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sidemasquefa normes d'organització i de funcionament del centre

1. PREÀMBUL

Article 1
Aquestes normes d'organització i de funcionament del centre (NOFC) són una eina que ha 
de servir per regular també la convivència entre tots els membres i estaments que formen 
la comunitat educativa de la Secció d'Institut de Masquefa, a partir d’una normativa que 
haurà  de ser  respectada per  tots  aquells  que  participin  en l’acte  educatiu;  al  mateix  
temps, donarà solucions basades en el respecte, el diàleg i la tolerància a les diferents 
situacions conflictives que es puguin donar a la vida escolar del centre.

Article 2
L’aprovació  d’aquest  document  correspon  al  consell  escolar,  necessitant  la  majoria 
absoluta dels seus membres presents a la sessió corresponent.

Article 3
Un cop aprovades pel consell escolar, les NOFC es faran públiques i tots els membres dels 
diferents  estaments  de  la  comunitat  educativa  les  compliran  i  procuraran  fer-les 
respectar. La direcció del centre vetllarà pel seu compliment.
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2. OBJECTIUS GENERALS D’EDUCACIÓ

Article 4
Les activitats educatives del  nostre centre tindran, com a norma bàsica,  les finalitats  
següents:

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) La formació dirigida al 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) La formació religiosa que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el 
cas  dels  alumnes  menors  d’edat,  les  dels  seus  pares  o  tutors,  dins  del  marc 
normatiu vigent.

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) El respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural.
h) La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
i) L’educació  que  asseguri  la  protecció  de  la  salut  i  el  desenvolupament  de  les 

capacitats físiques.
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3. ÒRGANS DE GOVERN DEL CENTRE

Article 5
Els òrgans, amb regulació legal,  a l’entorn dels  quals s’organitza el  funcionament del 
centre són:

• Col·legiats: consell escolar, claustre de professors i consell de delegats.
• Unipersonals: directora, cap d’estudis, secretari,  coordinadora pedagògica i altres 

càrrecs de coordinació.

Article 6
Les convocatòries de reunió dels diferents òrgans col·legiats s’hauran de fer per escrit 
amb indicació específica de l’ordre del  dia amb 48 hores d’antelació i  24 hores si  es 
tractés d’una reunió extraordinària.

En el cas del Consell de Delegats s’haurà de permetre l’agilitat del procés per no dificultar  
l’exercici d’aquest dret. No caldrà l’ordre del dia en reunions extraordinàries.

3.1. El consell escolar

(article 148 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya i articles 27 i 28 del decret 102/2010, de 3 
d'agost, d’autonomia de centres educatius)

Article 7
El consell escolar és el màxim òrgan de decisió del centre i, juntament amb el claustre  
de professors, són els dos òrgans col·legiats de participació en el govern i en la gestió.

Corresponen a aquest consell escolar les facultats establertes a l’article 148 de la Llei 
d’Educació de Catalunya i té, entre altres funcions, les següents:

a) Aprovar el Projecte Educatiu i les seves possibles modificacions per una majoria 
de tres cinquenes parts dels membres presents a la reunió.

b) Aprovar  les  normes  d’organització  i  de  funcionament  i  les  seves  possibles 
modificacions per majoria simple dels membres presents a la reunió.

c) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament 
i els resultats per majoria simple dels membres presents a la reunió.

d) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col·laboració  del  centre  amb  entitats  i  institucions  per  majoria  simple  dels 
membres presents a la reunió.

e) Aprovar  la  carta  de  compromís  educatiu  per  majoria  simple  dels  membres 
presents a la reunió.

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes per majoria simple 
dels membres presents a la reunió.

g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar  en  el  procediment  de  selecció  i  en  la  proposta  de  cessament  del 

director.
i) Intervenir  en la resolució dels  conflictes i,  si  s’escau, revisar les sancions als 

alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

d’activitats extraescolars i avaluar-ne el desenvolupament per majoria simple dels 
membres presents a la reunió.
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k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l’evolució del rendiment escolar.

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn per majoria 
simple dels membres presents a la reunió.

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

Article 8

Normes de funcionament i composició del consell escolar
El propi consell  escolar ha establert les normes de funcionament internes d’aquest 
òrgan. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores 
dels  òrgans col·legiats de l’Administració de la  Generalitat  (article  148 de la  LEC i  
decret d’autonomia del centres educatius i les posteriors vigents).

El  consell  escolar  actua  normalment  en  ple  però  es  poden  constituir  comissions 
específiques d’estudi i d’informació per tal de facilitar el seu funcionament. És així com 
el centre té constituïdes la comissió econòmica (de caràcter obligatori),  la comissió 
permanent i la comissió de convivència a les quals el consell escolar ha delegat les 
respectives  funcions de gestió  i  d’aprovació  econòmica,  de gestió  i  d’aprovació  de 
temes d’àmbit general i de gestió i de sanció de la convivència del centre aplicant les  
NOFC,  respectivament.  Aquestes  comissions  estaran  formades,  com  a  mínim,  pel 
director  del  centre  o  persona delegada de direcció,  un  representant  del  sector  de 
professors i un representant del sector que formen alumnes i pares i mares d’alumnes.

El centre ha de determinar la composició del consell escolar, d’acord amb el projecte 
educatiu i respectant la legislació vigent. En el cas del nostre centre, el consell escolar 
està format per:

● la directora del centre
● el cap d’estudis del centre
● un representant del PAS
● un representant de l’Ajuntament
● 5 representants del sector dels professors
● 5 representants del sector d’alumnes i pares i i mares d’alumnes, en la proporció 

de dos alumnes, dos pares o mares d’alumnes i un representant de l’AMPA del 
centre.

● en el cas que el centre disposi d’alguna unitat d’educació especial també formarà 
part del consell escolar un representant del personal d’atenció educativa. Aquest 
representant no tindrà la consideració de representant dels professors als efectes 
de determinar la composició del consell

El secretari del centre aixecarà acta de les reunions del consell i disposa de veu, sense 
vot, a les mateixes.

Els representants dels alumnes s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària 
obligatòria.

El consell escolar del centre designarà una persona que impulsi mesures educatives de 
foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

És convenient que les reunions del consell escolar siguin com a mínim trimestrals.
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Article 9

Procediment d’elecció i renovació dels membres del consell escolar
Els procediments  d’elecció i  de renovació es faran segons la  normativa vigent.  Els 
membres del consell escolar es renoven per meitats cada dos anys.

Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi 
el consell escolar a proposta de la direcció del centre. En tot cas aquestes normes en 
garantiran la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures,  
determinaran la composició de les meses, que seran presidides pel director o persona 
de l’equip directiu en qui es delegui, i establiran un període no inferior a deu dies entre 
la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les eleccions.

En el cas de renovacions de representants i en produir-se una vacant entre períodes 
electorals la plaça corresponent serà ocupada pel següent candidat més votat a les 
darreres eleccions dins de cada sector sempre i quan mantingui els requisits que el van 
fer ser elegible com a representant. Per tal d’intentar mantenir la proporcionalitat de 
terços exigida per la normativa, si no hi hagués cap altra persona candidata pendent 
de les darreres eleccions del sector alumnes o mares i pares d’alumnes la plaça podrà 
ser ocupada indistintament per qualsevol membre del sector (siguin alumnes o mares i  
pares d’alumnes) amb nomenament fins a les properes eleccions,  on la plaça serà 
renovada obligatòriament. Si la vacant és del sector professors i no hi hagués llista es  
faran noves votacions internes al claustre de professors. En tot cas, el nou membre 
s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha 
causat la vacant.

S’intentarà  que  al  sector  alumnes  hi  estiguin  representats  la  màxima  diversitat  de 
nivells  i,  per  això,  de  la  llista  de  representants  d’alumnes  que  es  presentin  a  les 
eleccions es nomenaran, per aquest ordre, el primer alumne de 1r o de 2n d’ESO i el  
primer  alumne de 3r  o de 4t  d’ESO sempre i  quan es  convoquin les  dues  places  
vacants. En cas que només es renovi una plaça tindrà preferència l’alumne que no es 
correspongui al nivell, entre 1r/2n i 3r/4t, del representant que romangui al consell.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que 
comporta  ser-ne  membre,  quan  es  deixa  de  complir  algun  dels  requisits  per  ser 
elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

Si per algun motiu, en unes eleccions es renoven més de la meitat dels representants  
d'un  sector,  els  membres  electes  més  votats  ocuparan  la  plaça  de  quatre  anys,  
renovant-se la resta al cap de dos anys.

En el cas de les eleccions de representants al sector professors del Consell Escolar, es 
nomenaran automàticament aquests representants, evitant les votacions, si el nombre 
de professors candidats coincideix amb el nombre de vacants a cobrir i totes són de la 
mateixa durada.

3.2. El claustre de professors

(article 146 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya i articles 29 i 48 del decret 102/2010, de 3 
d'agost, d’autonomia de centres educatius)

Article 10
El claustre de professors és l'òrgan de participació dels professors en el control i la 
gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius 
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del  centre.  Està  integrat  per  tot  els  professors  que  presten  serveis  al  centre  i  el  
presideix la directora de la secció.

El claustre de professors té les funcions següents:
a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu de centre.
b) Designar  els  professors  que  han  de  participar  en  el  procés  de  selecció  del 

director o directora.
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial.
d) Programar les activitats docents del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.
e) Decidir  els  criteris  per  a l'avaluació dels  alumnes i  fixar  i  coordinar  el  treball 

d'avaluació  i  de  recuperació  d’acord  amb  les  àrees  didàctiques  i  amb  la 
coordinadora pedagògica.

f) Elegir els representants dels professors en el consell escolar. Totes les persones 
membres  del  claustre  de  professors,  amb  independència  de  la  seva  situació 
administrativa, són electores i elegibles com a representants dels professors al 
consell escolar del centre, amb l'única excepció dels professors substituts, que no 
són elegibles.

g) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i investigació pedagògica.
h) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 

perquè aquestes s’atinguin a la normativa vigent.
i) Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del pla 

d’estudis didàctic general, la utilització de l’espai escolar comú i de l’equipament 
didàctic general.

j) Informar  i  aportar  propostes  al  consell  escolar  i  l’equip  directiu  sobre 
l’organització i la programació general anual del centre i per al desenvolupament 
de les activitats escolars, complementàries i extraescolars.

k) Vetllar  i  donar suport  a l'equip directiu  per  al  compliment  de la  programació 
general anual del centre, i per al compliment del projecte de direcció que, en el 
marc del projecte educatiu del centre,  vincula l'acció del conjunt d'òrgans de 
govern unipersonals i col·legiats del centre.

l) Proposar la creació de comissions de treball  dins el  claustre per a l'estudi de 
temes  específics,  i  determinar-ne  l'àmbit  d'actuació  i  les  funcions  que  se'ls 
encomana per tal que formulin aportacions i propostes al claustre.

m) Participar en l’elaboració de les NOFC.
n) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Normes de funcionament del claustre de professors

El claustre de professors es reuneix preceptivament a l'inici i al final de curs. També es  
podrà convocar ordinàriament cada dos mesos aproximadament i, extraordinàriament, 
a demanda d’un terç del seus membres.

En qualsevol cas les reunions de claustre són convocades en última instància per la 
directora del centre i l’assistència a totes les seves sessions és obligada.

El secretari aixecarà acta de totes les reunions de claustre.

La  directora  del  centre  pot  convocar  a  les  sessions  del  claustre  del  professorat 
professionals  d'atenció educativa destinats al  centre perquè informin amb relació a 
l'exercici de les funcions establertes per les lletres a, c, d, e, g, k i l.
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El quòrum necessari per a què tinguin validesa els acords presos en claustre serà el de 
la majoria absoluta dels seus membres presents a la reunió.

Els  acords  presos  en  claustre  en  votació  per  majoria  simple  poden  tenir  caràcter 
vinculant si s’arriba a un acord previ per part del tots els professors.

Les votacions seran secretes, amb papereta, si un 10% dels membres presents així ho 
sol·licita.

La competència per adoptar les decisions sobre els temes de caràcter educatiu que 
corresponen al claustre no es pot veure perjudicada per la formulació de les normes 
d'organització i funcionament.

3.3. El consell de delegats

Article 11
Les funcions i la composició d’aquest consell, com a òrgan de participació dels alumnes 
a la vida del centre, estan recollides a l’apartat 9.2 “Organització dels alumnes”.

