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1-INTRODUCCIÓ
Entenem  per  les  NOFC   el  conjunt  de  regles  i  mesures  organitzatives  i  de
funcionament del centre (art.5.3decret autonomia 102/2010 ), que apleguen els acords
i decisions d’organització i funcionament que s’adopten en el centre per fer possible el
treball educatiu i de gestió que s’encamina a assolir els objectius proposats en el PEC i
en la programació anual (art. 18.2 decret autonomia).

APROVACIÓ DE LES NOFC

S' aproven pel Consell Escolar a proposta de la direcció, sigui globalment o per parts
(art. 18.3 decret autonomia) i han d'estar vinculades al PEC- Objectius educatius  -
(Vegeu art. 5.1.c) i d) i art. 5.3 decret autonomia).

Cal entendre les  NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del
Centre,  establir  i  concretar  les  relacions  entre  els  diferents  sectors  que  formen la
nostra  comunitat  educativa.  Ens  ha  de  servir  per  garantir  la  convivència,  tot  i
considerant els seus drets i deures, de tots els membres integrants de la comunitat
educativa i el bon funcionament del Centre.

Les NOFC estructura normes tècniques, funcionals,pedagògiques i administratives per
a portar a terme el procés educatiu i disposar de mecanismes adequats per la seva
difusió,  el  seu  coneixement,  avaluació  i  modificació  per  adaptar-lo  a  les  noves
necessitats  del  Centre,  i  així  poder  millorar  aquells  aspectes  que  es  considerin
convenients.  Per  tant,  tindrà  sempre  en  aquest  sentit,  un  caràcter  de  permanent
actualització i millora segons els mecanismes establerts en aquestes NOFC.

1.1-Principis bàsics.
a. Aquest centre docent es caracteritza per ser un institut públic, democràtic,

català, progressista i  aconfessional.

b. L’objectiu,  és  el  desenvolupament  actiu  de  totes  les  possibilitats  de
l'alumnat  quant  a  la  formació  corporal,  salut  física,  afectivitat,  educació
sexual, educació del pensament, llengua i expressió en general, educació
estètica, coneixement i domini del medi a partir de la tecnologia entesa en
un sentit ampli.

c. Aquestes possibilitats els han de permetre contribuir a la realització d’una
societat en què puguin progressar i gaudir dels resultats positius del procés
democràtic.

d. L’institut donarà tanta importància a la relació educativa, com a l’adquisició
de continguts, a fi de formar persones amb personalitat i criteris propis.
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e. L’institut és coeducatiu , per tant no discrimina entre els nois i les noies, tot i
que es tindran en compte aquells valors positius que separadament s’han
atribuït a l’un i a l’altra.

f. L’institut és democràtic tant pel que fa a la gestió i organització interior com
a qualsevol altra decisió que afecti al centre.

g. L’institut  és català tant pel què fa a la llengua utilitzada per a donar les
classes com als continguts.

h.  L’institut  no  adopta  una  opció  religiosa  concreta.  Ambtot,  no  s’eludirà  la
informació referida a aspectes culturals que tot fet religiós comporta.

i. L’institut potenciarà la valoració dels fets socials que comportin una defensa
o millora dels drets humans i del progrés sostenible col•lectiu de la societat.
El  professorat   estimularà  en  l’alumnat  els  valors  d’una  societat
democràtica:  solidaritat,  respecte  a  l’altre,  actitud  de  diàleg,  etc...i
proporcionarà els elements necessaris d’anàlisi i crítica a fi d’obtenir una
formació integral.

j. L'institut potenciarà la cura, el respecte i la promoció del medi ambient, així
com  s'intentarà  que  sigui  un  centre  sostenible  des  del  punt  de  vista
mediambiental. En aquest sentit cal fer esment que formem part de la Xarxa
d’Escoles Verdes

1.2- Normativa reguladora
L’autonomia organitzativa dels  centres educatius cal  exercir-la  mitjançant
una  estructura  organitzativa  pròpia  i  amb unes   normes d'organització  i
funcionament tenint en compte l’article 124  de la LOE  i l’article 98 de la
LEC.

Aquestes normes esdevenen un aspecte bàsic per a exercir  l’autonomia
organitzativa i forma part per tant del Projecte Educatiu tal i com ho explicita
el Decret d’Autonomia de centres (102/2010), de 3 d'agost de 2010

Així,  doncs,  es  tracta  del  conjunt  d’acords  i  decisions  d’organització  i
funcionament per  fer  possible el  treball  educatiu  i  de gestió  que permet
assolir determinats objectius  del PE i de la Programació Anual.

La  concreció  del  contingut  de  les  NOFC  queda  regulada  a  partir  dels
articles  següents  del  Decret  d’Autonomia  de  centres  (102/2010),  de  3
d'agost de 2010:

• L’article 19 on es regula el contingut obligatori del NOFC.

• L'article 20 i 21 on es regula  l'estructura organitzativa.

• L'article 22 on es regula l'organització pedagògica.
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• Els  articles  23,24  i  25  on  es  regulen  els  aspectes  relacionats  amb  la
convivència.

• La participació en el control i la gestió dels centres.

Bases legals per les quals  s’estableix aquest reglament:

a. Llei Orgànica d’Educació (BOE 106, de 4-5-06).

b. Llei 12/2009, de 10 de juliol, capítol V (LEC).

c. Decret 102/2010 de 3 d’agost. Decret d'autonomia de centres.

d.  Decret  155/2010  de  2  de  novembre.  Decret  de  la  direcció  dels  centres
educatius públics i del personal directiu professional docent.

e. Decret de Drets i deures 279/2006.

2-ESTRUCTURA ORGANITZATIVA                      

2.1. Consell Escolar del Centre                                       

2.1.1 Composició

Cada centre determina la composició del consell escolar d'acord amb el que estableix
el  Decret  102/2010,de 3 d'agost,  d'autonomia dels  centres educatius i  la  resta de
legislació  vigent.  La  composició  del  consell  escolar  ha  de  quedar  recollida  a  les
normes d'organització i funcionament del centre.

1. El consell escolar d'un centre públic està integrat pels membres  següents:

a) El director o directora, que el presideix.

b) El cap o la cap d'estudis.

c) Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el
centre.

d) Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.

e) Els i  les representants de l'alumnat i  dels pares i  mares o tutors,  elegits
respectivament per ells i entre ells.

f) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre
aquest personal.

g) En els centres específics d'educació especial  i  en els que tinguin unitats
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d'educació   especial  també  és  membre  del  consell  escolar  un  o  una
representant  del  personal  d'atenció  educativa.  La representació d'aquest
personal no té la consideració de representació del professorat als efectes
de determinar la composició del consell escolar.

2. El secretari  o la secretària del centre no és membre del consell  escolar  però hi
assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total
depersones membres del consell.

4. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, nopot
ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones
representants  dels  progenitors  la  designa  l'associació  de  pares  i  mares  més
representativa del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que quedarà  recollida a
les seves normes d'organització i  funcionament,  d'acord amb el  que s'estableix  en
aquest article i la resta de legislació vigent.

6. En els centres de nova creació, el director o directora ha d'ajustar la composició del
consell  escolar  respectant  el  que  estableixen  els  apartats  3  i  4.  En  els  centres
incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l'apartat
3,les normes d'organització i  funcionament han d'establir que, en tot cas, hi hagi el
mateix nombre de representants dels sectors a què es refereixen els epígrafs d) i e) de
l'apartat nº 1

7. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos
acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en
la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que
es dugui a terme després que s'hagi aprovat.
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2.1.2. Funcions

El consell escolar ha d'aprovar el seu reglament de funcionament que s’integra en les
normes d’organització i funcionament del centre. En allò que no estigui previst, s'han
d’aplicar  les  normes  reguladores  dels  òrgans  col•legiats  de  l'Administració  de  la
Generalitat.

1.  Les  funcions  del  consell  escolar  són  les  que  estableix  l'article  148.3  de  la
Lleind'educació.  A més,  li  correspon  vetllar  i  donar  suport  a  l'equip  directiu  per  al
compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el
marc del projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern
unipersonals i col.legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació.

2. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no
estigui  previst  s'han  d'aplicar  les  normes  reguladores  dels  òrgans  col.legiats  de
l'Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i
sempre que el convoca el director o directora del centre i/o  ho sol.licita, al menys ,un
terç dels seus  membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a
la seva finalització.

4.  Les decisions del  consell  escolar  es prenen normalment per consens.  Si  no és
possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents,
llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb
una  antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser
objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir d'urgència,
sense  termini  mínim  per  a  la  tramesa  de  la  convocatòria,  si  totes  les  persones
membres hi estan d'acord.

6. Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat
normal  del  centre  que  estiguin  sota  la  tutela  o  responsabilitat  immediata  d'alguna
persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar,
se'l  podrà  convocar  a  la  sessió  per  tal  que  informi  sobre  el  tema  o  qüestió
corresponent.

7.Si es produeix una vacant, tant en el sector pares com en el sector del professorat i
també en l'alumnat,  aquesta serà ocupada pel  següent  candidat  més votat  en les
darreres  eleccions.El  nou  membre  serà  nomenat  per  al  temps  que  li  restava  del
mandat del qui ha causat la vacant en el sector pares.
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2.1.3. Comissions de Treball

Al  si  del  Consell  Escolar  es  constituiran  les  següents  comissions:  Comissió
Permanent, Comissió Econòmica i Comissió de Disciplina.

1.Aquestes  comissions  tenen  les  competències  que  estan  recollides  en  aquest
Reglament de Règim Intern i les que 

expressament li delega el Consell Escolar, excepte aquelles que per normativa no són
delegables.

2.Qui convoca les comissions és el/la  President/a del Consell Escolar.

3. Tots el membres de les Comissions han de ser del Consell Escolar i han de ser
escollits per    aquest òrgan.    

Quan hi  hagi eleccions en la composició del Consell  Escolar es renovaran tots els
membres de les comissions.

2.1.3.1. Comissió Permanent

1.La  Comissió  Permanent  està  integrada  pel  Director/a,  el/la  Cap  d’estudis,  un/a
professor/a,  un pare o mare i el/la Secretari/a amb veu i sense vot.

2. Les competències de la Comissió Permanent són :

a. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els
aspectes del seu àmbit que se’ls sol•liciti o consideri convenient aportar.

b.  Realitzarà  les  funcions  de  seguiment,  modificacions  i  avaluació  del
Reglament de Règim Intern .

c. Es reuneix per tractar aspectes que li encomani el Consell escolar, i també
prendrà les decisions oportunes en casos urgents que no puguin esperar a
la  convocatòria  del  Consell  Escolar.  En  aquest  segons  cas  els  acords
presos seran provisionals fins que la propera reunió del Consell Escolar els
ratifiqui o no.

2.1.3.2.Comissió Econòmica

1.La  Comissió  Econòmica  està  integrada  pel  Director/a,el/la  secretari/a,  un/una
professor/a un pare/mare i el/la representant de l’Ajuntament.
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2.Les competències de la Comissió Econòmica són:

a. Estudiar, informar i elevar propostes al Consell Escolar del Centre sobre els
aspectes econòmics del Centre.

b. Altres competències que expressament li encomani el Consell Escolar.

c. Preparar la documentació per a l’aprovació i la liquidació dels pressupostos
del Centre, que únicament pot aprovar el Consell Escolar.

2.1.3.3.Comissió de Convivència

1.La  Comissió  de  convivència  està  integrada  pel/a  Director/a,  dos  membres  del
professorat, dos pares i secretari/a.

2.Les competències de la comissió de convivència són:

a. Garantir una aplicació correcta de la legislació vigent en temes de drets i
deures d’alumnes.

b. Imposar les mesures correctores previstes a les conductes contràries a les
normes de convivència del Centre, en els supòsits e), f), g), i h) de l’article
211.d’aquest reglament.

c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures correctores.

d.  Assessorar  el/la  Director/a  en  determinats  casos  sobre  l’aplicació  de
mesures correctores i sancions.

2.1.4. Renovació de les persones membres del consell escolar

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es
renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del Consell Escolar, les
convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d'antelació, dintre del
període que fixa el Departament d'Ensenyament.

Les vacants del Consell Escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes
d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar
la  següent  candidatura  més  votada  en  les  darreres  eleccions.  Si  no  hi  ha  més
candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació
del consell escolar.

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

2.2.  Equip  directiu  i  els  òrgans  unipersonals  de
direcció.         

2.2.1. Composició

Els òrgans unipersonals de direcció dels centres públics són el director o directora, el
secretari  o  secretària,  el  cap  o  la  cap  d'estudis  i  els  que  estableixin  les  normes
d'organització i funcionament del centre, d'acord amb el que preveu l'article 139 de la
LEC.

2.2.2. Projecte de direcció i exercici de la direcció del centre

El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al
període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la
seva  avaluació  d'acord  amb  els  indicadors  de  progrés  establerts  en  el  projecte
educatiu.  Així  mateix,  quan  escaigui,  el  projecte  de  direcció  conté  les  propostes  i
elements  necessaris  per  a  la  revisió  del  projecte  educatiu.  En  qualsevol  cas,  la
modificació del projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva
aprovació. El projecte de direcció vigent orienta i vincula l'acció del conjunt d'òrgans de
govern unipersonals i  col•legiats del centre en el període de mandat de la direcció
corresponent.

2.2.3  Funcions Generals i Específiques del director/a

a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i
adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l'Administració
educativa i impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte
educatiu i, eventualment, la dels acords de coresponsabilitat.

b) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels
plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió.

c) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del
centre i dirigir-ne l'aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats
pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l'estructura organitzativa
del centre.

d) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la
relació  de  llocs  de  treball  del  centre  i  les  modificacions  successives,  així  com  la
definició de requisits o perfils propis d'alguns llocs de treball.

e)  Orientar,  dirigir  i  supervisar  les  activitats  del  centre,  dirigir  l'aplicació  de  la
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programació general anual i vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció
del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

f) Gestionar el centre, d'acord amb l'article 99.1 de la Llei d'educació.

2.2.4.Funcions del o la Cap d’Estudis

1. El o la cap d'estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre,
com a mínim, per un curs sencer.

2.  Correspon al  o  a la  cap d'estudis  exercir  les funcions que li  delegui  la  direcció
d'entre  les  previstes  a  l'article  147.4  de la  Llei  d'educació  i  totes  les  altres  que  li
encarregui  la  direcció,  preferentment  en  els  àmbits  curricular,  d'organització,
coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments . També li corresponen les
relatives a altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi
el  projecte  de direcció  i  s'incorpori  a  les  normes d'organització  i  funcionament  del
centre.

3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre
pot encarregar funcions de les esmentades a l'apartat anterior a un òrgan unipersonal
de direcció addicional  que,  en aquest  cas,  es  podrà denominar  cap d'estudis  dels
ensenyaments o torns que correspongui.

4.  Llevat  que  les  normes  d'organització  i  funcionament  del  centre  ho  prevegin
altrament, el o la cap d'estudis substitueix el director o directora en cas d'absència,
malaltia o vacant.

2.2.5 Funcions del o la Secretari/a

1. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període
no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre,
com a mínim per un curs sencer.

2. Correspon al secretari o a la secretària l'exercici de les funcions que li delegui la
direcció d'entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i totes les altres que
li encarregui la direcció, preferentment en l'àmbit de la gestió econòmica, documental,
dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal•lacions, d'acord
amb el que prevegi el projecte de direcció i s'incorpori a les normes d'organització i
funcionament del centre.

3.  Correspon  també  al  secretari  o  secretària  del  centre  l'exercici  de  les  funcions
pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d'aquells altres
òrgans col•legiats en què les normes d'organització i funcionament del centre així ho
estableixin.
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2.2.6-Funcions de la coordinació pedagògica

Corresponen a la coordinació pedagògica:

 1. Elaboració dels llistats d'alumnes per grups i crèdits.

 2. Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries, en especial en
l'oferta de CV i assignació d'alumnes als grups respectius.

 3.Coordinar el procés de recollida de dades en els processos d'avaluació, elaboració
de butlletins i anàlisi de les dades.

4.Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes en el
cicle superior d'educació primària i el cicle d'ESO.

 5.Establir i coordinar  en  l'àmbit pedagògic la relació amb les escoles de primària
conjuntament amb l'equip pedagògic.

6.Coordinar les activitats d'orientació escolar i professional així com les activitats dels
serveis de recolzament que pugui haver-hi, conjuntament amb els equips docents, els
coordinadors de nivell i l'equip psicopedagògic.

7. Vetllar per compliment dels criteris que fixi el Claustre de professors/es sobre la
tasca d'avaluació i recuperació dels alumnes.

8.Vetllar  per  l'adequat  compliment  de  la  gestió  administrativa  del  procés  de
preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint-ne  la seva adequació.

9.Tenir  cura  que  els  expedients  acadèmics  dels  alumnes  estiguin  complerts  i
diligenciats d'acord amb la normativa vigent.

2.2.7 Consell de direcció

1. En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge
distribuït, el director o directora del centre  constituirà un consell de direcció, amb les
funcions  i  el  règim  de  funcionament  i  de  reunions  que  estableixin  a  les  normes
d'organització i funcionament del centre.

2. Correspon al director o directora nomenar i cessar, entre les persones membres del
claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de
coordinació, les persones membres del consell de direcció. Les persones membres de
l'equip directiu han de formar part del consell de direcció, que presideix el director o
directora.
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2.3- Claustre                                                                   

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la
gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius
del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del
centre.

Per norma general s'en convocarà com a mínim un a principis de curs i un al final de
curs de manera prescriptiva. D'altres en funció de les necessitat o conveniència.

