenir present que en un moment donat un alumne pot necessitar un treball més específic 
en el grup en el qual està, bé de reforç, bé d’ampliació, des de la petició de canvi fins al 
moment que es fa efectiu (si la CAD així ho ha determinat). 
 

C. Procediment a seguir 

 

1. El professor de la matèria instrumental proposa el canvi al tutor o a l’equip docent. 

2. El tutor ho fa constar a l’acta de la reunió argumentant els motius de la petició, i fa arribar l’acta 

a coordinació. 

3. Coordinació pedagògica planteja a la CAD la proposta de canvi. 

4. La CAD, veient els motius argumentats i les possibilitats de plaça dins el grup, pren la decisió 

d’acceptar el canvi o no, i en cas afirmatiu estableix la data d’incorporació al nou grup. 

5. La coordinació pedagògica envia un missatge al responsable de la tutoria i a l’equip docent, 

avisant del canvi i de la data d’incorporació; o, si és el cas, del fet que no es pot produir el canvi. 

6. Els tutors informen la família i l’alumne de la decisió presa i de la data d’incorporació. Si el canvi 

és d’ordinari a flexible els farà signar un document de consentiment; si el canvi és del flexible a 

l’ordinari no cal signar cap document. 
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 PROTOCOL D’ABSENTISME 

CENTRE : INSTITUT TRES TURONS                                        

  

Curs:                                      Tutor/a: 

  

Telèfon:                                     Data: 

  

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A: 

  

Adreça:                                         Telèfon: 

Data naixement: 

  

NOM I COGNOMS DEL PARE: 

  

Professió:                        

  

NOM I COGNOMS DE LA MARE: 

  

Professió:                                         Edat:                     Telèfon: 

  

GERMANS: 

  

         NOM:                               EDAT:                  CURS: 

  

         NOM:                               EDAT:                   CURS: 

  

         NOM:                                  EDAT:                     CURS: 

  

ALTRES FAMILIARS QUE CONVIUEN AMB LA FAMÍLIA/NUCLI DE CONVIVÈNCIA 
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PROFESSIONAL/S QUE INTERVENEN O HAN INTERVINGUT 

  q  EAP          

q  PSICOPEDAGOG/A       

q  MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 

q  ALTRES:   

  

OBSERVACIONS: 

  

   

  

DESCRIPCIÓ DE LES ABSÈNCIES 

Esporàdic: 1-2 dies/mes // Regular: 3-5 dies/mes // Crònic: més de 5 dies/mes // Total; matriculat i no 

hi assisteix 

  

El resum següent són les faltes a dia de …………….. 20…. 

  

ABSÈNCIES 

JUSTIFICADES 

ABSÈNCIES 

SENSE 

JUSTIFICAR 

RETARDS EXPULSIONS ABSÈNCIES 

TOTALS 

               

                      

INTERVENCIÓ O GESTIONS REALITZADES DES DEL CENTRE        

  

  

RESPOSTA I ACORDS PRESOS AMB LA FAMÍLIA I/O L’ALUMNE/A:                       

    

  

  

INTERVENCIÓ QUE  L’INSTITUT DEMANA ALS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA 
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 SITUACIÓ ACTUAL DEL CAS:                                                                                              

  

  

  

OBSERVACIONS:                                                                                                                      

  

  

  

  

Signat i segell del centre                                                                                                               Arenys de Mar __ de  _____ de 20__ 
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Protocol d’actuació en cas de conflicte 

Dia: 
  

  

Hora:                                                     Activitat:   CLASSE  / PATI / ALTRES 
  

  

Professor/s: 
  

  

Alumne/s i grup/s: 
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 X 

Descripció de la incidència: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Actuació: 
  

  

Signatures:                                                                     Signatura alumne/s 

 

 

 