3.4. Els òrgans unipersonals

Article 12
Els òrgans unipersonals de govern del centre són: la directora, el cap d’estudis, el  
secretari i la coordinadora pedagògica. Entre d’altres, les funcions que encomana la 
normativa vigent a la direcció són:

a) Elaborar la programació general del centre, amb caràcter anual, en el marc del 
projecte educatiu del centre, amb la participació del claustre de professors.

b) Elaborar la memòria anual del centre.
c) Programar i fer el seguiment de les activitats docents del centre en col·laboració 

amb el claustre de professors.
d) Rebre propostes del claustre sobre l’organització de les activitats escolars i sobre 

el projecte curricular de centre, sobre la utilització dels espais i l’equipament 
didàctic general.

e) Presentar al consell escolar, a l’inici de cada curs, la programació general del 
centre per tal que es pugui valorar i aprovar, si s’escau.

f) D’altres encomandes per la normativa.
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Article 13
Són també òrgans unipersonals  de govern els  càrrecs de coordinació:  els  caps de 
departament, els coordinadors de nivell i d’altres coordinadors.

a) Els caps de departament vetllaran pel bon funcionament de les àrees; aixecaran 
acta de les reunions fent-hi constar els temes tractats, les propostes i els acords, 
fent-los arribar a la coordinadora pedagògica. Procuraran que el material didàctic 
sigui l’adient per impartir la matèria, així com el mobiliari. Portaran conjuntament 
amb el secretari les despeses que pugui fer cada departament. Treballaran per 
arribar a acords sobre continguts, metodologia, activitats i avaluació respecte a 
cada nivell. També establiran coordinació amb altres àrees sobre aspectes 
comuns.

b) Els coordinadors de nivell vetllaran pel bon funcionament de cada nivell i de 
l’equip docent; aixecaran acta de les reunions on reflectiran els temes treballats, 
els acords i les propostes. Les seves funcions seran establertes per l’equip 
directiu.

c) Les funcions de la resta de coordinacions ve recollida a la normativa vigent.
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4. L’HORARI ESCOLAR I LES ACTIVITATS ESCOLARS I EXTRAESCOLARS

Article 14
Correspon al consell escolar l’aprovació de l’horari dins el marc de la programació general  
anual de centre.

Article 15
És obligació dels alumnes arribar puntuals  a les classes. La porta del centre es tanca 
després de sonar el timbre a les 8 hores del matí. Excepcionalment, els alumnes també 
poden entrar al recinte escolar a les 11:30 hores coincidint amb la finalització del període 
d'esbarjo. Els alumnes que arribin tard a qualsevol hora no entraran al centre excepte si 
porten  un  justificant  oficial  o  vénen  acompanyats  pels  pares  amb  un  motiu  també 
justificat.  En  aquests  casos,  l'alumne  romandrà  a  la  sala  de  professors  esperant  el 
següent canvi de classe.

Els alumnes matriculats al Batxillerat disposaran d'entrada i de sortida lliures a les hores 
de canvi de classe a través d'un protocol establert des de la direcció del centre. També 
s'autoritza  l'assistència  d'oïdors  a  criteri  del  professor  de  la  matèria  a  les  classes  de 
Batxillerat.  En  aquest  sentit,  els  oïdors  tindran  les  mateixes  consideracions  que  els 
alumnes matriculats amb l'única excepció de la nota final de la matèria.

Article 16
Correspon al cap d’estudis l’elaboració específica de l’horari escolar, la distribució de grups 
i aules. El cap d’estudis s’ajustarà a la normativa de cada curs per fer aquesta tasca.

Article 17
Abans d'elaborar els horaris dels grups i dels professors del curs següent, el cap d’estudis  
presentarà i explicarà els criteris que se seguiran en la seva elaboració, demanant la seva 
aprovació al claustre i al consell escolar. Un cop elaborats els horaris, el cap d'estudis  
exposarà al claustre el grau de seguiment dels criteris aprovats anteriorment. 

Article 18
Qualsevol  activitat  escolar  o extraescolar  haurà  de ser  aprovada pel  consell  escolar  i  
constarà en la programació general anual del centre.

Article 19
Per participar en qualsevol activitat no lectiva fora del centre, en hores de classe o no, els 
alumnes necessitaran el corresponent permís de la seva família.

Article 20
Qualsevol activitat escolar o extraescolar haurà de ser coordinada per l’equip directiu i 
podran ser gestionades per l’AMPA.

Article 21
Les normes de disciplina que s’han d’observar a totes les activitats fora del centre són les 
mateixes que les de dins el centre. En cas d’incidència greu durant la sortida, el professor 
elaborarà un informe explicant els fets i  s’aplicarà la sanció o correcció corresponent,  
aplicant les NOFC. La sanció s’aplicarà en acabar la sortida, però els professors poden 
prendre les mesures oportunes fins que no finalitzi aquesta.

El centre es reserva el dret d’excloure determinats alumnes de les sortides pels següents 
motius:

a) Absentisme (continuat o bé intermitent).
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b) Baix rendiment escolar per falta continuada de treball.
c) Mal comportament generalitzat dins el centre (comunicats de falta).
d) Falta greu de disciplina.

L’equip  docent  valorarà  la  conveniència  o  no  d’assistència  d’aquests  alumnes  a  les 
activitats  fora  del  centre  i  emetrà  un  informe per  a  la  comissió  de convivència  que, 
juntament  amb  la  direcció  del  centre,  és  l'encarregada  de  determinar  les  possibles 
sancions als alumnes. La família serà informada amb prou antelació per part del tutor.

En cas de desacord entre les parts, serà el consell escolar qui prengui la decisió final.
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5. GUÀRDIES

Article 22
A cada hora de classe hi haurà com a mínim un professor de guàrdia, que tindrà com a 
funció procurar el desenvolupament normal de les tasques docents. Algunes de les seves 
funcions són:

• Controlar els espais comuns i les aules una vegada hagi sonat el timbre.
• Substituir els professors absents.
• Tenir cura que els alumnes no abandonin el centre sense permís. En cap cas els 

alumnes podran marxar sense el permís del professor de guàrdia i el coneixement 
de l’equip directiu.

• Fer-se càrrec dels alumnes expulsats de classe.
• Portar al CAP qualsevol alumne que resulti accidentat o bé no es trobi bé.
• Anotar l’absència o retard de qualsevol professor.
• D’altres encomanades pel centre.

És  preceptiu  que  sempre  que  el  centre  estigui  obert  hi  hagi  un  membre  de  l’equip 
directiu.