2.3.1.Funcions

El claustre del professorat té les funcions següents:

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

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de
selecció del director o directora.

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

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

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

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.

g)  Donar  suport  a  l’equip  directiu  i,  si  escau,  al  consell  de  direcció,  en  el
compliment de la programació general del centre.

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en
el marc de l’ordenament vigent.

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

2.3.2.Reunions

1. El director o 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 i h de l’apartat 2.3.1
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2.4- Professorat

El professorat és el col•lectiu encarregat de l'educació de l’alumnat a l'institut. Tindrà
cura que tothom conegui 

aquest document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre amb la finalitat
d'assolir un clima adequat 

d'educació, respecte i correcció envers les persones, el material, les dependències i
les instal•lacions del centre. 

Les funcions del professorat són, entre d’altres, les establertes a l’article 91 de la Llei
Orgànica 2/2006 d’Educació 

(LOE), i a l’article 104 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC)

2.4.1. Drets.

a. A la llibertat de càtedra, d’acord amb la programació del departament didàctic
corresponent.

b. A ésser respectat tant per part de l’alumnat com dels altres membres de la
comunitat educativa.

c. A participar en els òrgans de govern del centre.

d. A elegir i  ésser elegit per als càrrecs del centre mitjançant el Claustre de
professors/es i el

Consell Escolar.

e.  A  ésser  informat  de  la  gestió  del  centre  mitjançant  el  Claustre  de
professors/es i el Consell Escolar.

f.  A reunir-se lliurement  al  centre per  tractar  tant  d’assumptes laborals  com
pedagògics.

g. A treballar en unes instal•lacions aptes i amb material docent adient per a
desenvolupar dignament la 

     seva tasca.

h. A contribuir a definir les orientacions pedagògiques del Centre, d’acord amb
els  documents de  gestió (Projecte Educatiu de Centre, etc.).
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2.4.2. Deures

a. D’impartir classes i complir puntualment l’horari assignat.

b.  Assistir  als  claustres,  avaluacions,  reunions  de  coordinació,  reunions  de
departament, així com a totes les reunions convocades per la Direcció del
centre.

c.  De fer-se  responsable  de les  instal•lacions,  material  i  ordre  en el  centre
durant tot el seu horari lectiu i/o fix al centre.

d. De justificar les faltes d’assistència i  puntualitat d’acord amb la normativa
vigent. S’entén per falta de puntualitat o d’assistència, respectivament, el
retard o l’absència a cadascuna de lesactivitats incloses al seu horari lectiu
i/o  fix  al  centre.  Les  faltes  injustificades  i  els  retards  injustificats  seran
comunicats als Serveis Territorials per la Direcció del centre.

e. D’ésser present al centre durant les activitats no lectives sempre que tinguin
lloc dins del seu horari lectiu i/o fix al centre.

f.  D’atendre  l’alumnat  i  els  seus  pares  i  mares  que  ho  desitgin  en  l’horari
establert a l’efecte.

g. De dur a la pràctica la programació específica de la matèria, pel que fa als
objectius,  continguts,  metodologia  i  criteris  d’avaluació  elaborats  amb la
resta dels membres del departament didàctic, sota la coordinació del Cap
de Departament. D’informar de forma clara, a començament de curs, del
sistema d’avaluació i recuperació aprovat pel departament corresponent.

h. De comunicar prèviament les activitats escolars i extraescolars no previstes
inicialment  al/a  la  Cap  d’Estudis  per  tal  d’obtenir  el  permís  provisional
corresponent, a l’espera del permís definitiu del Consell Escolar.

i.  De  fomentar  l’esperit  cívic  entre  la  comunitat  escolar.  D’implicar-se
activament  i  de  no  defugir  de  situacions  conflictives  que  es  donin
puntualment amb alumnes, encara que no siguin alumnes seus.

j. Controlar diàriament l’assistència dels alumnes a la seva classe, segons el
Pla d’Absentisme.

k. De mostrar els exàmens un cop corregits a l’alumnat i fer els aclariments
pertinents als qui ho demanin i entrar les notes d’avaluació d’acord amb el
calendari establert. Aquests  mai podran sortir del centre sota cap concepte,
tot i que es podrà  sol.licitar de veure'ls per part de les famílies.

l. De sol•licitar autorització prèvia al o la  Cap d’Estudis per a tot canvi d’horari o
d’aula.
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2.4.3-Funcions del professorat a l'aula.

a. El manteniment a les aules de l'ambient d'estudi, atenció i treball necessaris
per  al  correcte  desenvolupament  de  les  tasques  d'ensenyament  i
aprenentatge.

b.  El control  de l'assistència de l’alumnat mitjançant  els respectius registres
d'assistència. A primera hora del matí i de la tarda els donara als conserges
que passaran per l’aula  a recollir-hoper tal que es puguin fer les trucades a
les famílies per informar de les absències registrades.

c.  El  seguiment,  per  a  cada  àrea,  de  la  programació,  dels  criteris  i  de  la
metodologia d'avaluació fixats pel respectiu departament. Aquests criteris
d'avaluació es comunicaran al’alumnat al començament del curs.

d.  L’avaluació  de  l’alumnat  segons  la  normativa  vigent  i  resoldre  les
reclamacions fetes per l’alumnat respecte a les qualificacions obtingudes al
llarg del curs, del cicle o de final d’etapa.

e. Tot el professorat vetllarà pel bon ús del material comú i de les instal•lacions
de l'institut per part de l’alumnat. El/La professor/a que faci la classe abans
de l'esbarjo i el que facl'última classe del matí o de la tarda deixarà tancada
l'aula.Així mateix, i amb la col•laboració de l’encarregat del grup d’alumnat,
tindrà cura que quedin el llums apagats i les finestres tancades així com de
les cadires col.locades sobre la  taula per a tal de facilitar la feina de les
feineres.

f.  El  control  quotidià  de  la  neteja,  l’ordre,  l’estat  de  manteniment  i  els
desperfectes a l'interior de l'aula. En cas de detectar-se alguna anomalia en
aquest sentit, es comunicaràimmediatament a Secretaria o a Cap d’Estudis
del centre, així com també es comunicarà el nomdels responsables -si són
coneguts- dels desperfectes i el desenvolupament dels fets.

2.4.4. Professor/a tutor/a

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col•laboració amb les famílies, al
desenvolupament  personal  i  social  de  l’alumnat  en  els  aspectes
intel•lectual,  emocional i  moral,  d’acord amb la seva edat,  i  comporta el
seguiment individual i col•lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.

Les actuacions associades a l’acció tutorial segueixen l’establert a l’article 15
del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius.

Sempre que sigui possible, els/les tutors/es han de ser professors/es de tot
l’alumnat del grup.
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Els/les  tutors/es  són  els  intermediaris  entre  el  grup  i  la  Junta  directiva  i
d’avaluació.

 Per la qual cosa hauran de:

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

b. Informar el professorat del grup sobre aquelles qüestions dels alumnes que
poden  tenir  influència  en  el  seu  rendiment  acadèmic  i/o  el  seu
comportament al centre.

c.  Fer  un seguiment  individualitzat  de  l’alumne/a  utilitzant  els  procediments
habituals:  entrevista  personal,  fitxa  de  registre,  avaluacions,  control  de
l’absentisme, ...

d.  Dur  a  terme el  Pla  d'acollida  per  al  seu alumnat,  informar-los  sobre  els
horaris, les activitats del

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

d’Organització i Funcionament del Centre, etc...

e. Desenvolupar les sessions de tutoria d'acord amb el PAT del centre, per tal
de fomentar el coneixement mutu i la integració de l’alumnat a l'institut, així
com  per  resoldre  els  problemes  que  es  plantegin.  La  Coordinació
Pedagògica coordinarà la programació de l'acció tutorial per tal d’unificar
les accions tutorials en els diferents nivells.  El  material  a utilitzar  en les
sessions de tutoria estarà disponible en la intraweb del centre. Vetllaran per
l’actualització del material.

f. Mantenir una reunió col•lectiva amb els pares/mares d'alumnes de la tutoria,
durant el primer

trimestre de cada curs. En aquesta trobada s'informarà de les característiques
de l'institut, les normes de funcionament i conducta, el pla d'estudis,etc.

h. Fer, durant el curs, amb el pare/mare de cada alumna/e , o bé amb els tutors
legals si s’escau, d’ una entrevista com a mínim i les que siguin necessàries
per al correcte seguiment de l’alumne/a. i  perinformar del seu rendiment
escolar.

i. Controlar l’assistència de tot l’alumnat del grup, fer-se càrrec dels justificants
signats per les famílies o pel mateix alumnat si és major d’edat, i valorar-
los. Notificar periòdicament les faltes d’assistència o retards a les famílies i
al/la  Cap d'Estudis segons el Pla d’Absentisme del centre.

j. Supervisar la conservació de l’aula del seu grup. Els desperfectes que s’hi
puguin  produir  els  notificarà  la  tutora  immediatament  a  la  persona
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encarregada del material.

k. Fer un seguiment del calendari d’exàmens del curs.

l.  Presidir  les  sessions  de  preavaluació  i  d’avaluació  ordinària,  preparar-les
prèviament amb l’alumnat i fer constar en acta els acords presos. Vetllaran
per a que el professorat del grup del qual és tutor entri les notes de les
matèries d'acord amb el  calendari establert per a cada avaluació.

m. Tenir cura, juntament amb Cap d’Estudis,  de l'elaboració dels documents
acreditatius  dels  resultats  de  l'avaluació  (actes)  i  de  la  comunicació
d'aquests a les famílies (butlletins).

n. Fer arribar a les famílies els resultats del procés d'avaluació i controlar que
els alumnes retornin els butlletins de notes signats pels pares i/o mares.

o. Traslladar al departament o seminari corresponent per tal que s’estudiïn les
reclamacions  sobre  qualificacions  fetes  al  llarg  del  curs  que  no  s’hagin
resolt  directament  entre  el/la  professor/a  i  l’alumne/a  afectat.  Les
reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar en
una acta elaborada a aquest efecte pel tutor/a i signada pels membres de la
junta d'avaluació.

p. Orientar l’alumnat en l'elecció del currículum diversificat.

q. Convocar els/les professors/es del grup, en col•laboració amb cap d'Estudis
o la Coordinació Pedagògica, quan ho consideri necessari.

r.  Fer  constar  en  un  full  de  seguiment  acadèmic  de  cada  alumne/a  les
observacions  pertinents  del  procés  d'aprenentatge,  entrevistes  amb  els
pares,  còpia  dels  fulls  de  faltes  de  comportament  o  expedients.  Els
custodiarà i els posarà a disposició de la resta de professorat de l'alumne/a.
La carpeta del grup es deixarà a l’armari del tutor/a.

s. Vetllar, amb l'ajut de la Coordinació Pedagògica i la Coordinació LIC, per a
l'adequada integració dels alumnes procedents de l'ensenyament primari i
d’incorporació tardana al centre, tot tenint cura dels casos que requereixen
especial atenció.

t.  Els  tutors  podran  demanar  amb  el  vist-i-plau  del  Cap   d’Estudis  o  la
Coordinació Pedagògica la intervenció del psicopedagog/a del centre al o la
psicopedagoc/ga de l’EAP per tractar els casos d'alumnat amb problemes
específics o d’incorporació tardana.

u. Els/Les tutors/es impartiran l’hora de tutoria en el seu horari lectiu, i aquesta
hora constarà com a hora lectiva tant pel grup d’alumnes com del tutor/a. A
més, els/les tutors/es dedicaran una hora lectiva per a atenció individual
d’alumnat i/o famílies.
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2.4.5. Assistència del professorat.

a. La presència dels professors en el centre és obligatòria en:

• Hores lectives i de guàrdia

• Claustres ordinaris i extraordinaris

• Reunions de Departament i/o Seminari

• Juntes d'avaluació

• Reunions d’equips docents

• Actes i reunions relacionades amb el seu càrrec

• Reunions degudament convocades per la Direcció

b. El professorat assistirà amb puntualitat a les tasques educatives assignades.

L'assistència  i  puntualitat  del  professorat  es  controlarà  mitjançant  el  full  de
signatures.

c.  Són  justificables  totes  aquelles  absències  incloses  com  a  llicències  i
permisos en la Llei de la

Funció  Pública  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Caldrà
justificar qualsevol d'aquestes absències per escrit emplenant el model que
hi  ha a  l'abast  i  adjuntant  el  justificant  demostratiu  de  la  naturalesa de
l'absència.

d. Mensualment s'elaborarà i  es farà públic a la sala de professors el llistat
nominal d'absències del  professorat  en les condicions que marqui  per a
cada curs el Departament d'Ensenyament.

e.  Caldrà  ser  puntual  en  la  finalització  de  les  sessions  de  classe,  tant  si
suposen  canvi  de  classe  com sortida  al  pati  o  final  de  jornada  lectiva.
Només  en  circumstàncies  excepcionals  i  amb  el  consentiment  de  la
Direcció del centre es podrà sortir amb antelació. Durant els exàmens, no
es deixarà sortir de l'aula cap alumne/a malgrat que l'hagin acabat.

2.4.6- Acollida del professorat nou

- Cada inici de curs, després del primer claustre, la direcció del centre realitza
una reunió amb el professorat de nova incorporació al centre, tant sigui per
ocupar una plaça definitiva,comissions de serveis, pràctiques, destinacions

Institut Turó d'en Baldiri                                                                                                NOFC

22



provisionals o substitucions i interinatges.

- En aquesta reunió inicial es facilita la informació bàsica sobre el funcionament
del centre.

-  En  cas  d’incorporacions  de  professorat  nou  al  llarg  del  curs  per  cobrir
substitucions,la rebuda inicial la podrà realitzar qualsevol membre de l’equip
directiu  que  estigui  disponible  en  el   moment  de  la  incorporació  del
professor substitut.

- L’equip directiu disposa d’un fulletó  amb un protocol amb les actuacions que
cal  realitzar   per  als  professors que s’incorporen per  primera vegada al
centre (veure annexos).

2. 5- Òrgans de coordinació docent                                

2.5.1- Departaments.

Estan integrats pels professorat agrupats d'acord amb les seves especialitats i
afinitat.  Al  front  de  cada  departament  es  nomenarà  un/a   cap  de
Departament.

L'estructura departamental de I'Institut  comprèn els departaments:

Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Matemàtiques, Educació Física,
Llengua  catalana  i  literatura,  Llengua  castellana  i  literatura,  Llengües
Estrangeres,  Educació  Visual  i  Plàstica,  Música,  Tecnologia  i  Orientació
pedagògica.

El professorat de les especialitats de Llatí , en cas que n’hi hagi , forma part del
departament de Llengua i literatura  castellana.

2.5.1.1-Organització i funcionament dels departaments

La Direcció assignarà a cada departament els grups de matèries i àrees que li
corresponguin.  Els membres del departament es reuniran per estructurar o
actualitzar els continguts de forma vertical de menor a major dificultat- per
cursos i cicles.
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Són funcions del departament didàctic:

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

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

c. L’elaboració de la programació i dels criteris d’avaluació per a ser lliurats a
l’Equip Directiu a l’inici del curs.

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

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

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

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

Els departaments que tenim al centre són:

– Departament de Llengues.

– Departament de Ciències

– Departament d' Humanitats

2.5.2.-Equips Docent

Els equips docents estaran formats per aquell professorat que imparteixi més
hores en els  cursos que el  formen. S’integraran els  tutors i  tutores dels
grups  i  tindran  un  coordinador  o  coordinadora.  Hi  haurà  quatre  equips
docents a l'ESO, un per cada curs. Tots es reuniran quinzenalment.  Les
funcions dels equips de  professors de l’equip docent són:

a) Coordinar la intervenció pedagògica del professorat d'un nivell a fi que sigui
el màxim de coherent i organitzada.

b) Fer el  seguiment de cada grup-classe,  tot  valorant  els seus progressos i
dificultats,  amb l'objectiu   d'adequar  les  programacions  i  les  estratègies
metodològiques del professorat a les necessitats de l’alumnat.

c)  Fer  el  seguiment  individual  de l'alumnat  amb dificultats  per  tal  d'adoptar
estratègies educatives adequades a cadascun.

d) Establir criteris per orientar a l'alumnat en la part variable del seu currículum.
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e) Preparar i implicar-se en les activitats fora de l'aula: sortides, viatges.

f) Establir els criteris d'avaluació del curs.

g)  Fer  un  seguiment  acurat  del  procés  d'aprenentatge  de  l'alumnat  i  dels
resultats de les activitats

d'avaluació.

h)  L'acció  tutorial  és  compartida,  conjuntament  amb  el  tutor,  per  tots  els
membres de l'equip de

nivell, contribuint entre tots a la formació integral de l'alumnat.

2.5.3-Equips de tutors/es.

Els equips de tutors es reuniran periòdicament segons convocatòria.

L’estructura  concreta  dels  equips  de  tutors/res  es  concretarà  cada  curs  en
funció de les necessitats i l’oportunitat. Les funcions dels equips de tutors
són:

a)  Revisar  el  pla  d'acció  tutorial  a  l'inici  de curs,  recollint  els  resultats  dels
balanços del curs anterior.

b) Concretar les activitats de tutoria a desenvolupar al llarg del curs, coordinar-
les, seqüenciar-les i fer el seu seguiment i avaluació.

c) Revisar els materials de suport a la tutoria.

d) Preparar i moderar les reunions de nivell.

e) Preparar i coordinar les sessions d'avaluació.

f) Programar i avaluar les sortides relacionades amb la tutoria.

g) Preparar les reunions amb els pares, mares i/o responsables de l'alumnat.

h) Fer el balanç al final de curs i/o cicle del pla d'acció tutorial.

i) Participar activament en el desenvolupament del Departament d'Orientació i

tutoria.
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2.5.4- Comissió pedagògica.