Tot professor que no tingui alumnes a la seva hora lectiva per qualsevol motiu, ho ha de 
comunicar a l’equip directiu i romandre de guàrdia i a disposició del centre a la sala de 
professors (és el cas de sortides, de vagues, de xerrades...)
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6. AVALUACIÓ DELS ALUMNES

Article 23
Cada  departament  establirà  les  activitats  necessàries  que  serviran  per  avaluar  els  
alumnes,  tenint  en  compte  el  pla  d’atenció  a  la  diversitat  i  els  possibles  plans 
individualitzats.  És  necessari  que  cada  alumne  tingui,  com  a  mínim,  dues  activitats 
avaluades escrites d'assoliment cada trimestre. Les dates d’aquestes activitats s’han de 
comunicar als alumnes amb antelació i es faran en les hores de classe de cada matèria.

Article 24
Les sessions d’avaluació es realitzaran tenint en compte les següents normes:

És obligatòria l’assistència de tots els professors a les sessions d’avaluació. Aquestes no es 
podran realitzar si per falta justificada no assisteixen ¾ parts del total.

Tots  els  professors  estaran  assabentats  amb  prou  anterioritat  de  la  data  límit  de 
lliurament de les notes per a què els tutors comptin amb les actes amb el temps suficient 
per poder fer un estudi de l’avaluació.

Als butlletins de notes, els tutors faran les anotacions pertinents a l’apartat d’observacions 
a la vista dels comentaris realitzats a la junta.

Els alumnes retornaran els butlletins en el termini previst pel tutor.
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7. ELS PROFESSORS

Article 25
Els professors compliran l’horari de classe i les altres activitats d’horari fix. Seran també 
d’assistència obligada les reunions degudament convocades per la direcció.

Article 26
Els professors han de ser puntuals en l’assistència a classe i a les reunions, per facilitar la  
bona marxa de les tasques docents. Entre classe i classe hi haurà un sol timbre per evitar 
problemes de disciplina en els canvis de classe.

Article 27
El control d’assistència dels professors es durà a terme d’acord amb la normativa vigent 
elaborada  pel  departament  d'Educació.  Amb  periodicitat  mensual,  el  cap  d’estudis 
exposarà a la sala de professors el seguiment de l’assistència, on constaran les faltes del 
mes actual i la suma de faltes acumulades del curs.

Article 28
Les faltes d'assistència es justificaran al cap d’estudis amb la major brevetat possible. 
Tanmateix,  la concessió d’un permís o llicència regulats a la normativa, haurà de ser 
demanat prèviament al·legant les raons o motivacions oportunes.

El cap d’estudis haurà d’arxivar i tenir a disposició dels professors, del consell escolar i de 
la inspecció la documentació emprada per fer el control d’assistència.

Article 29
Quan un professor no pugui assistir al centre, ho comunicarà a l’equip directiu, el qual ho 
traslladarà als professors de guàrdia per atendre les seves classes. En la mesura que sigui 
possible, i atenent els motius de l’absència, el professor deixarà feina per realitzar a les 
guàrdies.

Article 30
Els  professors  tenen  dret  de  lliure  reunió  a  les  instal·lacions  del  centre  per  tractar 
d’assumptes laborals i pedagògics. Haurà de ser informada la direcció i aquesta assignarà 
un espai per a la celebració d'aquestes reunions.

Article 31
Els professors tenen el dret al respecte personal i professional i el deure de mantenir un 
tracte correcte i de respecte envers els altres membres de la comunitat educativa.

Article 32
Els professors tenen el deure de col·laborar en el compliment de les decisions aprovades 
pels òrgans col·legiats relatives a la funció docent i, en concret, ha de complir i ha vetllar 
pel compliment dels acords signats a la carta de compromís educatiu.

Article 33
Els professors estan sotmesos, en qüestions disciplinàries, al decret 243/1995, de 27 de 
juny, en el qual es contempla el reglament de règim disciplinari de la funció pública de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya. Qualsevol falta disciplinària serà estudiada 
dins el marc de l’esmentat decret.
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8. ELS PARES I LES MARES DELS ALUMNES

Article 34
El centre comptarà amb el registre dels pares i de les mares dels alumnes. Les famílies  
estaran obligades a comunicar a la direcció l’estat de la pàtria potestat així com de la 
guàrdia i custòdia en el cas de qualsevol modificació. Aquesta comunicació haurà de ser 
documental per ser efectiva. També s'hi farà constar l’existència de tutors autoritzats.

Article 35
Els  pares  tenen  dret  a  participar  en  la  gestió  educativa  del  centre  d’acord  amb  la 
normativa i la pròpia organització d’aquest.

Tenen dret a pertànyer a l’AMPA i a participar en totes les activitats que els són pròpies.

Tenen dret a ser atesos pels professors tutors dels seus fills dins de l’horari establert a tal  
efecte.

Tenen dret a col·laborar en l’organització de les activitats programades fora de l'horari 
marc del centre.

Tenen dret a elegir i ser elegits membres del consell escolar del centre.

Tenen dret a participar en l'elaboració i aprovació de la carta de compromís educatiu.

Article 36
Tenen el deure d’acceptar i complir qualsevol resolució del consell escolar pel que fa a la  
convivència i a la marxa acadèmica del curs dins el marc de la programació general del  
curs elaborada per l’equip directiu i aprovada pel consell escolar. 

Tenen el deure de col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per tal de 
millorar el correcte funcionament de les activitats de la Secció d'Institut de Masquefa.

Tenen el deure de comunicar al centre qualsevol problema físic o psíquic que l'alumne 
pugui patir. També les malalties infecto-contagioses o parasitàries.

Tenen el deure d’assistir a les convocatòries individuals o col·lectives a les quals siguin 
degudament convocats per l’equip directiu, el tutor o qualsevol professor.

Tenen el deure de facilitar els mitjans que necessiten els alumnes per tal que puguin 
desenvolupar les activitats acadèmiques indicades pels professors.

Tenen el deure de comunicar la necessitat que els seus fills surtin de les instal·lacions del  
centre, sense que siguin acompanyats per un responsable legal designat per ells, a través 
del  model  establert  pel  mateix  centre,  de  manera  excepcional,  amb  la  motivació 
plenament justificada i amb el vist-i-plau de la direcció.