És l'organisme encarregat de la coordinació dels diferents projectes de recerca
i  innovació  que  es  porten  a  terme  a  l’institut.  També  és  la  via  de
comunicació bàsica del centre per tal de que la majoria del professorat es
senti representat i partícip en la gestió i pugui fer sentir les seves iniciatives
i  demandes.  El  formen  els/les  diferents  caps  de  departament,  el/la
coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis i el/la  director/a. Es reunirà
cada setmana. Les seves funcions són:

a) Coordinar les programacions dels diferents departaments.

b) Coordinar l'oferta general de matèries optatives a l'ESO.

c) Coordinar les activitats complementàries lligades al currículum programades
des dels diferents departaments.

d)  Posar  en  comú  l'anàlisi  dels  resultats  de  cada  avaluació  realitzat  pels
diferents departaments i fer-ne una valoració conjunta.

e)  Distribuir  el  pressupost  trimestral  segons  les  previsions  dels  diferents
departaments.

f) Rebre informacions generals del centre per transmetre als departaments.

2.5.5- Comissió d’Atenció a la Diversitat. (CAD)

Els seus components són el/la Coordinador/a Pedagògica, el psicopedagog/a
del centre, la persona  responsable de l'orientació professional i acadèmica
i el/la responsable de l'EAP. Les seves funcions són:

a) Revisar el Pla d'Acció tutorial del Centre.

b) Crear recursos per al millor coneixement dels alumnes, i així col•laborar amb
el Projecte d'atenció a la Diversitat del Centre.

c) Treballar i transmetre els Valors recollits en el Projecte de Valors, Actituds i
Normes del Centre.

d) Elaborar una proposta de treball, per tal d'aconseguir una millor orientació
professional i acadèmica dels alumnes.

e) Treballar i transmetre el Projecte Educatiu del Centre.
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f)  Orientar  i  assessorar  al  tutor/-a  i  a  l'equip  de  nivell,  respecte  d'aquells
alumnes que presentin necessitats educatives especials.

g)  Valoració  psicopedagògica  d'aquells  alumnes  que  presentin  necessitats
educatives especials  (fer  observacions i/o  administrar  proves individuals,
derivar a l'alumne a altres serveis,...).

h) Generar material, recursos i estratègies per facilitat l'Acció Tutorial.

2.6.-Els òrgans unipersonals de Coordinació.

Òrgans unipersonals de coordinació

Són els/les coordinadors/es dels cursos d'ESO, el/lacoordinador/a informàtic/a,
el/la  coordinador/a  d'activitats  extraescolars,complementàries  i  serveis
escolars, el Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social, el/la
responsable de la Biblioteca i el/ la coordinadora de riscos laborals.

2.6.1- Coordinador/a d’activitats i serveis escolars.

Coordina i gestiona les activitats escolars complementaries i les extraescolars
del centre. Són funcions del coordinador/a d’activitats i serveis escolars:

• Elaborar la programació anual d’activitats extraescolars.

• Donar  a  conèixer  a  l’alumnat  la  informació  relativa  a  les  activitats
extraescolars i fomentar  la seva participació.

• Promoure  i  coordinar  les  diferents  activitats  culturals  i  esportives
organitzades en el centre i especialment: la festa de la castanyada, festa de
Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes, festa de final de curs.

• Distribuir els recursos econòmics destinats, dintre del pressupost del centre,
a les activitats extraescolars.

• Elaborar una memòria final amb l’avaluació de les activitats realitzades al
llarg del curs.
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2.6.2-Coordinador/a d’informàtica

La  direcció  del  centre  nomenarà  un  professor/a  com  a  coordinador/a
d’informàtica, les funcions del qual són:

• Proposar a l’equip directiu els criteris per la utilització i  optimització dels
recursos informàtics i per l’adquisició de nous.

• Assessorar  l’equip  directiu,  el  professorat  i  el  personal  d’administració  i
serveis  en l’ús  de les  aplicacions  de gestió  acadèmica del  departament
d’Educació.

• Assessorar  el  professorat  en  la  utilització  de  programes  i  recursos
informàtics  en  les  diverses  àrees  i  matèries  i  orientar-lo  sobre  la  seva
formació en aquest tema.

• Altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els
recursos informàtics i/o telemàtics.

2.6.3- Coordinador/a de llengua interculturalitat (LIC)

La direcció del centre nomenarà un professor/a com a coordinador/a de llengua
iinterculturalitat, les funcions del qual són:

• Assessorar l’equip directiu i el claustre en l’elaboració del projecte lingüístic
de centre (PLC).

• Promoció de les activitats previstes en la concreció anual del (PLC).

• Coordinar, juntament amb els tutors de les aules d’acollida, les accions que
es duguin a terme per a l’alumnat nouvingut.

• Assessorament al claustre.

2.6.4- Coordinador/a de prevenció de riscos laborals

La  direcció  del  centre  nomenarà  un  professor/a  com  a  coordinador/a  de
prevenció de riscos laborals.

Correspon al personal coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. Les
funcions que té són:
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- 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 del / de la director /a del centre.

- Col·laborar amb el director del centre en l'elaboració del pla d'emergència, i
també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres.

- Revisar  periòdicament  la  senyalització  del  centre  amb  la  finalitat
d'assegurar-ne l'adequació i la funcionalitat.

- Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a
les persones, els telèfons i l'estructura.

- Revisar  periòdicament  els  equips  contra  incendis,  com  a  actuació
complementària a les revisions oficials.

- Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja.

- Donar suport  al/  a la   director  /adel  centre per formalitzar i  trametre als
serveis  territorials   el  "Full  de  notificació  d'accident,  incident  laboral  o
malaltia professional".

- Col·laborar  amb  el  personal  tècnic  del  Servei  de  Prevenció  de  Riscos
Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre.

- Promoure i potenciar la formació del personal treballador del centre dins
d'aquest àmbit.

- 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.

- Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per
al  desenvolupament,  dins  el  currículum  de  l'alumne,  de  continguts  de
prevenció de riscos.

2.6.5 Cordinador/a de la biblioteca escolar.

Es recomana que en cada centre es designi una persona de l'equip docent que
coordini  la  seva  utilització  i  se'n  responsabilitzi  expressament.  Les  seves
funcions són:

a- Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el  
projecte educatiu i les normes d'organització i funcionament.

b- Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de la
comunitat escolar i donar-hi resposta.
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c-Elaborar  i  avaluar  el  projecte  de  biblioteca  d'acord  amb la  Programació  
general anual del centre.

d-Donar  suport  als  projectes  i  activitats  que  es  desenvolupen  des  de  la  
biblioteca a tota la comunitat educativa i fer-ne difusió.

2.7.- L’AMPA.                                                                 
L'associació de pares/mares d'alumnes (AMPA).

Podran ser membres de l'associació de pares/mares,  els  pares/mares o
tutors/res  de   l’alumnat  matriculat  en  el  centre.  Seran  les  funcions  o
objectius de l'AMPA:

a)  Participar  en  tots  aquells  òrgans  del  centre  en  els  què  està  legalment
establerta la seva presència.

b) Promoure la participació dels pares/mares responsables dels alumnes en les
activitats organitzades des del Centre.

c)  Divulgar  entre  els  pares/mares  responsables  de  l'alumnat,  la  informació
sobre les activitats del Centre.

d) Canalitzar les inquietuds i iniciatives dels pares/mares o tutors de l’alumnat.

e) Sensibilitzar els pares/mares responsables de l'alumnat vers la importància
del fet educatiu.

f) Millorar la comunicació i la col•laboració entre els pares/mares responsables
de l'alumnat i el professorat .

g)  Facilitar  la  col•laboració  del  centre  en l'àmbit  social,  cultural,  econòmic  i
laboral de l'entorn.

h) Promoure les activitats de formació de pares/mares, tant des de la vessant
cultural com pel que fa referència a l'educació familiar.

2.8- El Personal d'Administració i serveis (PAS)

En l’actualitat el personal d’Administració i Serveis del nostre institut està
integrat per  dos conserges i un administratiu a mitja jornada. El personal de
neteja depèn directament d’una empresa,  que contracta el  propi  institut,
d’acord amb les normes especificades en el contracte. El personal adscrit al
menjador depèn, també, d’una empresa. externa.
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1-  Les  funcions  del  personal  PAS  es  consideren  bàsiques  per  al  bon
funcionament del centre.

- Tindrà  dret  a  rebre  informació  i  a  formular  peticions  perquè  el  Consell
Escolar tracti assumptes del seu interès a través del seu representant en el
mateix.

2- El personal d'administració i serveis podrà celebrar reunions en els locals del
Centre, a iniciativa pròpia o amb els seus representants sindicals, en lloc
designat per la Direcció, respectant en tot cas el funcionament normal de
l'Institut i l'exercici de les seves activitats. A aquestes reunions assistirà la
Direcció sempre que així ho requereixin els seus components.

3 - Podrà presentar peticions, queixes o recursos, formulats per escrit davant
de la Direcció o el consell escolar del Centre.

4- L'Equip Directiu informarà el personal d'administració i serveis d'assumptes
del seu interès i facilitarà el seu accés a la formació i reciclatge, inclús dins
de l'horari laboral, sempre que això no pertorbi el normal desenvolupament
de les tasques pròpies.

5 - La jornada laboral, els permisos, vacances  i llicències d’aquest col•lectiu
serà la determinada per als empleats de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya. La jornada haurà de complir-se en la seva integritat en el propi
Institut.  D'acord amb les necessitats del centre la Direcció podrà establir
horaris diferenciats, quant a torns, hora de començament i de finalització de
la jornada laboral.

6-  La jornada laboral  del  personal  subaltern s’adequarà a  l’horari  lectiu  del
centre.

7-El secretari vetllarà pel compliment de la jornada del Personal d'Administració
i  Serveis  i  informarà  de  manera  immediata  a  la  direcció  de  qualsevol
incompliment.

8 - Sense perjudici del que estableix la legislació vigent, els permisos hauran
de ser sol•licitats, excepte casos de força major, amb una antelació mínima
de dos dies  lectius  a la  Direcció  del  centre.  El  no compliment  d’aquest
requisit  comportarà la  denegació del  permís.  De la  mateixa manera,  les
absències hauran de comunicar-se tan ràpidament com sigui possible. Els
justificants de les mateixes seran lliurats al secretari el més aviat possible
un cop s’hagin incorporat al lloc de treball.

9- Llevat d'excepcions apreciades pel Director, que haurà de garantir en tot cas
la prestació dels diferents serveis, els períodes de vacances i dies de lliure
disposició es gaudiran sempre en períodes no lectius i sempre i quan no
afectin al correcte desenvolupament d’aquells processos que es realitzen
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de manera prèvia a l’inici del curs o posterior a la finalització d’aquest.

10. - El personal d'administració i serveis tindrà dret a un descans no superior a
30minuts dins de la jornada laboral, que es gaudirà durant la jornada de
matí. En tot cas, s’haurà de garantir que hi hagi almenys un en consergeria
i  en  secretaria  durant  l’hora  de l’esbarjo  de l’alumnat,  i  garantint  en  tot
¡moment el cobriment del servei.

Les funcions que han de desenvolupar els subalterns són:

a. Vigilar les instal•lacions del centre.

b. Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre.

c. Custodiar el material, el mobiliari i les instal•lacions del centre.

d. Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars.

e. Atendre l’alumnat.

f.  Donar  suport  al  funcionament i  a l’estructura del centre i  també a l’equip
directiu.

g. Col•laborar amb el professorat amb el tema de la vigilància i l’accés al lavabo
per part dels alumnes.

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents:

•  Cura  i  control  de  les  instal•lacions,  equipaments,  mobiliari  i  material  del
centre.  Comunicació  a  la  secretaria  de  les  anomalies  que  es  puguin
detectar quant al seu estat, ús i funcionament.

• Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal•lacions d’aigua,
llum,  gas,  calefacció  i  aparells  que  escaiguin,  i  cura  del  seu  correcte
funcionament,  •  Obertura  i  tancament  dels  accessos  del  centre,  aules,
despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres espais del centre,

• Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre,

• Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...),

• Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre,

• Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...),

•  Trasllat  de  mobiliari  i  d’aparells  que,  pel  volum  i/o  pes  no  requereixin  la
intervenció d’un equip especialitzat,

•  Posada  en  funcionament  dels  aparells  per  a  la  seva  utilització
(fotocopiadores, material audiovisual, etc.)
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• Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el
centre.

• Utilització del fax (enviament i recepció de documents),

• Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material
propi de l’activitat del centre.

•  Col•laboració en el  manteniment  de l’ordre de l’alumnat  en les entrades i
sortides.

• Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació
de centre.

• Distribució dels impresos que li siguin encomanats.

•  Participació  en  els  processos  de  preinscripció  i  matriculació  del  centre:
lliurament  d’impresos,  atenció  de  consultes  presencials  i  derivació  si
escau...,

• Primera atenció telefònica i derivació de trucades,

• Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...),

• Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i

funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...),

• Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament
normal  del  centre,  en  absència  de  les  persones  especialistes  i/o
encarregades.

•  Obrir  i  tancar  les  dependències  i  controlar  les  entrades  i  sortides  de  les
persones alienes al servei.

• Acompanyar qualsevol visitant, si és el cas, quan demanin per algú al centre.

• Fer fotocòpies al personal de la comunitat educativa.

• Encarregar-se del manteniment de les màquines fotocopiadora i multicopista:
vigilar i controlar els nivells de tinta, tòner i paper.

• Respondre al telèfon i no deixar trucar a cap alumne, a excepció que tingui el
permís per part de qualsevol membre de l’equip directiu.

• Executar encàrrecs oficials dins o fora del centre.

• Franquejar, dipositar, entregar, recollir i distribuir la correspondència.

• Verificar els nivells de calefacció.
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• Tancar la porta principal 5 minuts després del començament de les classes i
obrir-la 5 minuts abans del seu acabament.

•  Realitzar  petites  tasques  de  manteniment  que  no  requereixin  d’un
professional  especialitzat.  En  cas  contrari,  es  realitzarà  el  comunicat
corresponent al secretari d ll’equip directiu per tal que sigui solucionat pel
responsable de manteniment de l’edifici.

• Quan acabin les classes, vigilar que no quedi cap persiana oberta, ni cap llum
encès a l'institut.

• Tancar el centre en finalitzar la jornada laboral. Si el personal de neteja acaba
amb  posterioritat  al  personal  de  consergeria,  seran  ells  qui  tanquin  el
centre.

• Col•laborar amb els professors en tots els moviments interiors de l’alumnat;
entrades, sortides i tots els diferents actes que es celebrin al centre.

• Informar i orientar al públic sobre els serveis que demanda del centre.

• Realitzar el trasllat del material i efectes que foren necessaris.

• Atendre la centraleta telefònica.

• Entregar i recollir les claus de les distintes dependències del centre.

• Encendre i apagar els aparells de climatització i cuidar que totes les llums i
aparells del centre estan fora d'ús a l'hora de tancar.

•  Qualsevol  altra  activitat  que  li  encomani  el  Director  dins  de  les  seves
competències.

Les funcions que han de desenvolupar els administratius:

Article 115. - Correspon als auxiliars d’administració (o administratius) funcions
relacionades amb els aspectes administratius de l’institut:

a.  La gestió  administrativa dels processos de preinscripció i  matriculació de
l’alumnat

b.  La  gestió  administrativa  dels  documents  acadèmics:  llibres  d’escolaritat,
historials  acadèmics,  expedients  acadèmics,  títols,  beques  i  ajuts,
certificacions, diligències...

c. La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre.

Article  116.  -  Aquestes  funcions  comporten  la  realització  de  les  tasques
següents:

• Arxiu i classificació de la documentació del centre.

•  Despatx  de  la  correspondència  (recepció,  registre,  classificació,  tramesa,
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compulsa, franqueig...).

• Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions,

•  Gestió  informàtica  de  dades  (domini  de  l'aplicació  informàtica  que
correspongui encada cas).

•  Atenció  telefònica  i  personal  sobre  els  assumptes  propis  de la  secretaria
administrativa del centre.

• Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal
(baixes, permisos...).

• Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb
l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre,.• Manteniment de
l’inventari.

• Control de documents comptables simples.

• Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu
abast (disposicions, comunicats...).

• Confeccionar llibres, expedients i la resta de documents oficials de l’alumnat.

• Expedir les certificacions i altres documents que demani l'administració o els
interessats.

• Recolzar el Secretari en la realització i manteniment de l'inventari general de
l'Institut.

• Custodiar i ordenar els llibres i arxius de l'Institut.

• Confeccionar el registre d'entrades i sortides de documents del Registre intern
del Centre.

• Mantenir i actualitzar els arxius del personal que treballi en el Centre.

• Redactar oficis, convocatòries i altres comunicacions que requereixin registre
d'entrada o sortida.

• Gestió de beques i ajudes a l'estudi.

• Mantenir actualitzada la base de dades d'alumnes.

• Quantes altres tasques li encomani la Direcció del centre relacionades amb la
seva activitat.

• Redactar els documents i la correspondència.

• Transcripció i còpia literal de documents, arxius i fitxers.

• Classificació i registre de documents.

Institut Turó d'en Baldiri                                                                                                NOFC

35



• Manipulació bàsica de màquines i equips d'oficina.

• Actualitzar tota la documentació referida a professorat i alumnat.

En  cas  de  tenir  matrícula  viva,  comunicar  a  Coordinació  pedagògica
l’entrada del nou alumne/a desprès de finalitzar tota la gestió referent a la
documentació que s’ha de lliurar en secretaria.

El personal d'administració haurà de guardar el zel degut a la protecció de
les dades dels membres de la comunitat educativa.

- L'horari d'atenció al públic de les oficines del Centre serà de 10 a 14 hores.
Les tardes de dilluns,de 15:30 a 17:30 h. Aquest horari podrà modificar-se
endeterminats períodes, quan la naturalesa de les tasques a realitzar així
ho aconselli.

- Per a ambdós col•lectius (administració i subalterns) la direcció del centre
podràdeterminar,  segons  les  necessitats  i  característiques  del  centre,  la
realització de tasques similars orelacionades amb les anteriors.

3- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

3.1- CRITERIS D'ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT
Amb la  finalitat  de  garantir  una  distribució  equitativa  entre  els  diferents
cursos d'un mateix nivell, els criteris d'agrupació de l'alumnat es fan tinguen
en compte:

1- El centre de procedència.  En aquest  sentit  és fonamental la coordinació
amb l'Escola “El Cim” de Primària, única del municipi,amb la que tenim una
comunicació  constant  i  periòdica al  llarg del  curs.  D'aquesta manera es
garanteix també una continuïtat i coherència en el procés educatiu

2- El coneixement de l'alumnat(desenvolupament personal, situació personals,
capacitats, habilitats,....)

3- Plantejaments d'escola inclusiva.

4- Parietat sempre que sigui possible de gènere.

5- Nombre equitatiu.

Aquests criteris són més importants que mai en la formació dels grups de 1r
d'ESO.
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Els cursos de 4t de l'ESO, sí que es configuren, sempre que no quedin
molt  desproporcionats els  grups,  en funció de les modalitats  ofertes per
l'institut.

3.2-ATENCIÓ I DIVERSITATS DE L' ALUMNAT AMB NEE,
TRANSTORNS D'APRENENTATGE I/O ALTES 
CAPACITATS.

L'article 91 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d'educació i  l'article 5 del
Decret  102/2010  de  3  d'agost  ,d'autonomia  dels   centres  educatius,
estableix  que  el  Projecte  Educatiu  ha  de  contenir  els  procediments
d'inclusió educativa, els criteris orientadors d'atenció a la diversitat.

En la SI Turó d'en Baldiri aixó és tradueix en grups flexibles en les matèries
instrumentals (català, matemàtiques,anglès  i castellà).

També  en  els  desdoblaments  prescrits  al  currículum  de  determinades
àrees.

Així  mateix,  s'ofereix  atenció  individualitzada,  atesa  pel  departament  de
psicopedagogia  del  Centre,  amb el  suport  i  el  vist-i-plau  de  la  persona
referent al centre de l'EAP.

PROJECTE FÈNIX     

 

 A l’Institut Turó d’en Baldiri,  el tractament de la diversitat es fonamental en
l’organització  dels  diferents  grups  i  matèries.  Una  d’aquestes  mesures
d’atenció a la diversitat és el Projecte de Diversificació Curricular, Projecte
Fènix.  Dins del projecte,  el  grup d’atenció a la diversitat  s’ha organitzat
combinant un temps d’estada a l’empresa i un treball més teòric a l’aula, on
s’han modificat metodologies i adaptat els continguts curriculars del curs.

 

Després de les valoracions pertinents de l’equip de nivell que ha participat,
es considera un bon recurs, sent una bona via per atendre nois i noies que ,
per diverses causes no connecten amb el món escolar per diverses raons:
desmotivació pels estudis, manca d’hàbits de treball o rebuig a la institució
escolar. S’ha de dir de tots aquests joves és que d’altra manera no hagués
estat possible la seva acreditació i, fins i tot, en algun cas, l escolarització. 
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El fet de poder alternar en l’escolarització d’aquest alumnat els estudis de
l’Institut amb l’estada a les empreses dintre de l’horari escolar, ha propiciat
una dinàmica òptima de treball. Pel que fa als continguts d’Habilitats socials
(tutoria),  es considera important  recalcar  que cal  insistir  en  l’orientació i
coneixement dels recursos del municipi.

Es ressalta la importància del seguiment acurat de les estades a l’empresa
tant pel que fa a l’alumnat (absentisme, incidències...) com per donar suport
a l’empresariat en la tasca educativa.

És  imprescindible  per  al  nostre  projecte  Fènix  seguir  comptant  amb  la
col·laboració de la tècnica de l’ajuntament, Alícia Bernal.

Cal agrair, doncs, la sensibilitat que l’Ajuntament de Teià mostra, no només
creient, sinó impulsant aquesta línia de treball de reinserció escolar. De ben
segur que si aquests adolescents són orientats i poden continuar la seva
formació, el municipi se’n beneficia.

 

Hem  d’insistir  en  la  importància  de  la  col·laboració  desinteressada  i  de
l’actitud oberta i positiva dels responsables de les empreses participants.
Han estat persones sensibles al projecte i han constatat la bona evolució de
l’alumnat. Se’ls ha de reconèixer el paper de promotors dels estudis dels
nois i noies del Projecte FèniX 

 

2.      OBJECTIUS:   

 DE CENTRE

 ·Construir conjuntament l’itinerari formatiu laboral dels alumnes.·         

 Realitzar  una  tasca  compensatòria  dels  dèficits  socioeducatius  de

l’alumnat

 Donar suport al procés educatiu

 Potenciar l’autoestima

 Formar  individus  autònoms  amb  responsabilitat,  esperit  participatiu  i

crític.
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D’AULA:

 

 Planificar actuacions i resoldre conflictes

 Desenvolupar les competències bàsiques: comprensió i expressió oral i

escrita, agilitat en el càlcul i la resolució de problemes, coneixements
essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar

 Establir  relacions  personals  positives,  procurant  incrementar  el  nivell

d’autoestima, la motivació pels aprenentatges i les expectatives de futur
del’alumnat.

 Desenvolupar habilitats per a la inserció escolar, social i laboral.

 Planificar actuacions i resoldre conflictes

 Assolir els aprenentatges necessaris per obtenir el Graduat en Educació

Secundària Obligatòria

  

3.      METODOLOGIA

 

La metodologia de treball a l’aula ha estat eminentment pràctic, participativa
i funcional,  de manera individual i cooperativa, fent del diàleg a l’aula un
treball  competencial  i  combinat  el  desenvolupament  emocional
conjuntament  amb  el  treball  cognitiu.  Tenint  com  a  marc  general   de
l’aprenentatge el respecte, la col·laboració i la reflexió conjunta.

Tot això s’ha fet  portant a terme les següents estratègies s’han seguit les
següents estratègies

—  Diversificació  de  materials  i  suports:  documents  escrits,  audiovisuals,
informàtics…

—  Combinació del treball individual per atendre necessitats individualitzades amb
treball en equip per potenciar hàbits de socialització

—  Diversificació d’estratègies d’aprenentatge: explicacions, recerca d’informació,
treballs individuals i de grup…

—  Diversificació  de  les  activitats  i  instruments  d’avaluació  :  exercicis
autocorrectius, correcció individual, correcció col·lectiva, coavaluació entre els
alumnes, exposicions individuals i col·lectives, proves escrites, orals...
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4.    CRITERIS GENERALS DEL CENTRE

 Perquè  un  noi  o  una  noia  hagi  pogut  seguir  aquesta  escolarització,  ha
calgut  que  l’equip  docent   del  curs  anterior,  veiés  oportuna  la  seva
adscripció. Evidentment això ha estat vetllat des de la direcció del centre i
també orientat  per  responsables  de  l’equip  d’orientació  (psicopedagoga,
CAD, EAP... 

Així mateix, ha requerit un protocol propi:

-   Conformitat de l’alumne

-   Conformitat i signatura de la família

-   Compromís de l’alumne de seguir unes regles específiques (contracte didàctic)

-   Signatura de conveni de l’Ajuntament amb cada empresa 

En els casos que l’alumne ha trencat els compromisos adquirits, sempre s’ha
parlat amb ell i la seva família per mirar de trobar-hi solució. Si ha calgut se
n’ha  informat  a  Serveis  socials  o  s’ha  demanat  l’opinió  d’altres
especialistes.  S’ha  mantingut  contacte  amb  els  psicòlegs,  psiquiatres  i
altres professionals de serveis que tractin alumnat del grup.

  

5.      PERFIL DE L’ALUMNAT   

Criteris per accedir al recurs:

·         Rebutjar el mar teòric escolar

·         Valorar poc els aspectes acadèmics

·         Potencialment conflictius

·         Risc d’exclusió social

·         Interès per la incorporació al mon laboral

·         Baixa autoestima i poca motivació per l’estudi

·         Dificultats de relació i adaptació al grup ordinari

·         Conductes contràries a la norma RRI
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3.3- ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial comporta el seguiment individual i col•lectiu de l’  alumnat amb la
finalitat  de contribuir al  desenvolupament de la seva personalitat  i  prestar-los
l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la maduresa
personal i la integració social.

L’acció tutorial,  contribueix al  desenvolupament d’una dinàmica positiva en el
grup classe i a la implicació de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica
del centre.

Per dur a terme l’acció tutorial, cada tutor/a hi destinarà amb el seu grup classe
una sessió setmanal.

En el seguiment de l’alumnat es vetllarà per l’assoliment de les competències
bàsiques i la detecció de les dificultats de l’alumne/a per prendre les mesures
oportunes.

Cada tutor/a realitzarà un mínim d’una entrevista anual amb les famílies dels
alumnes preferiblement al llarg del segon trimestre.

Sempre que sigui possible, per tal de garantir la continuïtat de l’acció tutorial, el
tutor/a serà el mateix al llarg de cada cicle.

Els coordinadors de cicle i el cap d’estudis planificaran les actuacions tutorials i
en faran el seguiment.

3.4- CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

A- activitats de recuperació al llarg del curs.

El centre, a través dels diferents departaments, en qualsevol moment del curs,
establirà les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de
recuperació en aquells aprenentatges i competències que es considerin claus
per prosseguir amb èxit el seu procés d’aprenentatge.

Matèries

1.Per aprovar... 2.Recuperació de les 
avaluacions del curs 
actual

3.Recuperació de la 
matèria pendent de 
cursos anterior

Ciències Socials

i

Per aprovar l'àrea de 
CCSS  i EVP caldrà 
que l'alumnat  hagi 
aprovat els tres 

La recuperació de cada
avaluació es realitzarà 
al següent trimestre a 
partir d'un dossier de 

L’alumne/a que hagi 
promocionat el curs, amb
la matèria de CCSS i 
Visual i plàstica dels curs
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Visual i plàstica

trimestres. En cas que
l'alumne suspengui un
dels tres trimestres i 
aprovi els altres dos i 
la mitjana sigui 
aprovada, és condició 
sine qua non   que hagi 
aprovat el tercer 
trimestre per tal que la
nota final sigui 
aprovada

treball lliurat pel 
professor o d’una prova
escrita, excepte la 
tercera avaluació que 
es faria la setmana 
després de saber els 
resultats d'aquest últim 
trimestre.

anterior pendent 
d’aprovar, haurà de 
realitzar un dossier de 
reforç per tal d’assolir  
les competències 
bàsiques de l’àrea.

 

Llengües Aquestes assignatures
són acumulatives. Per 
aprovar aquestes 
àrees, cal que 
l’alumne/a hagi 
aprovat dos dels tres 
trimestres. És condició
indispensable que el 
tercer trimestre estigui 
aprovat.

Tot i ser assignatures 
acumulatives, es 
realitzarà una 
recuperació de cada 
avaluació durant el 
següent trimestre. En el
cas de la tercera 
avaluació,  la 
recuperació es durà a 
terme tot just després 
de les notes 
corresponents a aquest
trimestre. La 
recuperació consistirà 
en un examen.

L’alumne /a que no 
aprovi alguna 
d’aquestes àrees  
haurà de recuperar tota
l’assignatura a les 
proves extraordinàries 
de setembre. Serà 
obligatori entregar els 
deures d’estiu a la 
convocatòria 
extraordinària.

Aquells alumnes que 
hagin promocionat amb 
aquestes assignatures 
suspeses, hauran de 
realitzar una prova 
escrita.

Tecnologia -Per aprovar  el 
trimestre la nota 
resultant ha de ser 
igual o superior a 5 
punts sobre 10 i per 
aprovar el curs cal que
l'alumne hagi aprovat 
els 3 trimestres.

-En cas que l'alumne 
tingui suspès  un dels 
tres trimestres, si  la 
mitjana  dels tres surt 
aprovada amb una 
nota igual o superior a 
5, aprovaria el curs.

-Com a norma general 
no es preveuen 
activitats de 
recuperació del 1r i 2n 
trimestre, en la tercera 
avaluació , es farà una 
prova escrita  la 
setmana després de 
saber els resultats 
d'aquest últim trimestre.

- Presentació d'un treball 
en format digital d’un 
tema determinat de la 
matèria suspesa.
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Matemàtiques -Per superar  el 
trimestre la nota 
resultant ha de ser 
igual o superior a 5 
punts sobre 10 i per 
aprovar el curs cal que
l'alumne hagi aprovat 
els 3 trimestres.

-En cas que l'alumne 
tingui suspès  un dels 
tres trimestres, si  la 
mitjana  dels tres surt 
aprovada amb una 
nota igual o superior a 
5, aprovaria el curs.

-Per recuperar una 
avaluació es realitzarà 
un examen durant el 
trimestre següent, 
excepte la 3a avaluació
que es farà la setmana 
següent de saber els 
resultats.

-Per presentar-se a 
l’examen, cal lliurar les 
activitats demanades 
sobre els continguts del
trimestre suspès.

- Presentació obligatòria 
d'un quadern d'activitats.

- Un cop presentat el 
quadern d'activitats es 
farà un examen sobre 
aquet dossier.

- Es farà un seguiment 
de la matèria en el curs 
actual  i es valorarà per 
la recuperació de 
l'assignatura.

Música La mitjana dels tres 
trimestres ha de ser 
suficient.

- Els continguts pràctics
es seguiran valorant en 
les següents 
avaluacions, pel qual es
realitzarà l’avaluació 
contínua.

- Els continguts teòrics 
es recuperaran amb un 
examen en una sessió 
extraordinària durant la 
tercera avaluació, ja 
que en part son 
continguts acumulatius 
de la matèria.

 - En el cas de 1er i 3r 
d’ESO, caldrà fer un 
exàmen de mínims dels 
continguts teòrics.

- En el cas de l’optativa 
de 2on d’ESO, degut al 
la seva tipologia pràctica,
s’haurà de fer un treball 
amb els continguts 
pactats amb el professor.

EF Per aprovar el 
trimestre: Realitzar 
totes les proves 
pràctiques i haver 
entregat els treballs 
escrits pertinents i 
participar de forma 
correcte a les classes

Per aprovar el curs: la 
mitjana dels tres 
trimestres ha de ser 
igual o superior a 5. 
Només es pot fer la 
mitjana amb un 
trimestre suspès 
sempre que la nota no
sigui inferior a 3.

L’alumne haurà de 
recuperar tot allò que 
no hagi entregat o fet. 
En funció dels contingut
a recuperar es farà un 
tipus de prova o un 
altre

De cada unitat didàctica 
treballada durant el curs 
hauran de fer un treball 
escrit i/o una part 
pràctica. Els alumnes 
suspesos tindran un full 
amb totes les 
explicacions del que han 
de fer en cada unitat.

Ètica i ciutadania Per superar les assignatures 
de l’àrea de 
desenvolupament personal, 
l’alumne/a haurà de obtenir 
una mitjana de suficient entre
les tres avaluacions 
trimestrals.

Considerem l’avaluació 
continua o acumulativa, pel 
qual l’alumne/a podrà 
compensar els treballs 
suspesos al llarg del curs. En 
cas necessari, quan l’alumne/a
no tingui una mitjana de 

Per recuperar la matèria 
suspesa l’alumne/a realitzarà 
una prova escrita dels continguts
mínims pactats amb el 
professor.
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suficient al final del curs, haurà
de presentar-se a un examen 
de suficiència durant el 
període de recuperacions del 
tercer trimestre.

B- Activitats de recuperació durant l’estiu i proves extraordinàries.

B.1- Per a l’alumnat que hagi obtingut una avaluació negativa en algunes matèries, el
centre proposarà activitats de recuperació personalitzades que s’han de realitzar
al  llarg de l’estiu.  Això inclou les matèries de cursos anteriors  que l’alumnat
pugui tenir encara pendents de superació.

S’entenen  per  proves  extraordinàries  totes  aquelles  activitats  d’avaluació
(escrites o orals) que es proposin a l’alumnat en els primers dies del mes de
setembre, després de les activitats de recuperació de l’estiu.

B.2-  Normalment es poden proposar proves escrites que comportin el plantejament
de situacions o problemes que l’alumnat haurà de resoldre.

En alguns casos una activitat de caràcter oral pot ser suficient per comprovar el
grau  d’assoliment  dels  coneixements  i  les  competències  a  recuperar,
especialment si  es té en compte que es pot  contrastar amb les activitats de
recuperació d’estiu que l’alumne/a acaba de lliurar. Aquesta prova oral pot tenir
la forma d’una breu entrevista, individual o amb interacció amb altres alumnes,
on es pot demanar que aquests responguin determinades qüestions o exposin
els resultats de les activitats de recuperació realitzades al llarg de l’estiu. En tot
cas, caldrà tenir un registre escrit de l’avaluació d’aquesta activitat, als efectes
de documentar suficientment la prova en cas de reclamació.

Les  proves  extraordinàries  les  han  dissenyar,  elaborar  i  qualificar  els
departaments  didàctics  corresponents,  d’acord  amb  la  programació  dels
currículums dels quals són responsables. El disseny i elaboració de les proves
extraordinàries han de quedar enllestits abans de finals del mes de juny.