Tenen  el  deure  de  vetllar  per  a  què  la  indumentària  i  l'actitud  dels  seus  fills  sigui 
respectuosa amb tota la comunitat educativa. En aquest sentit caldria evitar les peces de 
roba amb missatges ofensius i el vestir amb roba interior a la vista, entre d'altres.

Tenen el deure de vigilar que els seus fills no consumeixin, dins del centre, begudes i/o 
substàncies legalment permeses que continguin elements estimulants que puguin alterar 
el comportament dels seus fills.  En aquest sentit  el centre també informarà d'aquests 
aspectes a les famílies i als propis alumnes en iniciar-se cada curs escolar.
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Article 37
Tot i que els alumnes de l’ESO no tenen dret a fer vaga, les famílies poden adherir-se a  
les actuacions de la mateixa a nivell individual.

Els pares i mares tenen el deure de comunicar a la direcció del centre les seves intencions 
de fer vaga per motius determinats i sota responsabilitat de la mateixa família amb la no 
assistència del seu fill a les activitats reglades del centre.

No obstant això, a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions 
col·lectives  adoptades  per  l’alumnat  en  relació  amb  la  seva  assistència  a  classe,  en 
exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi 
de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tindran la consideració de 
falta.

Article 38
Les  AMPES són associacions  formades  per  pares,  mares  o  tutors  legals  del  alumnes 
matriculats al centre. Entre d’altres, tenen les següents funcions:

a) Donar suport i assistència als seus membres en tot allò que es refereix a l’educació 
dels alumnes.

b) Promoure la participació de les famílies en la gestió del centre.
c) Promoure  la  representació  i  la  participació  dels  pares  i  de  les  mares  al  consell 

escolar i donar suport i assistència als elegits.
d) Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de 

l’entorn.
e) Col·laborar en les activitats educatives i extraescolars del centre.
f) Promoure activitats de formació dels pares i de les mares.
g) Portar la gestió de serveis del centre, com per exemple el menjador.

L’AMPA podrà utilitzar  espais del  centre  per  realitzar  les  activitats  proposades,  prèvia 
sol·licitud a la  direcció del  centre.  Seran responsables de les accions derivades de la 
realització de les activitats.
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9. DRETS I DEURES DEL ALUMNES

9.1. Drets dels alumnes

(article 21 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya)

Els alumnes, a més dels drets reconeguts per normatives de rang superior a aquesta,  
tenen els següents drets:

Article 39
Rebre una formació permanent, integral i de qualitat que els permeti aconseguir el 
desenvolupament  de la  seva personalitat,  dins  dels  principis  ètics,  morals  i  socials 
acceptats per la nostra societat d’una manera generalitzada.

Article 40
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,  utilitzant  pràctiques 
educatives  inclusives  i,  si  escau,  de  compensació,  essent  educats  en  el  discurs 
audiovisual.

Article 41
Tenir una valoració acurada i objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa tenen dret a ser informats dels criteris i procediments d'avaluació, 
d'acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament que, d’una manera clara, s'han 
de veure reflectits a les programacions didàctiques de centre.

Els alumnes o les seves famílies, en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a  
sol·licitar aclariments per part del professor respecte de les qualificacions d’activitats 
acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada curs.

Podran reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d’avaluació, s’adoptin  al  final  d’un  curs,  d’acord  amb  el  procediment  establert. 
Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

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

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

Article 42
Gaudir de condicions saludables, de seguretat i d’accessibilitat adequades en l’àmbit 
educatiu i de respecte a la seva integritat física i a la seva dignitat personal.

Article 43
Ésser educats en la responsabilitat i gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, 
amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.

Article 44
Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre per la qual cosa podran 
reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.

Article 45
Reserva  d’aquella  informació  de  què  disposi  el  centre  docent  relativa  a  les  seves 
circumstàncies personals i familiars.
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Article 46
Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional que respecti la 
seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les 
seves capacitats.

Article 47
Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats per a la 
qual  cosa  té  dret  a  sol·licitar  els  ajuts  necessaris  per  compensar  les  possibles 
mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural.

Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 
donar lloc a situacions de desemparament.

Article 48
Gaudir  de  protecció  social,  en  l’àmbit  educatiu,  en  els  casos  d’infortuni  familiar  o 
accident. En els casos d’accident o malaltia prolongada, l’alumnat tindrà dret a l’ajut 
que necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal que 
l’accident o bé la malaltia no suposin detriment del seu rendiment escolar.

9.2. Organització dels alumnes

Article 49
Els delegats de curs són el primer graó de la seva organització. La seva elecció vindrà 
marcada pels següents aspectes:

a) Seran elegits dos representants per cada grup-classe: un delegat i un sots-
delegat.

b) S’elegiran de manera democràtica, durant el primer mes de classe, amb la 
preparació pertinent per part del tutor. Mentrestant els representants seran el 
primer i l’últim de la llista.

c) Seran elegits per tots els alumnes del grup.
d) La seva elecció podrà ser revocada (a petició d’almenys un terç de la classe) per 

majoria. També en el cas de cometre de forma reiterada irregularitats o faltes 
que afectin a la convivència al centre; en aquest cas la decisió la prendrà el 
tutor, l'equip docent o bé l’equip directiu. A continuació, ocuparà el càrrec el 
següent alumne més votat o es procedirà a una nova elecció.

e) Si per algun motiu, qualsevol dels representants presentés la dimissió, es 
procedirà a la substitució pel següent més votat a la llista o a una nova elecció.

f) La seva funció principal serà ser portaveus de l’opinió de la seva classe, 
informant la resta d’alumnes sobre tot allò que sigui del seu interès.

g) No tindran cap responsabilitat en les actuacions individuals dels membres de la 
classe.

Article 50
Els representants de cada classe formaran el consell de delegats, que a més a més 
comptarà amb la presència dels representants dels alumnes al consell escolar, i també 
del cap d’estudis. Les seves funcions són:

a) Informar i assessorar els representants dels alumnes al consell escolar sobre la 
problemàtica general i específica dels cursos.
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b) Ser informats de l’ordre del dia de les reunions del consell escolar i dels acords 
presos.

c) Elaborar informes per al consell escolar.
d) Informar els estudiants de les seves activitats.