Cal tenir en compte que en les proves extraordinàries s’han d’incloure també les
d’aquelles  matèries  de  cursos  anteriors  que  l’alumnat  pugui  tenir  encara
pendents

4- NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

4.1- CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU.
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La finalitat  de  la  carta de compromés és potenciar  la  comunicació,  la  participació,
l’implicació,  el  compromés  i  la  corresponsabilitat  entre  el  centre  i  les  famílies  en
l’educació dels joves. Amb el compromís formalitzat de la família i el centre es pretén
potenciar la complicitat educativa i garantir un entorn de convivència i respecte que
facilitin les activitats educatives.

Temporització: es signa a l’inici de cada etapa educativa o en el moment d’una nova
incorporació.

Participants: famílies i/o representants legals i escola.Dinàmica: tant les famílies com
l’escola es comprometen a complir els acords que s’hi detallen.

Els pares, mares o tutors i els responsables dels centres hauran de signar la Carta de
Compromís Educatiu en el moment en què l'alumnat es matriculi per primera vegada a
l'escola i en fer el canvi d’etapa educativa.

L’escola  guardarà  a l’expedient  personal  de l’alumnat  la  carta original  degudament
signada per les dues parts, mentre que a les famílies se’ls hi facilitarà una còpia.

(Veure model de carta de compromís a l’apartat d’annexos).

4.2- DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT.

4.2.1- DRETS

Dret a la formació

1   L'alumnat  té  dret  a  rebre  una  formació  que  li  permeti  aconseguir  el
desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics,
morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

2  Per  tal  de  fer  efectiu  aquest  dret,  la  formació  de  l'alumnat  ha  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 i el respecte i
la contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural.

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  i  d'ús  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  de  la
comunicació.

d) L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions
harmòniques amb ell mateix i amb els altres.
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e) La capacitació per a l'exercici d'activitats intel•lectuals i professionals.

f) La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o,
en el cas de l'alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones
en qui recau l'exercici de la tutela, dins el marc legalment establert.

g) La  formació  en coeducació  i  en  el  respecte  de  la  pluralitat  lingüística  i
cultural.

h) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre
els pobles.

i) L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les
capacitats físiques.

3  Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la
Constitució Espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

4   L'organització  de  la  jornada  de  treball  escolar  s'ha  de  fer  prenent  en
consideració, entre altres factors, el currículum, l'edat, les propostes i els
interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la
seva personalitat.

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

1   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.

2  L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares o representants legals,
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.

3  L'alumnat, o els seus pares i/o representants legals , 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. Aquestes reclamacions han 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  l'àrea  o  matèria  sotmesa  a
avaluació  o  amb  el  nivell  previst  a  la  programació  per  l'òrgan  didàctic
corresponent.

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.
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Dret al respecte de les pròpies conviccions

1  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.

2  L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, té dret a
rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu
cas, el caràcter propi del centre.

3  L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti  el respecte a les
persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

Dret a la integritat i la dignitat personal

L'alumnat té els drets següents:

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 de participació

1  L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els
termes que preveu la legislació vigent.

2  Els centres educatius sostinguts amb fons públics han de regular mitjançant
els corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació
de l'alumnat, mitjançant delegats i delegades, el funcionament d'un consell
de delegats i delegades, i la representació de l'alumnat en el consell escolar
del centre.

3  Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i
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consultar  la  documentació  administrativa  del  centre  necessària  per  a
l'exercici de les seves activitats, a criteri del director o de la directora del
centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.

4  El  centre  ha  de  fomentar  el  funcionament  del  consell  de  delegats  i
delegades  i  protegir  l'exercici  de  les  seves  funcions  per  part  dels  seus
membres.

Dret de reunió i associació

1   L'alumnat  té  dret  a  reunir-se  en  el  centre.  L'exercici  d'aquest  dret  es
desenvoluparà d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal
desenvolupament de les activitats docents.

2  L'alumnat té dret a associar-se.

3   Les  NOFC del  centre  ha  d'establir  les  previsions  adequades  per  tal  de
garantir l'exercici del dret de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2
d'aquest article. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat
del  procés  i,  per  tant,  no  pot  incloure  procediments  d'autorització  o  de
comunicació prèvia que dificultin el seu exercici. Els centres educatius han
de vetllar perquè s'estableixi un horari de reunions dels representants de
l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de permetre la
possibilitat  que  determinades  reunions,  especialment  les  reunions  dels
delegats i delegades de curs, s'efectuïn en horari lectiu.

Dret d'informació

L'alumnat  ha  de  ser  informat  pels  seus  representants  i  pels  de  les
associacions d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com
sobre aquelles que afectin altres centres educatius.

Dret a la llibertat 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 escolar, formativa i professional

1   L'alumnat  té  dret  a  una  orientació  escolar  i  professional  que estimuli  la
responsabilitat i  la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les
seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.

2   Per  tal  de  fer  efectiu  aquest  dret,  els  centres  reben  suport  adequat  de
l'administració educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb
altres administracions i institucions.
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Dret a la igualtat d'oportunitats

1   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.

2 L'administració  educativa  garanteix  aquest  dret  mitjançant  l'establiment
d'una política d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar.

Dret a la protecció social

1  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.

2  L'administració educativa ha d'establir les condicions oportunes per tal que
l'alumnat  que  pateixi  una  adversitat  familiar,  un  accident  o  una  malaltia
prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis
que estigui cursant. L'alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a rebre en
aquests  supòsits  l'ajut  necessari  per  tal  d'assegurar  el  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
aquest Decret 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 del director o de la directora del centre.

2  Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau,
al  consell  escolar,  el  director  o  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'Educació i Universitats. Les corresponents resolucions
poden  ser  objecte  de  recurs  d'acord  amb  les  normes  de  procediment
administratiu aplicables.

4.2.2- DEURES.
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Deure  de respectar  als altres

L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels
membres de la comunitat escolar.

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 qualsevol altra circumstància personal o social.

c)  Respectar  el  caràcter  propi  del  centre,  quan  existeixi,  d'acord  amb  la
legislació vigent.

d)  Respectar,  utilitzar  correctament  i  compartir  els  béns  mobles  i  les
instal•lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica
com a part integrant de l'activitat escolar.

e) Complir el reglament de règim interior del centre.

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col•legiats i del
personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri
que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el
reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.

g) Participar i col•laborar activament amb la resta de membres de la comunitat
escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa,
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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.

4.2.3- MEDIACIÓ ESCOLAR.

De la mediació escolar com a procés educatiu de gestió de conflictes

Definició

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la
intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb
l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.

4.2.3.1- Principis de la mediació escolar

La mediació escolar regulada en aquest títol es basa en els principis següents:

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són
lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol
moment del procés.

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a
assolir l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni
prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb
els fets que han originat el conflicte.

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a
persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos
previstos a la normativa vigent.

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en
el  procés  de  mediació  han  d'assistir  personalment  a  les  reunions  de
mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris.

4.2.3.2-Àmbit d'aplicació

1  El  procés de mediació  pot  utilitzar-se com a estratègia preventiva en la
gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no
estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a
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la convivència en el centre.

2  Es  pot  oferir  la  mediació  en  la  resolució  de  conflictes  generats  per
conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument
perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les
circumstàncies següents:

a) Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38,
i s'hagi emprat greu violència o intimidació, o la descrita en l'apartat h) del
mateix article.

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes
amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol
que hagi estat el resultat d'aquests processos.

3  Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació,
un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la
confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en
situacions semblants que es puguin produir.

4.2.3.3- Ordenació de la mediació

1- Inici de la mediació

El procés de mediació  es pot  iniciar  a instància  de qualsevol  alumne o
alumna,  per  tal  d'aclarir  la  situació  i  evitar  la  possible  intensificació  del
conflicte,  o  per  oferiment  del  centre,  un  cop  detectada  una  conducta
contrària o greument perjudicial per a la convivència, d'acord amb l'establert
a l'article 25.2.

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el
centre ha de disposar de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si
és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del
centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què
s'arribi.

En  aquest  cas,  s'atura  provisionalment  el  procediment  sancionador,
s'interrompen els terminis de prescripció previstos als articles 37 i 48, i no
es poden adoptar les mesures provisionals recollides a l'article 44, o bé se
suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat.

2-Desenvolupament de la mediació

1  Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a
petició  d'aquest,  per  persones  de  la  comunitat  educativa  prèviament
acreditades com a mediadors o mediadores.
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Si  el  procés  s'inicia  per  l'acceptació  de  l'oferiment  de  mediació  fet  pel
centre, el director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos
dies  hàbils,  una  persona  mediadora,  d'entre  els  pares,  mares,  personal
docent  i  personal  d'administració  i  serveis  del  centre,  que  disposin  de
formació  adequada  per  conduir  el  procés  de  mediació  d'acord  amb  els
principis establerts a l'article 24 d'aquest decret.

El  director  o  la  directora  també pot  designar  un  alumne  o  una  alumna
perquè col•labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si
ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot cas,
l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària.

2  La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna,
s'ha de posar  en contacte amb la persona perjudicada per  exposar-li  la
manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per
la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan
s'hagin  produït  danys  a  les  instal•lacions  o  al  material  dels  centres
educatius  o  s'hagi  sostret  aquest  material,  el  director  o  la  directora  del
centre o la persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en
representació del centre.

3  Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la
persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades
en  el  conflicte  per  concretar  l'acord  de  mediació  amb  els  pactes  de
conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar.

3-Finalització de la mediació

1  Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit.

2  Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a
terme  en  el  mateix  acte.  Només  s'entén  produïda  la  conciliació  quan
l'alumnat  reconegui  la  seva  conducta,  es  disculpi  davant  la  persona
perjudicada i aquesta accepti les disculpes.

Si  la  solució  acordada  inclou  pactes  de  reparació,  s'ha  d'especificar  a
quines  accions  reparadores,  en  benefici  de  la  persona  perjudicada,  es
compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i/o representants legals
i, en quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació
quan  es  duguin  a  terme,  de  forma  efectiva,  les  accions  reparadores
acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació
econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no
lectiu, en benefici de la comunitat del centre.

3  Si  el  procés de mediació es duu a terme un cop iniciat  un procediment
sancionador,  produïda  la  conciliació  i,  si  n'hi  haguessin,  complerts  els
pactes  de  reparació,  la  persona  mediadora  ho  comunicarà  per  escrit  al
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director o a la directora del centre i l'instructor o instructora de l'expedient
formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari.

4  Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes
de  reparació  per  causes  imputables  a  l'alumne  o  l'alumna  o  als  seus
pares/representants legals , la persona mediadora ho ha de comunicar al
director  o  directora  del  centre  per  tal  d'iniciar  l'aplicació  de  mesures
correctores  o  el  procediment  sancionador  corresponent.  Si  el  procés de
mediació es duia a terme un cop iniciat  un procediment sancionador, el
director o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment
sancionador corresponent.

5   Quan  no  es  pugui  arribar  a  un  acord  de  mediació  perquè  la  persona
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el
compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat
no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o
l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que
pot disminuir la gravetat de la seva actuació

6  La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que
apreciï  manca  de  col•laboració  en  un dels  participants  o  l'existència  de
qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de
mediació d'acord amb els principis establerts en aquest títol.

7  El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies
des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de
Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.

4.3- DRETS DELS PARES; MARES I TUTORS LEGALS.

Es considerarà pare o mare d’alumne la persona física que, en qualsevol
moment,  exerceix  la  pàtria  potestat  sobre  l’alumne/a.  La  representació
poden exercir-la, tant la mare com el pare,llevat de sentència judicial. En
cas  d’absència  del  pare  ila  mare,  exercirà  aquesta  funció  el  tutor  legal
del’alumne/a.

Són drets dels pares i mares de l’ alumnat:

a) Participar  en  la  gestió  del  centre  mitjançant  el  consell  escolar  i
organitzacions pròpies.

b) Ser atesos pel professorat i tutors/es dels seus fills/es en els horaris fixats
en la programació general del centre (prèvia sol•licitud de visita Generalitat
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de Catalunya

c) Assistir a les reunions convocades segons la programació general.

d) Les famílies tenen dret a constituir associacions de pares i mares (A.M.P.A)
i/o formar-ne part.

e) Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills/es.

f) Elegir i ser elegit membre del consell escolar.

Deures dels pares i de les mares

a) Acceptar els objectius i els principis expressats en el Projecte Educatiu del
centre i la normativa recollida en aquest reglament.

b) Col•laborar  amb  el  professorat  i  altres  òrgans  educatius  per  al  millor
desenvolupament de les activitats del centre.

c) Assistir  a  les  convocatòries  individuals  i  col•lectives  del  professorat,
tutors/es o altres òrgans del centre, per tractar els assumptes relacionats
amb la conducta o rendiment del seu fill.

d) Comunicar al centre si el seu fill/a pateix malalties infeccioses, contagioses i
parasitàries,  perquè  es  prenguin  les  mesures  oportunes.  El  centreté
l’obligació d’informar d’aquests fets.

e) Assolir els acords presos pels òrgans col•legiats del centre a través dels
seus representants.

f) Justificar, adequadament, si s’escau, les absènciesdels seus fills/es davant
el tutor/a de la classe.

g) Totes aquelles que es derivin d’aquest reglament.

4.4- PLA D’ACOLLIDA

4.4.1- Pla d’acollida alumnat i famílies.

Introducció

Un pla d’acollida és el conjunt d’actuacions que un centre educatiu posa en
marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al
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centre.

1.Respecte les famílies.

Informar-les  del  funcionament  i  organització  de  la  institució  escolar.  El
Centre ha d’acollir la família i contextualitzar la funció de l’Institut.

- Convocatòria reunió juny  ( és una possible proposta per les famílies de 1r.
Fer aquesta reunió al Cim i resoldre qualsevol dubte...)

 Un cop s’ha formalitzat la matrícula al centre:

- Carta a cada família amb la documentació següent:

Reunions inici de curs. Horari de l’entrevista personal de l’alumnat amb el
tutor/a i la reunió de pares i mares.

Llibres de text i material complementari

Informacions diverses sobre el funcionament del centre, com per exemple
el servei de menjador.

Informació sobre l’AMPA i afiliació

 Posteriorment i un cop iniciat el curs escolar:

-Reunió d’inici de curs.

L’organitza l’equip directiu amb els/ les tutors/es.

Aquesta reunió es farà a mitjans  del mes de setembre i els objectius són:
Tenir  un primer contacte directe amb les famílies del   alumnes que han
iniciat la seva escolarització al centre. Aclarir dubtes sobre funcionament,
disciplina, servei que ofereix el centre...

Informar sobre els criteris de distribució dels alumnes a cada grup.

Assignatures, optatives... ( veure guió de la reunió)

2. Respecte l’alumnat .

Assegurar un bon acolliment a l’aula i al centre.

Preveure potenciar i programar situacions en les quals la interrelació amb
els companys sigui constant.

Assegurar el  coneixement  i  l’adquisició progressiva dels  hàbits  i  normes
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escolars.

- Reunió amb els/les tutors/es.

Durant  la  segona  setmana  del  mes  de  setembre,  l'alumnat  nou  està
convocat  a una entrevista  amb el  tutor  o  tutora  del  curs que comença.
Aquesta entrevista té com a objectius tenir un primer contacte, individual,
amb l'alumne/a,  conèixer el  tutor o tutora, i  començar a conèixer el  nou
centre. ( veure guió de la reunió)

- Primer dia a l’institut.

Durant aquest primer dia es programaran, gràcies a la psicopedagoga del
centre  amb  la  col•laboració  de  les  tutores  de  1r,diferents  activitats  de
coneixement de les instal•lacions, del professorat i dels companys del grup-
classe.

( veure guió de la reunió)

3.Respecte els equip dels centres d’origen de l’alumnat.

Alumnat de 1r: Dues reunions prescriptives amb els centres de primària.

Traspàs d’informació, segons instruccions d’inici de curs.

- Reunió de coordinació de primària i secundària per la valoració i anàlisi dels
resultats del primer trimestre.  

Alumnat d’altres cursos: trucada telefònica amb el centre d’origen per rebre
informació rellevant de l’alumne/a. ( expedient acadèmic...)

4.4.2- Pla acollida alumnat nou.

Pla d’acollida alumnat nou.

Acollida de l'alumnat nou a l'INSTITUT

Durant  la  segona  setmana  del  mes  de  setembre,  l'alumnat  nou  està
convocat  a una entrevista  amb el  tutor  o  tutora  del  curs que comença.
Aquesta entrevista té com a objectius tenir un primer contacte, individual,
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amb l'alumne/a,  conèixer el  tutor o tutora, i  començar a conèixer el  nou
centre.

Tal com s'ha comentat, aquesta entrevista és individual i es convoquen els
alumnes cada 10', aproximadament. Les activitats que s'han de realitzar en
aquest primer contacte són:

Donar els horaris de grup

Anotar algun aspecte que es consideri rellevant de la situació de l'alumne/a.

Pot  ser  que  algun  alumne/a  porti  l'informe  final  de  les  notes  del  curs
anterior. Caldrà recollir-lo i fer dues còpies: una per al seu expedient i l'altra
per guardar amb la informació de tutoria.

Les  hores  estaran  concertades  i  comunicades  des  de  la  secretaria  del
centre el tutor/a pot consultar el llistat a la carpeta de tutoria.

Les possibles preguntes que es poden fer per trencar el gel són:

( caldrà seguir el guió que el tutor/a  trobarà a la carpeta de tutoria)

Com ha anat l'estiu?

Com va anar el curs passat?

Matèries que els agrada, les que tenen més dificultats,...

Què esperen de l'INSTITUT

Què fan en el seu temps lliure?

Amb qui viuen? A on?

(...)

Orientació acadèmica.

Sobretot  durant  el  2n  i  el  3r  trimestre,  cobrarà  importància  l'orientació
acadèmica.  L'alumnat  ha de triar,  per  a  4t  d'ESO,  l'itinerari  a  seguir  en
funció  dels  seus  interessos  i  capacitats.  Per  aquest  motiu  s'organitzen
diferents activitats: per a tot el grup classe, per donar una informació àmplia
i  detallada  de  l'estructura  del  sistema educatiu,  com una  xerrada  de  la
psicopedagoga del  centre i  una visita al  Bus de les Professions,  on els
explicaran,  sobretot,  els  Cicles  Formatius.  També cal  fer  una  orientació
individualitzada  amb cadascun  dels  alumnes  per  valorar  quines  són les
expectatives personals, familiars, capacitats, interessos,... i poder ajudar-los
i assessorar-los en la seva decisió. Per finalitzar també tindrem en compte
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a la família i, per aquest motiu, durant el curs, es convocarà a una reunió, o
les  que siguin  necessàries,  a  totes  les  famílies  i  se'ls  explica,  orienta  i
aconsella sobre les opcions acadèmiques i personals dels seus fills filles.

4.5- NORMATIVA ESPECÍFICA VIATGE 4t ESO

Aquest document regirà qualsevol intercanvi o tipus de viatge que es realitzi
per part de l’alumnat del centre.

Des del centre no s’organitzarà cap  intercanvi o tipus de viatge si no hi ha
un  mínim  de  dos  professors/es,  de  l’equip  docent  afectat,  disposats,
voluntàriament, a acompanyar el grup.

Consideracions generals:

Tots els ingressos bruts, derivats de les activitats de grup realitzades per
finançar el viatge, aniran en la seva totalitat al fons del grup. Els guanys
derivats d’activitats individuals (venda de loteria…) aniran per l’alumne/a.
Aquells alumnes, que per causes alienes, no puguin realitzar el viatge, no
podran  gaudir  de  cap  benefici  econòmic  derivat  de  les  activitats  abans
esmentades, passarà al fons del grup. (de grup i individuals).

L’alumne/a que un cop realitzat el pagament inicial o total del viatge  no
pugui  anar  al  viatge  per  causes  alienes,  no  podrà  reclamar  els  diners
avançats.

(  aquesta norma queda anul•lada si  el  motiu és per ingrés hospitalari  o
malaltia justificada. Segons normes recollides en l’ assegurança del viatge)

El  grup  que  realitza  el  viatge  fi  d’estudis,  es  farà  càrrec  de  totes  les
despeses dels professors/es acompanyants, per tant es tindrà en compte
aquest aspecte a l’hora de pressupostar la sortida.

Segons normativa:

En la franja d'edats en què és d'aplicació, les activitats que es facin fora del
centre estan cobertes per  l'assegurança escolar  obligatòria,  sempre que
aquestes activitats estiguin aprovades pel consell escolar i es facin dins de
l'Estat.  Per  a  viatges  escolars  internacionals  i  intercanvis  escolars
internacionals, cal consultar-ho als CAISS (Centres d'Atenció i Informació
de la Seguretat Social).

En viatges a l'estranger, a més, s'ha de garantir que els alumnes disposen
prèviament dels documents preceptius (passaport, visat...).
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Acompanyants en les sortides:

La relació màxima d'alumnes/professors o acompanyants per a les sortides
és de 20/1 en l'ESO i de 25/1  en  els  ensenyaments  postobligatoris.  El
consell escolar del centre, justificant-ho adequadament per a una activitat
concreta, podrà acordar el canvi d'aquestes relacions màximes.

Sense l'acord explícit  i  motivat  del consell  escolar, no es pot  superar la
relació  establerta  amb  caràcter  general.  No  es  poden  fer  sortides  amb
menys  de  dos  acompanyants,  un  dels  quals  ha de  ser  necessàriament
professor,  llevat  d'aquelles  sortides  en  què  el  consell  escolar  determini
altres  condicions  quant  al  nombre  d'acompanyants,  valorades  les
condicions de seguretat i els requeriments de protecció a l'alumnat.

CONDICIONS PER PODER ANAR AL VIATGE.

L’alumnat que no compleixi amb les normes següents i , segons valoració
de l’equip docent, comissió de convivència o equip directiu, no tindrà dret a
realitzar el viatge.

L’alumnat no podrà assistir al viatge si:

• L’alumnat que tingui expedient disciplinari durant el curs escolar vigent.

• Els alumnes que hagin estat expulsats del centre com a mesura  cautelar
da causa d' alguna conducta contrària a les normes de convivència.

• Els alumnes que tinguin més de tres expulsions de l’aula, queda a criteri de
l’equip docent i del tutor/a.

• 1 full d’incidència molt greu. ( falta de respecte a qualsevol membre de la
comunitat educativa, desperfectes del material o instal•lacions del centre...
segons normes de convivència del centre)

• 2 fulls d’incidència greu

• 5 fulls d’incidència lleu.

Si l'alumnat ha tingut qualsevol conducta d'aquestes referides en el decret
d’autonomia de centre.

Article 24. Mesures correctores i sancionadores

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

4. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei
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d’educació  s’han  de  considerar  especialment  greus,  i  les  mesures
sancionadores  s’han  d’acordar  de  manera  proporcionada  a  aquesta
especial gravetat, quan impliquen 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.

El tutor/a del curs  decideix qui pot anar al viatge, es compleixi o no aquesta
normativa juntament amb l’equip docent i el cap d’estudis o de la persona
responsable de l’organització del viatge.

Sense que serveixi de precedent, es podrà tenir en compte altres factors o
al•legacions que puguin replantejar la sanció de no anar al viatge.

5-NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA.

Una convivència satisfactòria és el resultat de l’aplicació diària de les normes bàsiques

de bona educació, respecte als altres i a les propietats alienes, sense descuidar el
respecte a si mateix.

5.1- Sobre la conservació i l’ús de les instal•lacions i el
material

a) L’alumnat ha de respectar i utilitzar correctament els béns mobles, immobles i les
instal·lacions de l’Institut. La reparació dels desperfectes ocasionats intencionadament
o per negligència anirà a càrrec de l’alumne o grup d’alumnes que els hagi ocasionat.
En tot cas la responsabilitat subsidiària serà dels pares o tutors legals.

b)  La  utilització  dels  equipaments  i  instal•lacions  de  les  aules,  tallers,  gimnàs  o
laboratoris  s’adequarà  a  les  indicacions  del  professorat  d’acord  amb  les  les
especificacions tècniques dels  aparells.  Els  desperfectes malintencionats o derivats
d’un mal ús, quan no es pugui determinar la responsabilitat directa sobre una o varies
persones,  seran  imputables  al  conjunt  d’alumnes  del  grup  que  va  utilitzar  aquell
equipament o va ocupar l’espai amb anterioritat a la detecció dels desperfectes.

c) En tots els casos es respectaran les normes de seguretat pròpies de l’activitat que
es realitzi.  El no seguiment d’aquesta norma pot implicar perill  de lesions per a un
mateix  i  per  als  altres.  Per  aquest  motiu,  i  en  pro  de  responsabilitzar,  es  podrà
sancionar, a proposta raonada del professor, els/les alumnes que incompleixin aquest
precepte bàsic de tota activitat.

d)  Sempre  que  el  professorat  es  trobi  en  una  situació  de  mal  ús  de  material  o
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instal·lacions, sigui professor/a directe o no del grup o de l’alumne que origina el mal
ús, cal que faci una reflexió al respecte i li demani que reculli, netegi, endreci, etc. el
que estava fent de forma incorrecta.

e) En el cas de desperfecte seriós, es notificarà el tutor/a i a Prefectura d’estudis i en
funció de la gravetat de la falta, s’aplicarà el NOFC i es reposarà econòmicament el
material malmès, si fos el cas.

f)Totes les persones vinculades a l’Institut han de respectar les pertinences alienes i
les del propi Centre.

5.2- Sobre el comportament en el Centre

a) Per motius d’higiene i neteja, per a fomentar el respecte a l’entorn i totes aquelles
persones que estudien,  treballen o utilitzen els  serveis  del Centre,  no es llençaran
objectes ni papers a  terra, ni faran accions que embrutin les dependències interiors o
exteriors de l’Institut.

Així mateix, no es pot consumir menjars ni begudes  a l’interior dels edificis escolar,
aules, tallers, gimnàs o laboratoris, etc. Tampoc es podrà beure aigua de les aixetes
del laboratori.

b) No es pot cridar ni formar aldarulls en les dependències i patis de l’Institut, no és pot
obstaculitzar les escales i cal mantenir  en tot moment una actitud responsable que
faciliti la convivència, el treball i l’estudi.

c) A classe s’ha de mantenir una actitud d’estudi i de treball, respectant en tot moment
les indicacions del professorat. Quan algun alumne no atengui aquesta conducta i per
a garantir el dret a l’estudi del grup classe, el professorat podrà fer abandonar l’aula o
taller a qui interfereixi l’activitat que s’hi desenvolupi.

d)  El  Cap  d’Estudis  prendrà  les  mesures  correctores  oportunes,  es  documentarà
l’incident  i  es  comunicarà  al  tutor/a.  En  cas  de  reincidència  s’aplicaran  mesures
disciplinàries d’acord amb la normativa vigent i s’informarà al Consell Escolar.

f) Els integrants de la Comunitat Educativa, en qualsevol de les activitats de l’Institut,
hauran de tenir un tracte correcte amb les persones, utilitzar un vocabulari adequat i
mantenir les normes bàsiques d’educació i respecte envers els altres.

g)  L’alumnat  no  pot  convidar  al  recinte  escolar  persones  alienes  a  la  comunitat
educativa, sense estar degudament autoritzades.

h) D’acord amb la normativa vigent (aprovada per la Generalitat de Catalunya) està
prohibit fumar en l’interior del recinte escolar, la utilització de cigarretes electròniques
així com vendre i/o consumir begudes alcohòliques  i estupefaents en el centre.
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i) L’alumnat haurà d’utilitzar la roba adequada per a cada activitat que es programi al
centre.  Cal,  doncs,  que  vingui  a  l’institut  amb  la  roba  adient  per  al  treball  i  les
formalitats escolars i que sàpiga adequar-se a cada moment. És, per això, que en les
activitats lectives formals, el nostre alumnat no podrà assistir al centre amb roba pròpia
de platja: shorts, xancles, tops, samarretes massa curtes i/o escotades, indumentària
que mostri  la  roba interior. Tampoc es  permeten dins del  centre l’ús de gorres i/o
caputxes.

A classe d’EF s’ha de portar  la  roba esportiva per a poder  seguir  la  matèria amb
normalitat. Quan es facin sortides i excursions esportives també s’haurà d’utilitzar la
roba esportiva que es requereixi. 

j) En cas de no complir-se la norma anterior es trucarà a les famílies perquè vinguin a
buscar a l’alumne/a que l’hagi incomplert perquè es canviï de roba.

5.3- Sobre el comportament a l’aula
No es pot sortir de l'aula entre classe i classe per anar al lavabo ni a cap altre lloc.
Caldrà esperar l'arribada del professorat dins de l'aula i en disposició de començar la
classe. Per sortir de l’aula, l’alumne/a haurà de rebre la targeta que autoritza la seva
sortida i que haurà de mostrar a petició de qualsevol altre/a professor/a.

Les  entrades  i  sortides  a  les  aules  han  de  fer-se  en  ordre,  sense  corredisses  ni
empentes i sense sorolls.

Si un/a alumne/a arriba tard a classe el/la professor/a ha d’anotar-lo com a retard al
SAGA Si aquesta falta es repeteix massa sovint, el/la professor/a ho tindrà en compte
en la nota de la seva assignatura.

En cas d’absència d’un/a professor/a l’alumnat s'estarà dins de l'aula i  esperarà el
professor/a de guàrdia. L’alumnat de 4t d’ESO  podrà ser autoritzat a anar-se’n a casa
amb permís del Cap  d’Estudis si ha faltat el/la professor/a de la última classe del matí
sempre que això sigui compatible amb la feina programada.

Quan un/a alumne/a sigui expulsat de classe es comunicarà al professorat de guàrdia i
el  professor/a  que  l'hagi  expulsat  ho  farà  constar  en  el  registre  d’incidències.  En
qualsevol cas l’alumnat expulsat de classe serà enviat al professor/a de guàrdia que
s'en farà càrrec i sempre sortirà amb feina.

Si durant una classe s'ha canviat la disposició del mobiliari a causa d'exàmens, grups
de treball, etc. el professor/a serà responsable de deixar l'aula tal com l'hagi trobada.

L’alumnat col·locarà les cadires sobre les taules en marxar a les darreres hores de
classe o quan ningú més hagi d'ocupar l'aula. Als laboratoris, aula de dibuix i a l’aula
de tecnologia els alumnes col·locaran les cadires al seu lloc després de cada sessió de
classe.

Hi haurà un/a alumne/a, o alumnes, responsables de l’ordre i la neteja de l’aula a cada
grup. Aquest càrrec podrà ser rotatori i comporta també tancar finestres i llums, buidar
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papereres de reciclatge i netejar la pissarra.

L’alumnat ha de portar a classe els llibres i els materials necessaris per a desenvolupar
les activitats previstes, ha de participar i prestar atenció a les activitats que s’hi portin a
terme, sense dificultar el seu normal desenvolupament.

 L’alumnat és responsable de la custòdia de les seves pertinences. Quan l’alumnat es
traslladi d’aula s’endurà tot el material.

 

5.3.1- Desperfectes i sostraccions

Es tindrà cura de mantenir net el Centre. No es llençaran papers, ni envasos ni menjar
a terra i,  de manera particular, no es podran menjar pipes a l’interior del recinte ni
xiclets a les classes. Cada curs es fa responsable de la neteja de les taules de la seva
aula. Un cop al mes, com a mínim, es procedirà a la revisió i/o neteja de l’aula en una
de les sessions de tutoria.

L’alumne/a  que  espatlli  o  trenqui  qualsevol  material  de  l’edifici  o  pinti  les  parets,
cadires  o  taules  d’una classe  serà  sancionat  i  es  farà  càrrec  del  cost  de la  seva
reparació. Els/Les delegats/des es responsabilitzaran de notificar els desperfectes al
tutor/a, el qual ho comunicarà a la Secretaria i  a Consergeria. Quan no es trobi el
responsable dels desperfectes d’una classe el grup que l’ocupa habitualment se’n farà
responsable de forma col·l•lectiva.

Tots l’alumnat vetllarà pel bon estat de conservació i ús de les instal·lacions del centre,
així com del material comunitari.

Si algun alumne/a o grup d’alumnes és responsable d'algun desperfecte l'haurà de
pagar. Les pintades o guixades a les parets, portes o material del centre es consideren
com a desperfectes.

Els  qui  sostreguin  algun  material,  estan  obligats  a  restituir-lo.  En  tot  cas,  la
responsabilitat  civil  correspon  als  pares,  mares  o  representants  legals  dels/de  les
alumnes en els termes previstos a la legislació vigent.

5.4- Procediment de tractament de queixes i denúncies.

1 - Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia. L'escrit es presentarà al
registre d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir:

• Identificació de la persona o persones que el presenten

•  Contingut  de  la  queixa,  enunciat  de  la  manera  més  precisa  possible  (amb
especificació  dels  desacords,  de  les  irregularitats,  de  les  anomalies,  etc.,  que  qui
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presenta la queixa creu que s'han produït per acció o omissió del professorat o d'un
altre treballador/a del centre a què es refereixen);

• Data i signatura.

• Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents
i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència.

5.5- Règim disciplinari.

El règim disciplinari  del centre es fonamenta en els  articles 23,  24 i  25 del decret
102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius; els articles 21 i 22 de la llei 12/2009
d’Educació (LEC), sobre drets i deures de l’alumnat; i el capítol V de la llei 12/2009
d’Educació (LEC) sobre Convivència als centres educatius, i  el decret 279/2006 de
Drets i Deures dels alumnes.

•   En  cas  de  conflictes  entre  alumnes  es  procurarà  que  els  implicats  resolguin
directament el conflicte per la via de la mediació, llevat dels casos esmentat a l'apartat
anterior.

•  Si no s’arriba a una solució consensuada es recorrerà a la intervenció del tutor/a, i
finalment, en cas necessari, intervindrà Cap d’Estudis o la Direcció.

   5.5.1. Conductes contràries a les normes de convivència del 
centre i mesures correctores

5.5.1.1. Conductes o faltes lleus perjudicials per a la convivència en
el centre

S’han de considerar conductes o faltes lleus contràries a les normes de convivencia
del centre les següents, sempre que no siguin reiterades

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

b. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat
escolar.

c. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del
centre.
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d. Els actes d’indisciplina contra membres de la comunitat escolar.

e. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del
material d’aquest o del de la comunitat escolar.

f.  Qualsevol  altra  incorrecció  que  alteri  el  normal  desenvolupament  de  l’activitat
escolar, que no constitueixi falta segons aquest apartat de les NOFC.