Article 51
El consell de delegats es podrà reunir a l’hora de l’esbarjo i, amb caràcter d’urgència,  
en qualsevol moment amb autorització prèvia per part de l’equip directiu. En cap cas 
aquesta autorització haurà de ser un impediment a la reunió dels alumnes, per la qual  
cosa no s’establirà un termini de demanda per efectuar la trobada.

Article 52
Tots els acords adoptats a les seves reunions, seran comunicats a les classes per ser 
votats i també a l’equip directiu.

9.3. Deures dels alumnes

Article 53
Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici  dels drets i de les llibertats dels  
membres de la comunitat educativa.

Article 54
L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de 
les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen amb 
la  finalitat  d’assolir  una  bona  preparació  humana  i  acadèmica.  Aquest  deure  es 
concreta, entre altres, en les següents obligacions:

a) Assistir a classe, participar en les activitats corresponents i respectar els horaris 
establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pels professors en l’exercici de les seves 
funcions docents.

c) Respectar l’exercici del dret d’estudi dels seus companys.
d) Complir els acords signats a la carta de compromís educatiu.

Article 55
El  respecte  de  les  normes  de  convivència  dins  el  centre,  com a deure  bàsic  dels  
alumnes, s’estén a les obligacions següents:

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 
membres de la comunitat educativa.

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

c) Respectar el caràcter propi del centre, d’acord amb la legislació vigent.
d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions 

del centre.
e) Complir les NOFC.
f) Respectar les decisions dels òrgans de govern, unipersonals i col·legiats, sens 

perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, 
d’acord amb el procediment que s’estableixi a les NOFC.
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g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 
educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament de la tutoria i 
l’orientació i de la convivència en el centre.

h) Propiciar un bon ambient convivencial i respectar el dret dels altres per tal que 
no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules.

i) Vestir indumentària adequada i mostrar una actitud respectuosa en tot moment.
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10. NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT

Article 56
Els alumnes han d’assistir amb puntualitat a classe, respectant els horaris establerts. El  
control dels alumnes es farà de la següent manera:

• Cada professor passarà llista al grup d’alumnes on imparteix classe, hora a hora. Pel 
procediment establert a l’organització del centre, el tutor farà el seguiment a partir 
de la informació facilitada pel tutor de faltes del centre.

• Periòdicament,  les  famílies  rebran  la  informació  de  les  faltes  d’assistència  i  
puntualitat.

• L’equip  directiu  rebrà  informes  de  la  reiteració  de  faltes  i  prendrà  les  mesures 
adients.

• A l’hora de l’esbarjo els alumnes no es poden absentar del centre. 
• Si un alumne entra tard al centre, en base al que preveu l'article 15 d'aquestes 

normes, s’apuntarà al full de control de consergeria.
• Els alumnes esperaran l’arribada del professor a l’aula. En cas de falta, assistirà el 

professor de guàrdia.
• No es pot sortir de l'aula excepte per canvis d'espai marcats a l'horari.

Article 57
Els  professors  i  els  alumnes  tenen  l’obligació  de  respectar-se  en  tot  moment.  Es 
consideren inadmissibles, en conseqüència, les agressions verbals i físiques.

Els professors han d’atendre els alumnes responent les seves preguntes en relació a la 
matèria que s’imparteixi.

Els professors mostraran les proves puntuables als alumnes explicant les qualificacions 
obtingudes i solucionant els problemes que es puguin plantejar.

A l’inici de cada curs o quadrimestre els professors explicaran als alumnes la metodologia, 
proves,  avaluació  i  activitats  que  utilitzarà.  També  informarà  de  la  possibilitat  de 
recuperació  o  millora,  tenint  en compte la  programació  didàctica  del  centre  per  a  la  
matèria corresponent.

Article 58
Els problemes acadèmics i de convivència que puguin sorgir en el transcurs d’una classe 
hauran de  ser  tractats  pels  professors  implicats.  En  cas  de  necessitat,  intervindrà  el 
professor de guàrdia. El tutor i l'equip directiu n'hauran de ser informats.

Article 59
La normativa prohibeix específicament fumar en els centres educatius. Els alumnes seran 
informats  d’aquesta  prohibició.  Aquells  que  no  respectin  aquesta  norma,  passaran 
directament a la comissió de convivència per tal de ser sancionats.

Tampoc  es  permet  el  consum  de  begudes  i/o  substàncies  legalment  permeses  que 
continguin elements estimulants que puguin alterar el comportament dels alumnes. En 
aquest sentit, el centre també informarà a les famílies i els propis alumnes en iniciar-se 
cada curs escolar.
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Article 60
El  centre  donarà  preferència  als  protocols  d’actuació  acordats  amb altres  organismes 
(Ajuntament, Consell Comarcal, Mossos d’Esquadra...) en els casos que sigui pertinent.

En aquest sentit, i com a conseqüència del protocol a seguir amb Sanitat en els accidents 
laborals amb els alumnes del centre, en cas que es faci necessari l'acompanyament d'un 
alumne  a  un  centre  sanitari  per  tal  que  estigui  correctament  atès,  la  família  haurà 
d'assumir les despeses justificables que aquest fet pugui ocasionar al centre.
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10.1. Consideracions generals

(article 31 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya)

Article 61
Les normes de convivència al centre estan basades en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d'Educació de Catalunya i al decret 102/2010, de 3 d'agost, d’autonomia de centres 
educatius.  S'hi  contemplen  els  diferents  tipus  d'irregularitats  i  faltes  comeses  pels 
alumnes que poden afectar la convivència, les mesures correctores i els procediments 
per dur-les a terme.

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència,  
vincula individualment i  col·lectivament els  membres de la  comunitat  educativa del 
centre.

2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.

3.  Els  procediments  de  resolució  dels  conflictes  de  convivència  s’han  d’ajustar  als 
principis i criteris següents:

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el 
compliment dels deures dels afectats. Per facilitar aquesta tasca es podrà 
constituir una comissió de convivència formada per un nombre igual de 
professors, pares/mares i alumnes elegits d’entre els seus membres, i que serà 
presidida per la directora.

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 
pertorbació per a l’alumnat i el professorat.

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.

4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb 
els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. Podran tenir en compte les  
circumstàncies personals, familiars i socials dels alumnes implicats.

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 
activitats d’utilitat social per al centre educatiu.

6.  Les  irregularitats  i  faltes  que  afecten la  convivència  comeses pels  alumnes  són 
objecte de correcció per part del centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la 
realització d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars 
de menjador i transport o d’altres organitzats pel centre. 