5.5.1.2.  Conductes  o  faltes  greument  perjudicials  per  a  la  
convivència en el     centre

D’acord amb l’article 37 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) són sancionables com a
faltes greus,  en els  termes i  amb el  procediment  establerts  en aquest  apartat,  les
següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a
altres  membres  de  la  comunitat  educativa,  el  deteriorament  intencionat  de  llurs
pertinences  i  els  actes  que  atemptin  greument  contra  llur  intimitat  o  llur  integritat
personal.

b.  L'alteració  injustificada  i  greu  del  desenvolupament  normal  de  les  activitats  del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la
falsificació  o la  sostracció de documents i  materials  acadèmics i  la  suplantació de
personalitat en actes de la vida escolar.

c.  El  consum, la possessió o la incitació al  consum de subtàncies que puguin ser
perjudicials per a la salut.

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

   5.5.2. Aplicació de mesures correctores i de sancions

Es poden corregir  i  sancionar  els  actes contraris  a les normes de convivència del
centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, tipificades en
aquest  reglament  com a falta,  realitzades  per  l’alumnat  dins  del  recinte  escolar  o
durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars.

Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l’alumnat que, encara
que  dutes  a  terme  fora  del  recinte  escolar,  estiguin  motivades  o  directament
relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres
membres de la comunitat educativa.
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La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i  de les sancions que preveu
aquest reglament ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba, i les seves
circumstàncies  personals,  familiars  i  socials,  ha  de  ser  proporcionada  a  la  seva
conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu, d’acord
amb l’article 24 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius i els articles
34 a 37 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC)

   5.5.3. Gradació de les mesures correctores i de les sancions

Als  efectes  de  graduar  les  mesures  correctores  i  les  sancions,  s’han  de  tenir  en
compte les següents circumstàncies:

Es  consideren  circumstàncies  que  poden  disminuir  la  gravetat  de  l’actuació  de
l’alumnat:

a. El reconeixement espontani de la seva conducta com a incorrecta.

b. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivencia en
el centre.

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

d. L’oferiment o acceptació d’actuacions compensadores del dany causat.

e. La falta d’intencionalitat.

f. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no
accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació
ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes
alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna.

S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de
l’alumnat:

a. Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la
comunitat educativa, per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra
circumstància personal o social.

b. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als
incorporats recentment al centre.

c. La premeditació i la reiteració.

d. Col•lectivitat i/o publicitat manifesta.
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   5.5.4. Mesures correctores i sancions per conductes o faltes 
lleus

5.5.4.1. Mesures correctores

a. Amonestació oral.

b. Expulsió de classe sempre amb treball per fer.

c. Compareixença immediata davant la Prefectura d’Estudis o la Direcció del centre.

d.  El  retard  o  falta  injustificada  de  primera  hora  s’anotarà  a  la  llibreta  de  retards
consergeria i és tindrà en compte a les àrees afectades. L’acumulació de 4 retards
injustificats motiva l’aplicació d’una sanció disciplinària consistent a romandre al centre
un dimecres de 13h30’ a 14h 30’.  L’acumulació de tres sancions disciplinàries per
aquest fet motiva l’obertura d’expedient disciplinari, però això no exclou la possibilitat
d’actuar abans en funció del cas (si es detecta intencionalitat, ...)

e. Amonestació escrita.

f. Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o
la  reparació  econòmica  dels  danys  causats  al  material  del  centre  o  bé al  d’altres
membres de la comunitat educativa.

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

La imposició de les mesures correctores previstes als apartats b, d ,e, f i g anteriors
s’han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests
són menors d’edat.

5.5.4.2. Competència per aplicar mesures correctores

L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’apartat anterior correspon a:

a.  Qualsevol  professor o professora del  centre,  escoltat  l’alumne o l’alumna,  en el
supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’apartat anterior.

b. El/La tutor/a i els professorat responsable de l’atenció amb alumnes, tot i no estar
fent classe.

c.  La Direcció  del  centre,  o  Cap  d’Estudis,  o  la  persona designada per  delegació
d’aquest, el tutor/a del curs i la comissió de convivència, escoltat

l’alumne/a, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e, f, i g de
l’apartat anterior.

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, amb
excepció de les previstes als punts a i b de l’apartat anterior, amb explicació de la
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conducta de l’alumne o de l’alumna que l’ha motivada.

5.5.4.3. Sancions

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes lleus previstes a
aquest apartat són les següents:

a. A partir de la tercera expulsió de classe, o amonestació escrita, es considera una
falta greu. La sanció comportarà  romandre castigat a l’institut dimecres de 13h30 a
14h 30

b.  L’acumulació  de  sis  expulsions  o  amonestacions  escrites,  comportarà  l’obertura
d’expedient i l’aplicació de la mesura provisional d'un dies d’expulsió del centre

c. L’acumulació de nou expulsions o amonestacions escrites, es considera una falta
greu. La sanció comportarà l’obertura d’expedient i l’aplicació de la mesura provisional
de tres a cinc dies d’expulsió del centre.

d. Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/ o
la  reparació  econòmica  dels  danys  materials  causats.  La  realització  d’aquestes
tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

f. Suspensió del dret a participar en determinades activitats escolars fora del centre,
extraescolars o complementàries durant  un període que no pot  ser superior  a tres
mesos o el que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

g. Canvi de grup o classe de l’alumne. Aquesta mesura cal veure-la principalment com
a correctora, no com a sancionadora strictu sensu.

Prescripció

Els  actes  i  incorreccions  considerades  conductes  contràries  a  les  normes  de
convivència (faltes lleus) prescriuen pel transcurs del termini de tres mesos comptats a
partir de la seva comissió.

   5.5.5 Mesures correctores i sancions per conductes o faltes 
greus

5.5.5.1. Sancions

Les sancions que s’haurien d’imposar per la comissió de les faltes greus són les que
es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per l'apartat 5.1.2.

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

El tutor/a o el cap d’estudis segons el cas, comunicarà les sanciosn a les famílies o
tutors legals de l’alumne/a afectat/da.

Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat “a” del punt 5.1.2 que impliquin
discriminació  per  raó  de  gènere,  sexe,  raça,  naixença  o  qualsevol  altra  condició
personal o social dels afectats s'han de considerar especialment greus. Es funció de la
Direcció l’aplicació de la sanció. El control i supervisió del compliment de les sancions
en funció de la seva tipologia el durà a terme el/la professor/a tutor/a, Cap d’Estudis, la
comissió de convivència i el Consell Escolar.

5.5.5.2. Procediment instructor per conductes o faltes greus

D’acord amb l'article 25 del decret 102/2010 de 3 d’agost,  d’Autonomia de centres
educatius, correspon a la Direcció  del centre imposar la sanció en la resolució de
l’expedient  incoat  a  l’alumnat.  També  segons  el  mateix  article  s’estableix   el
procediment instructor de les faltes greument perjudicials per a la convivència, que es
pot resumir en els següents  punts:

- La instrucció de l’expedient correspon a un o una docent designat per la Direcció del
centre. A l’expedient cal establir  els fets, i la responsabilitat de l’alumne/a implicat, i es
proposa la sanció així com, si s’escau, les activitats d’utilitat  social, i en el seu cas, la
reparació o restitució del dany moral o material causat.

- La Direcció del centre té l’obligació d’informar l’alumne/a afectat i també als pares o
tutors legals de l’obertura de l’expedient. La persona instructora té l’obligació d’escoltar
l’alumnat afectat pels fets, i  també els pares o tutors legals,  als quals informa del
tràmit de vista per què puguin mostrar la seva conformitat o formular al•legacions. El
termini pel tràmit de vista és de cinc dies lectius i el termini per formular al•legacions de
cinc dies més. Si el cas ho requereix es convocarà la comissió de Convivència d’acord
amb l’establert en aquestes NOFC.

En  el  moment  d’obrir  un  expedient  la  Direcció  del  centre  pot  aplicar,  de  manera
excepcional,  una  suspensió  d’assistència  a  classe  d’un  mínim  de  tres  dies
prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius que han de constar en  la resolució de
l’expedient per Direcció. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre.

En la suspensió provisional d’assistència a classe s’han de determinar les activitats i
mesures educatives a dur a terme durant aquest període.

Un cop resolt l’expedient per la Direcció del centre, i a instàncies dels pares o tutors
legals,  el  consell  escolar  pot  revisar  la  sanció  aplicada,  sens  perjudici,  de  la
presentació dels recursos pertinents davant dels serveis territorials d’ensenyament.

Quan l’alumne/a i la seva família reconeguin de manera immediata la comissió dels
fets  i  accepten  la  sanció  corresponent,  la  Direcció  imposa  i  aplica  directament  la
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sanció.

   5.5.6. Responsabilitat penal

La Direcció del centre comunicarà a inspecció qualsevol fet que pugui ser constitutiu
de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de
la  instrucció  de  l’expedient  fins  a  la  seva  resolució  i  aplicació  de  la  sanció  que
correspongui.

Quan,  de conformitat  amb la  legislació  reguladora  de la  responsabilitat  penal  dels
menors,  s’hagi  obert  el  corresponent  expedient  a  un  o  una  menor  per  la  seva
presumpta participació en danys a les instal•lacions o al material del centre docent o
per la sostracció d’aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al ministeri
fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal juvenil, la
Direcció  del  centre  o  la  persona  membre  del  Consell  Escolar  que  es  designi,  ha
d’assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l’equip de mediació
corresponent,  per  escoltar  la  proposta  de  conciliació  o  de  reparació  del  menor  i
avaluar-la.

     5.5.7- Absentisme

Quan  en  l’alumnat  de  l’ensenyament  obligatori  (ESO)  es  produeixi  un  cas
d’absentisme escolar, s’activarà el protocol d’actuació previst en el Pla d’Absentisme
del centre. El primer nivell d’actuació correspon al tutor/a de l’alumne; el segon nivel
correspon al Cap  d’Estudis; el tercer, a la Comissió de Convivència, formada pel cap
d’estudis, que la presideix, el coordinador pedagògic i un professor/a.

5.6- Entrades i sortides

     5.6.1. Entrada a l’institut

L’assistència  a  classe  és  obligatòria  per  a  tot  l’alumnat.  La  puntualitat  d’alumnat  i
professorat és imprescindible per al bon funcionament del centre.

Un  cop  començades  les  classes,  cap  alumne/a  podrà  sortir  del  Centre  sense
autorització expressa d’un professor/a responsable o de l’Equip Directiu, del tutor/a o
del professorat de guàrdia, al qual li haurà de mostrar l’autorització escrita dels seus
pares o representants legals.  A més l’alumne que el vinguin a recollir haurà d’omplir
un formulari conforme ha marxat del centre que els pares o responsable que el vingui
a buscar signarà o portarà signat l’endemà en cas que no el signi el mateix dia.

Al matí, la porta de l’institut es tancarà a les 8.05 i no s’obrirà fins a l'hora de la sortida
que variarà en funció del dia de la setmana. Tot l’alumnat d’ESO que arribi tard entrarà
a l’institut per consergeria i el professorat de guàrdia l’apuntarà a la llista  i el farà anar
a  classe.  El  professorat  de  guàrdia  de  passadís  i  els/les  conserges  es
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responsabilitzaran de fer que l'alumnat vagi a clase.

A la  tarda,  les portes de l’institut  es tancaran a les 15,05 h.  La falta  d’assistència
s’anotarà com a falta per comunicar-la a les famílies.

Els retards i les faltes d’assistència de primera hora (de tots l’alumnat) seran notificats
a les famílies mitjançant trucada telefònica

Si es té coneixement previ de l’absència d’un professor a primera hora del matí o de la
tarda,  els  alumnes de 4t  d’ESO podran entrar  a segona hora sempre que la feina
programada pugui ser realitzada a casa.

     5.6.2 Control de faltes d’assistència

L’assistència  a  classe  és  obligatòria  per  a  tot  l’alumnat.  El  professorat  passarà
l’assistència a cada hora i s'anotarà al SAGA.

Els pares,  mares o tutors/es legals han de justificar  els retards i  les absències de
l’alumnat, amb prou antelació sempre que sigui possible.

Les faltes d'assistència a classe poden ser justificades o injustificades.

-  Són faltes justificades totes aquelles  que són necessàries o no es  poden evitar:
accident,  malaltia,  visita  mèdica,  interrupcions  dels  serveis  de  transport.  Aquestes
faltes es justificaran per escrit al tutor/a i portaran la signatura dels pares/mares.

També  serà  vàlid  un  justificant  mèdic  o  de  la  companyia  de  transport  públic.  La
justificació  s'haurà  de  lliurar  en  el  termini  de  48  hores  després  de  la  tornada  de
l'alumne/a al centre excepte en el cas de problemes en el transport públic que ha de
ser lliurat en el mateix moment.

-  Són  faltes  injustificades  les  que  es  poden  evitar  i  que  responen  a  conductes
inadequades,  falta de previsió,  etc.  per part  dels alumnes o els  seus pares/mares:
adormir-se  a  primeres  hores  del  matí  de  forma  sistemàtica,  haver  d’acompanyar
germans petits a l’escola, etc.

L’acumulació de retards injustificats o faltes injustificades comportarà en algun cas la
consideració de falta lleu, alguna sanció- romandre sense pati o serveis a la comunitat
i la repercussió en alguna matèria si és afectada de manera sistemàtica.

En cas d’absència el dia d’un exàmen caldrà una justificació per part dels pares. I a
poder ser un justificant pel fet que no hagi assistit a la classe. Serà el propi professor/a
qui  resoldrà  si  considera  que  està  justificada  l’absència  i  llavors  donarà  o  no  la
possibilitat de realitzar l’exàmen o control.

   5.6.3- Sortida de l’Institut
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L’Institut restarà tancat durant l’horari escolar i només podrà sortir  l’alumnat que que
porti  una  justificació  signada  pels  pares/mares  o  tutors/es.  L'alumnat  del  projecte
FÈNIX podrà sortir en funció del seu horari quan calgui anar a les empreses.

Quan falti un/a professor/a, l’alumnat haurà de romandre a l’aula i esperar que arribi el
professorat de guàrdia; quan aquest arribi, es quedarà a l’aula amb l’alumnat, vigilant
que facin la feina que tinguin encomanada, o podrà acompanyar-los al pati si era hora
d’Educació  Física.  Si  el  professorat  de  guàrdia,  per  algun  motiu,  no  fes  acte  de
presència,  els/les delegats/des de curs tenen l’obligació d’avisar  un professor/a  de
guàrdia o un membre de l’equip directiu.

5.7- El pati

Cada professor/a haurà de vetllar perquè es tanquin les portes, finestres i llums de la
seva aula a l’hora del pati, a les darreres hores del matí i de la tarda i, en general,
sempre que a l’hora següent l’aula que deixen es quedi sense alumnes. Per a això hi
ha penjada a cada aula el corresponent horari. Durant el pati, l’alumnat no pot quedar-
se dins de les aules ni pels passadissos.

A l’hora de l’esbarjo l’alumnat no pot estar-se a les aules ni als passadissos, sense
l'autorització  presencial  del  professor/a  que  ho  hagi  autoritzat  i  que  en  serà  el
responsable.

El pati s’ha de conservar el més net possible i cal evitar llençar papers, llaunes, etc. al
terra. 

L’alumnat ha de ser a les aules a l’hora en punt; per qüestions tècniques la porta es
tancarà quan passin cinc minuts. En cap cas arribar cinc minuts tard és un dret de
l’alumnat ni del professorat.

5.8. Les guàrdies

   5.8.1. Les guàrdies d’hores lectives

El  professorat  de guàrdia  ha de comprovar, al  canvi  d’hora,  la  presència  de cada
professor/a a l’aula corresponent i  comunicar les faltes o retards al  Cap  d’Estudis
mitjançant el full de guàrdies. Es considerarà absent un professor si es retarda més de
10 minuts.

Per facilitar la feina al professorat de guàrdia, tot/a professor/a que no tingui classe a
continuació (ni guàrdia, etc.) haurà de romandre amb el seu grup fins que arribi el
professor/a de la següent hora.
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Si falta un professor/a, el seu alumnat romandrà a l’aula a cura del professorat de
guàrdia,  que es  farà responsable  del  manteniment  de l’ordre  a aquesta classe.  El
professorat  de  guàrdia  s’encarregarà  que  l’alumnat  faci  els  treballs  preparats  per
aquell  professor/a  que  ha  pogut  preveure  la  seva  absència.  A tal  efecte,  el  cap
d’Estudis o el/la professor/a mateix/a lliurarà a la persona de guàrdia els esmentats
treballs.

En cas d’absència imprevista, el professorat de guàrdia garantirà que l’alumnat faci
estudi de la matèria que es tracti o bé d’alguna altra.

Excepcionalment,  aquest/a  professor/a  podrà  conduir  l’alumnat  fins  a  alguna  altra
dependència del Centre (Biblioteca, etc.) on se’n seguirà fent responsable.

El professorat de guàrdia no ha de preveure cap altra activitat (reunions amb pares i/o
mares,  reunions  amb  alumnes,  canvis  d’hores  lectives  per  falta  d’un/a  altre/a
professor/a,  etc.)  donat  que  és  necessària  la  seva  presència  per  atendre  les
incidències. Un possible canvi d’hora lectiva per modificar l’horari de l’alumnat haurà
de ser autoritzat prèviament pel Cap d' Estudis. Durant la totalitat de la seva hora de
guàrdia,  el/la  professor/a  haurà  d’estar  perfectament  localitzable  per  tal  d’atendre
qualsevol problema. Sempre que les incidències no ho impedeixin, n’hi haurà un/a a la
Sala de Professorat.

En incorporar-se a la guàrdia, cal que un/a professor/a de guàrdia vagi de seguida al
passadís de la planta baixa i un altre al primer pis per  per tal d’evitar que l’alumnat
surti de classe. Es recorda que l’alumnat no pot sortir de l’aula entre classe i classe,
excepte per canvi d’aula  Sempre que surtin de l’aula ho faran amb autorització del/de
la professor/a

El professorat de guàrdia haurà d’impedir que cap alumne/a falti a classe i s’estigui a
alguna de les dependències del centre ( aules, passadissos, etc.).