7.  Igualment,  comporten l’adopció de les mesures  correctores i  sancionadores que 
escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar,  
estiguin motivats per  la  vida escolar  o hi  estiguin directament  relacionats i  afectin 
altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.

8.  Correspon  al  Departament  d'Educació  l’adopció  de  mesures  i  iniciatives  per  a 
fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes.

9. Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte 
les següents circumstàncies, que poden considerar-se atenuants de la situació:

a) El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.
b) No haver comès amb anterioritat irregularitats o faltes que afectin la convivència 

al centre.
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c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre.

d) La falta d’intencionalitat.

10. Podran considerar-se agreujants de la situació els següents fets:
a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra 
circumstància personal o social.

b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als nouvinguts 
incorporats al centre.

c) La premeditació i la reiteració.
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

10.2. La mediació escolar

(article 32 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya i articles 23 a 28 del decret 279/2006, de 4 
de juliol, de drets i deures de l'alumnat)

Article 62
La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es 
puguin produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en 
conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. Pot ser, també, 
una estratègia de reparació o reconciliació.

La mediació escolar compta amb la intervenció d’una tercera persona que la portarà a 
terme en base als principis de voluntarietat dels implicats, imparcialitat del mediador, 
confidencialitat dels temes tractats i impossibilitat de l'assistència a les reunions de 
representants dels implicats.

Article 63
La mediació constarà d’un inici, un desenvolupament i una finalització i es regirà per 
les instruccions del capítol 2 del títol 3 del decret 279/2006, de 4 de juliol, de drets i  
deures de l'alumnat.

10.3. Irregularitats o faltes comeses pels alumnes que afecten la convivència al 
centre

Article 64
Es consideraran irregularitats o faltes que afecten la convivència al centre les següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
b) L'entrada  al  centre  sense  autorització  prèvia  de  la  direcció  del  centre  de 

qualsevol  aparell  susceptible  d'enregistraments  audiovisuals,  inclosos  mòbils, 
mp3, mp4, càmeres de fotografia i vídeo i d'altres.

c) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 
educativa.

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

e) El deteriorament lleu, causat intencionadament, de les dependències del centre, 
del material o el mobiliari.
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f) L'entrada al recinte escolar de qualsevol element o substància no autoritzada per 
part de la direcció del centre susceptible de ser  perjudicial per a la salut i la 
integritat personal (física, psíquica i d’imatge ...) dels membres de la comunitat 
educativa del centre.

g) Qualsevol  altra incorrecció que alteri  el  desenvolupament normal de l’activitat 
escolar,  que  no  constitueixi  una conducta  greument  perjudicial  per  a  la 
convivència del centre.

En posteriors  revisions de les  NOFC es  podran concretar  les  irregularitats  o  faltes 
comeses pels alumnes que afecten la convivència previstes a l’apartat anterior.

Article 65
Les mesures correctores són les següents:

a) Amonestació oral.
b) Privació del temps d’esbarjo.
c) Confiscació de l'aparell susceptible d'enregistraments no autoritzats per un 

període no inferior a una setmana, atenent les circumstàncies particulars en cada 
cas, i posterior devolució a familiars majors d'edat un cop disposat aquest 
termini.

d) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director, informant el 
tutor.

e) Amonestació escrita per part del professor de l’alumne o per part de l’equip 
directiu.

f) Realització de tasques educadores, de manteniment i/o de neteja del centre, per 
part de l’alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys 
causats al material o al mobiliari.

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

h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius, durant els quals l’alumne haurà de romandre al 
centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres c), e), f), g) i h) d'aquest 
apartat hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constància, a les famílies o 
representants legals dels alumnes (sempre que siguin menors d’edat).

Article 66
L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’apartat anterior corresponen a:

● Qualsevol professor del centre, escoltat l’alumne, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres a), b), c), d) i e) de l’article anterior.

● La directora del centre, o el cap d’estudis per delegació, escoltat l’alumne, el tutor 
del curs i la comissió de convivència, en el supòsit de les mesures correctores 
previstes a les lletres f), g) i h) de l’article anterior.

Article 67
Les irregularitats o faltes comeses pels alumnes que afecten la convivència al centre 
prescriuran en el termini d’un mes des de la seva comissió. Les mesures correctores 
també prescriuran en el termini d'un mes des de la seva imposició.
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10.4. Faltes greument perjudicials per a la convivència al centre

Article 68
Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència al centre les següents:

a. Els actes d'indisciplina, les injúries, les ofenses, les agressions físiques, les 
amenaces, les vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat  
educativa, al deteriorament intencionat de les seves pertinences i els actes 
que atemptin greument contra la seva intimitat o integritat personal.

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

c. El deteriorament greu, causat intencionalment,  de les dependències del 
centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres 
membres de la comunitat educativa.

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

e. La  utilització  del  servei  de  transport  per  sota  d'un  70% dels  viatges 
setmanals.

f. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 
integritat  personal  (física,  psíquica  i  d’imatge  ...)  dels  membres  de  la 
comunitat educativa del centre.

g. La comissió reiterada i sistemàtica d'irregularitats o faltes que afectin la 
convivència al centre.

Article 69
Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l’article  
anterior són les següents:

a. Canvi de grup de l’alumne.
b. Pèrdua del dret a la plaça del servei de transport
c. Suspensió del dret a la utilització del servei de menjador del centre.
d. Realització  de  tasques  educadores,  de  manteniment  i/o  de  neteja  del 

centre,  per  part  dels  alumnes,  en  horari  no  lectiu,  i/o  la  reparació 
econòmica  dels  danys  causats  al  material  del  centre  o  bé  a  d’altres 
membres  de  la  comunitat  educativa.  La  realització  d’aquestes  tasques 
tindrà una duració mínima de dues setmanes.

e. Suspensió  del  dret  de  participar  en  activitats  extraescolars  o 
complementàries  o  la  suspensió  del  dret  d'assistir  al  centre  o  a 
determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres 
mesos o pel temps que resti fins la finalització del curs acadèmic, si són 
menys de tres mesos o bé la inhabilitació definitiva per cursar estudis al 
centre.

Article 70
(Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya i article 25 del decret 102/2010, de 3 d'agost, d’autonomia de 
centres educatius)

1. Correspon a la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de la comissió  
de convivència, imposar les sancions previstes a l’article anterior en la resolució de 
l’expedient incoat a l’efecte, en els termes previstos a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d'Educació de Catalunya i al decret 102/2010, de 3 d'agost, d’autonomia de centres 
educatius, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat 
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social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir  
de manera complementària en la resolució del mateix expedient.

2. La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un 
docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els 
fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, 
les activitats d’utilitat  social  per  al  centre i,  en el  seu cas,  l’import  de reparació o 
restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació 
que se sanciona.

3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el  
cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les  
altres  actuacions  d’instrucció  que  es  considerin  oportunes,  abans  de  formular  la 
proposta  definitiva  de  resolució,  l’instructor  de  l’expedient  ha  d’escoltar  l’alumne 
afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient 
completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la 
seva  conformitat  amb  allò  que  a  l’expedient  s’estableix  i  es  proposa  o  hi  puguin 
formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la 
realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini  
per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.

4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumne afectat o a la de la resta 
d’alumnes del  centre, en incoar un expedient  la direcció del centre pot aplicar, de 
manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de 
tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en  
la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la 
no-assistència al centre. Altrament, l’alumne haurà d’assistir al centre, però no podrà 
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional  
d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que 
s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període.

5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o 
tutors legals, o de l’alumne afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la  
sanció  aplicada,  sens  perjudici,  de  la  presentació  dels  recursos  o  reclamacions 
pertinents davant els serveis territorials corresponents. Els terminis per a la sol·licitud 
per escrit de la revisió, recurs o reclamació sobre la resolució de l'expedient seran de 5 
dies lectius per a les revisions del Consell Escolar i de 30 dies naturals quan vagin 
dirigits als Serveis Territorials.  En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar 
periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt.

Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als 
tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.

6. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua 
del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es 
procurarà l’acord del pare,  mare o tutor o tutora legal.  Quan no s’obtingui  aquest 
acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho 
han impedit.

7. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre,  en les etapes 
obligatòries,  ha  de  garantir  a  l’alumne  un  lloc  escolar  en  un  altre  centre.  El 
Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no 
pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumne en qüestió.
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8. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne, i la seva família en el cas dels menors d’edat, reconeixen de 
manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció 
imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del 
reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne i, 
en el cas dels menors d’edat, del seu pare, mare o tutor legal.

modificació de 23 degener de 2013 pàgina 31 de 34



sidemasquefa normes d'organització i de funcionament del centre

11. PROTOCOL PER TRACTAR LES QUEIXES A L’ÀMBIT ESCOLAR

Article 71
Protocol per tractar en l’àmbit escolar les queixes dels alumnes, dels pares, de les mares, 
de professors o d’altres treballadors del centre sobre l’actuació d’un professor o d’un altre 
treballador del mateix centre.

11.1. Presentació i contingut de l'escrit de queixa o de denúncia

Article 72
L’escrit normalment es presentarà al registre d’entrada del centre, adreçat a la direcció 
i haurà de contenir la següent informació:

● Identificació de la persona que el presenta.
● Contingut de la queixa.
● Data i signatura.
● Annex amb dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, si s'escau.

11.2. Actuació de la direcció del centre davant l'escrit

Article 73
● Rebre la documentació i estudiar-la.
● Obtenir informació i fer les comprovacions oportunes.
● Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat i 

demanar-li informe. S’ha d’escoltar l’interessat.
● Estudiar el tema.
● Dur a terme les actuacions que resultin pertinents.
● Contestar per escrit.

11.3. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació

Article 74
● Conclosa l’actuació del centre, es podrà informar a la direcció dels Serveis 

Territorials.
● Arxivament, de l'original o còpia autenticada, a la direcció o a la secretaria del 

centre.
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12. EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Article 75
El PAS participarà activament al consell escolar, fent servir les seves opinions sobre els 
problemes que afectin la vida del centre, mitjançant la seva representació.

Article 76
Tot  el  personal  que  presti  serveis  al  centre  escolar,  i  entre  ells  el  PAS,  dependran 
funcionalment de la direcció. El secretari, per delegació de la directora podrà actuar com 
a coordinador i cap immediat de tot el personal del PAS.

Article 77
El PAS realitzarà totes aquelles tasques regulades a les normatives que a tal efecte dicta  
el  departament  d’Educació i  les  que li  siguin  encomanades per  la  direcció del  centre 
d’acord amb les necessitats, sense contradir les funcions que els atribueix la Llei de la 
Funció Pública.

Article 78
Entre d’altres, les funcions del personal de consergeria seran:

a) Obrir i tancar la porta principal del centre, així com la resta de portes i finestres en 
finalitzar les sessions de classe.

b) Comprovar l’estat de neteja i conservació de les instal·lacions, així com l’estat del 
mobiliari, comunicant al secretari les anomalies que es produeixin.

c) Fer les tasques pròpies de consergeria i d’altres encomanades per la direcció del 
centre.
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13. DISPOSICIONS FINALS

Article 79
Les presents  NOFC entraran en vigor  a partir  de la  data de l'aprovació definitiva  del  
document  pel  consell  escolar  del  centre  i  se’n  trametrà  una  còpia  al  departament 
d’Educació.

Article 80
Les NOFC podran ser modificades, ampliades i revisades quan ho sol·liciti l'equip directiu 
o una tercera part dels membres del consell escolar.

Article 81
Qualsevol modificació de les presents normes necessitarà l’acord favorable de la majoria 
simple dels membres presents a la reunió del consell escolar.

Article 82
Les presents normes es faran arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu.  
Una còpia d’aquelles romandrà a la secretaria del centre a disposició de qualsevol persona 
que en sigui part implicada.

Un extracte de la normativa que afecta als alumnes es donarà i explicarà a les famílies a 
l'inici de curs.

14. DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Article 83
Amb les presents normes d'organització i de funcionament del centre queda derogat el 
reglament de règim interior aprovat en consell escolar número 8 de 21 de maig de 2003 i 
amb diferents modificacions fins al consell escolar número 51 d'11 de març de 2009.
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Nicolau Sagrera i Castells

Aquestes normes romandran vigents fins a qualsevol propera modificació.

Aprovades al consell escolar número 57 de 3 de novembre de 2010

Modificades al consell escolar número 60 de 13 d'abril de 2011

Modificades al consell escolar número 64 de 19 d'octubre de 2011
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