Si un/a alumne/a pren mal durant l’horari escolar, el professorat de guàrdia farà avisar
els pares o tutors legals i resoldrà el seu trasllat al centre mèdic corresponent. També
es farà càrrec de tota la burocràcia, demanant a Secretaria els papers necessaris.

El professorat de guàrdia, en el seu recorregut pel centre, haurà de vetllar per tal que,
quan una aula es quedi sense alumnes, la porta i les finestres estiguin tancades i els
llums apagats, tot i que això és responsabilitat del darrer professor de l’aula. També
vigilarà que les portes dels lavabos estiguin tancades.

      5.8.2. Guàrdies a l’hora d’esbarjo

Guàrdies de pati. Hi haurà almenys tres professors de guàrdia a les hores de pati per
tal d’atendre qualsevol incidència. Aquests professors es distribuiran pel pati per tal de
vigilar tot el recinte. Un dels professors de guàrdia de l’hora anterior al pati sortirà cinc
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minuts  abans  per  rebre  els  primers  alumnes,  obrir  i  tancar  les  portes  del  WC  i
s’esperarà a l’arribada de la resta de  professorat de guàrdia de pati.

Els altres dos faran un recorregut per tot l'edifici, fent sortir tot l'alumnat al pati.Un cop
tots a fora aniran al pati.

5.9- Altres

   5.9.1- Agenda

L’agenda escolar és el vehicle de comunicació entre el professorat i la família i pot ser
demanat per qualsevol membre de la comunitat educativa.

En ella només han de constar les activitats escolars (sortides, deures, treballs, etc.) i
les notes escrites de família o del professorat.

Diferenciarem dos tipus de notes escrites pel professorat:

Informatives:  aquelles  en  les  quals  un  professor/a  vol  notificar  alguna  cosa  a  les
famílies però sense intenció de penalitzar res.

Disciplinàries: aquelles en què un professor/a vol fer arribar a la familia l’incompliment
d’una  tasca,  falta  lleu  disciplinària  o  qualsevol  aspecte  que  pugui  derivar  en  una
notificació.

Les famílies han de saber que la signatura de la nota indica simplement que s’ha llegit
la nota.

El professor/a que posa una nota a l'agenda revisarà que estigui signada i en cas que
no ho estigui ho comunicarà al tutor.

Si un professor/a troba tres notes disciplinàries no signades informarà al tutor i será
motiu de notificació.

En el  cas que sigui  un pare o mare qui  escrigui  una nota,  caldrà la  signatura del
professor/a a qui va adreçada com a mostra de què ha estat llegida.

   5.9.2- Salut, higiene i neteja.

Per raons de salut pública i a causa de la normativa vigent no es pot fumar en tot el
recinte escolar. L’infractor d’aquesta norma podrà ser acusat de conducta greument
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perjudicial per a la convivència del centre, ja que fumar és una actuació perjudicial per
a la pròpia salut i la dels altres membres de la comunitat educativa. Tampoc no es pot
consumir cap tipus de beguda alcohòlica.

Les  dutxes  només  es  poden  fer  servir  amb  l'autorització  dels  responsables  del
Departament d’Educació Física, que vetllaran per la seva correcta utilització.

No es podrà menjar res ni mastegar xiclet a les aules, gimnàs, laboratoris, passadissos
ni a qualsevol altra dependència interior del centre, excepte al pati  tot respectant-ne
l'horari establert. No es pot beure aigua de les aixetes del laboratori.

Cal utilitzar les papereres que hi ha tant en els espais interiors com al pati.

   5.9.3-Lavabos i passadissos.

L’alumnat no sortirà al passadís entre classe i classe quan hagi de tenir classe a la
mateixa aula.

L’alumnat que hagi de canviar d’aula, s’adreçarà a la nova aula ràpidament,  sense
entretenir-se pels passadissos l

A les aules i passadissos no es pot jugar a pilota.

Es tancaran els lavabos i només s’obriran els del pati a l'hora de l'esbarjo, de 11 a
11,30

Si algú té necessitat d’anar al lavabo ha d’esperar que comenci la classe i demanar
autorització al professor /a.

   5.9.4- Utilització d’aparells electrònics i/o digitals

És  recomanable  no  portar  a  l’institut  telèfons  mòbils,  calculadores  cares,  aparells
portàtils de música i altres articles o elements no necessaris per a l’estudi. El centre no
es fa responsable de la seva pèrdua. En tot cas, l’alumnat no pot usar telèfons mòbils,
càmeres  digitals  o  aparells  electrònics  reproductors  i/o  enregistradors  de  so  i/o
d’imatges en tot el recinte escolar. Si sona un mòbil o s’utilitza un d’aquests aparells de
qualsevol manera, qualsevol professor/a el podrà confiscar i portar a Cap d’Estudis. En
aquest cas haurà de venir el pare o la mare o tutor/a legal a recollir-lo després de
retenir-lo durant una setmana.

L’aparell  només  es  retornarà  prèvia  entrevista  amb  el  Cap  d’Estudis.  L’alumnat
reincident podrà ser, a més sancionat amb un expedient i/o la retenció de l’aparell fins
a final de trimestre.
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5.10- Accidents i urgències mèdiques

Si un alumne/a es troba malament es trucarà a casa o a la feina del pare/mare o
responsable. L’alumne/a romandrà dins de l’aula fins que el vinguin a buscar. No es
donarà cap tipus de medicament,  a  no ser que hi  hagi  una indicació escrita de la
família, o algun cas excepcional.

En cas d’alumnes accidentats/des o que tinguin qualsevol problema urgent de salut:

1.  El/La  professor/a  que sigui  a classe en el  moment  de l’accident  tindrà cura  de
l’alumne/a accidentat. Un/a alumne/a avisarà el professorat de guàrdia o, en el seu
defecte, el membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia.

2.  El professorat  de guàrdia es farà càrrec de l’alumne/a afectat/da.  En cas de no
haver-hi ningú a la guàrdia, se’n farà càrrec la persona de l’equip directiu que tingui
lliure o que estigui de guàrdia.

3. Quan es vegi que la lesió, malaltia o problema de salut no pot tractar-se al centre,
s’avisarà als pares o mares per tal que es facin càrrec de l’alumne/a.

4. Si la família no està localitzable es traslladarà l’alumne/a a un centre de salut on
estarà acompanyat pel professor/a de guàrdia o, en el seu defecte, per un membre de
l’equip directiu.

5.  El  professoratde  guàrdia  haurà  d’avisar  un  taxi  i  anar  amb  l'alumne/a  i  la
documentació al centre mèdic.

5.11. Normativa d’ús dels miniordinadors portàtils

Cal començar recordant dos principis fonamentals, coneguts per tots:

• El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i anuncia i indica
el que cal fer en cada moment.

• L'ordinador, a l'escola, és una eina de treball.

Ús dels ordinadors al centre
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1- No es poden fer servir els portàtils als passadissos ni al pati. Tampoc entre classe i
classe. Només es poden utilitzar els portàtils a les aules. Quan anem al pati, s’hauran
de guardar a l’armari i procurar que l’aula quedi ben tancada.

2- També es deixaran els ordinadors dins l’armari de l’aula si el professor/a indica que
no s’utilitzaran a classe o si la classe no s’imparteix a l’aula (música, visual i plàstica,
educació física per exemple)

3-  L’ordinador  personal  (e-book)  ha  d’estar  sempre  guardat  excepte  quan  el
professorat  digui  que  s’ha  d’utilitzar.  No  s’ha  d’engegar  l’ordinador  fins  que  el
professorat ho disposi. Mentre el professor/a explica, els ordinadors han d'estar amb la
tapa abaixada i en mode d’hivernació. En cap cas no es faran tasques diferents amb
l'ordinador de les que indiqui el professorat.

4- Cal portar auriculars, però tan sols es podran fer servir quan el professor ho demani.

5-  A les  guàrdies  no es  farà ús  de l'ordinador  si  no hi  ha una indicació  expressa
delprofessor que encarrega la feina.

6- Cal tenir bona cura de l’ordinador personal.

•  Cada  ordinador  té  un  adhesiu  que  l'identifica  amb  el  número  de  sèrie  que  cal
conservar.

• Cal evitar els cops o moviments bruscos de les taules.

7- Cal portar el material escolar necessari per a cada matèria.

8- Si cal carregar els ordinadors es farà a l’armari de la classe. I, en el moment de
recollir i guardar-los, es farà sempre amb ordre i sense fer nusos amb els cables a
l’hora d’ endollar-los.

9-Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a la unitat del
disc dur anomenada D: (Dades). Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat
en un llapis  de memòria o disc dur extern.  L’alumne serà l’únic  responsable de la
pèrdua accidental de documents. Aquesta pèrdua mai no serà excusa per no presentar
una feina.

Ús responsable de la connexió a la xarxa durant les classes

1- No és permès de connectar-se a d’altres webs que no siguin les que el professorat
indiqui.

2- No es poden tenir programes oberts de descàrrega de pel·lícules, jocs, cançons o
d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic durant l’horari escolar.

3- Els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra xarxa
social si no és per indicació del professorat.
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4- Queda totalment prohibit l’ús de programes l programa que permeti la connexió a
programes prohibits pel departament d’Ensenyament. Aquest fet serà considerada falta
greu o molt greu,donat que provoca el col·lapse de la xarxa del centre.

   5.12- Horari Marc

L’horari sempre s’ajustarà a la Resolució pertinent i aprovat pel Consell Escolar i pel
Departament d'Ensenyament.

   5.13- . Activitats escolars

5.13.1. Sortides i excursions

Segons la normativa vigent,  el  Consell  Escolar  és l’encarregat de l’aprovació de la
Programació  General  Anual,  així  doncs,  té  l’última  paraula  en  qualsevol  decisió
relacionada amb les activitats i sortides de l’alumnat.

     5.13.1.1. Les sortides tutorials

Les sortides  tutorials  són aquelles que intenten afavorir  el  clima de coneixement  i
convivència  de  l’alumnat  i  professorat  del  grup-classe.  Són,  per  tant,  de  carácter
obligatori.

   5.13.1.2. Les sortides curriculars

Les  sortides  curriculars  són  aquelles  que  estan  vinculades  a  les  activitats
d’aprenentatge de les diverses àrees del currículum dels alumnes. Són, per tant, de
caràcter obligatori.

El  centre  posarà  els  mitjans  possibles  per  tal  que  l’alumnat  amb  dificultats
econòmiques reals no deixi d'anar a aquestes sortides.

     5.13.1.3. Les sortides lúdiques

Les sortides lúdiques són aquelles que es fan a recintes o llocs la finalitat principal de
les quals és l’esbargiment per afavorir la cohesió social. Aquestes sortides es faran
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interferint el mínim possible en les activitats lectives i, a ser possible, un cop acabades
les avaluacions del tercer trimestre.

Només es realitzaran si més de dos terceres parts de l’alumnat de la classe participa i
sempre amb el vist-i-plau de l’Equip directiu.

5.13.2 Viatge de Final d'Etapa

L’alumnat que acaba l'ESO podrà fer el viatge de final d'etapa. Es procurarà que no
interfereixi en avaluacions o dates prèvies, i, en general, en la programació acadèmica
de l'Institut. Tanmateix es tindran en compte les següents consideracions:

a. S’entén el viatge de fi de curs de 4t d’ESO com una activitat programada pel centre
que  comprèn  diverses  vessants;  es  programaran  espais  culturals,  d’assistència
obligatòria,  i  d’altres d’oci  individual o col·lectiu.  En cap cas un grup d’alumnes de
l’Institut podrà organitzar un viatge de fi de curs dins dels dies lectius del calendari
escolar, sense l’aprovació del Consell Escolar.

b. A fi de garantir la màxima participació, és condició necessària per a la realització del
viatge de fi de curs que hi hagi una majoria suficient, en cap cas inferior a les dues
terceres parts del nombre d’alumnes susceptibles d’anar-hi.

c. . Es valorarà la participació dels alumnes conflictius i amb baix rendiment escolar.
Així, es veuran privats de participar en el viatge de fi de curs aquells alumnes a qui ,
previ informe de l’Equip Docent o Junta d’Avaluació i  prèvia audiència a l’alumne/a
davant la Comissió de Convivència.

d. L’alumnat tindrà el dret de proposar les destinacions del viatge, el qual es realitzarà
sempre que s’ofereixin professors  com a acompanyants.

e.  Els  professorat  acompanyant  preferiblement  han  de fer  classe  en  aquest  ordre
tutors i  professors de nivell. Tot i que cal matitzar que els tutor no tenen l’obligació
d’acompanyar el grup

f. Els professorat i acompanyants podran prendre la decisió de tornar abans del dia
programat si per raons d’ordre consideren impracticable la continuació del viatge i, en
cas de produir-se aquesta circumstància, en donaran compte al Consell Escolar reunit
en sessió extraordinària. El mateix d’aquest apartat regirà per a qualsevol viatge que
organitzi el centre.

g. L’alumnat podrà organitzar activitats per recollir diners sempre que no interfereixi en
les activitats lectives.

h. Veure full adjunt a la pàgina………………………..
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5.13.3 Procediment a seguir per a totes les sortides.

a. Les sortides i excursions dels alumnes hauran de ser autoritzades expressament pel
Consell Escolar d'acord amb les normes establertes anteriorment.

b.  Qualsevol  sortida  serà  comunicada  a  la  Coordinació  d’activiats,  Coordinador/a
Pedagògica i a Prefectura d’Estudis.

c. Totes les sortides s'autofinançaran sense excloure la possibilitat de subvenció per
part del centre, AMPA o entitats públiques o privades.

d. Totes les sortides del centre es comunicaran per escrit als pares, mares, tutors/es i
se’ls demanarà l’autorització. Per aquelles sortides que es duen de manera regular
curs rere curs (que consten en el full de formalització de matrícula), i per totes aquelles
aprovades en el Consell  Escolar d’inici  de curs dins la Programació General Anual
només caldrà el full d’autorització general. En aquest cas caldràjustificar l’absència de
l’alumne/a a l’activitat en cas que no pogués anar.

e. Les sortides seran comunicades als professors/es que imparteixin classe al grup
que surti, a fi d’evitar problemes de dates d'exàmens o d’altres organitzatius.

f.  La  Coordinació  d’activitats  i  serveis  escolars,  prèvia  consulta  a  la  Prefectura  d’
Estudis  sobre  els  aspectes  relatius  a  l’organització  escolar,  penjarà  a  la  sala  de
professors el full de sortides on consti amb claredat:

- Dia de la sortida.

- El professorat que surt.

- Els grups que surten.

- L'hora de sortida i arribada prevista al centre.

g. El professorat que queda sense classe hauran de romandre al centre en el seu
horari de classe i  per atendre els grups que es queden sense professor/a.

h. La ràtio professorat/alumnat en les sortides serà de 1/20, amb un mínim de dos
professors a l`ESO  

i. L’ alumnat de 1r i 2n d’ESO que hagi participat en una sortida escolar i arribi durant
l’última hora del matí o la tarda abans de la sortida del centre, haurà de romandre al
centre fins l’hora de sortida.  S’haurà de fer  càrrec el  professorat  que el  tindria  en
aquella hora lectiva.

5.13.4.- NORMATIVA ESPECÍFICA DEL VIATGE FINAL DE CURS 
4t ESO. O ALTRES SORTIDES AMB PERNOCTACIÓ. 

Aquest document regirà qualsevol intercanvi o tipus de viatge que es realitzi per part
de l’alumnat del centre.
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• CAMPS D’ APRENENTATGE 

• INTERCANVIS LINGÜÍSTICS

• ESTADES ESPORTIVES: ESQUIADA

• VIATGE FINAL D’ETAPA (4t).

Des del centre no s’organitzarà cap  intercanvi o tipus de viatge si no hi ha un mínim
de  dos  professors/es,  de  l’equip  docent  afectat,  disposats,  voluntàriament,  a
acompanyar el grup.

Consideracions generals:

Tots els ingressos bruts, derivats de les activitats de grup realitzades per finançar el
viatge,  aniran en la  seva totalitat  al  fons  del  grup.  Els  guanys derivats  d’activitats
individuals (venda de loteria, polvorons…) es destinaran a cada alumne/a que hagi
realitzat aquesta activitat. Aquells/aquelles alumnes, que per causes alienes al centre,
no puguin realitzar el viatge, no podran gaudir de cap benefici econòmic derivat de les
activitats realitzades i organitzades per l’institut amb l’únic objectiu de poder abaratir el
cost  del viatge escolar, i  per tant,  aquests diners passaran al  fons comú del grup-
classe. 

L’alumne/a que un cop realitzat el pagament inicial o total del viatge  no hi pugui anar
per causes alienes a l’institut, o per sanció disciplinària no podrà reclamar els diners
avançats com a paga i senyal, o com a reserva.

(  Aquesta  norma  queda  anul·lada  si  el  motiu  és  per  ingrés  hospitalari  o  malaltia
justificada, tal i com queda recollit en la normativa de l’ assegurança del viatge)

El grup que realitza el viatge, es farà càrrec de totes les despeses del professorat
acompanyant, per tant, es tindrà en compte aquest aspecte a l’hora de pressupostar la
sortida.

Segons normativa: 

En la franja d'edats en què és d'aplicació, les activitats que es facin fora del centre
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estan cobertes per l'assegurança escolar obligatòria, sempre i quan aquestes activitats
estiguin aprovades pel consell escolar i es facin dins de l'Estat. Per a viatges escolars
internacionals  i  intercanvis  escolars  internacionals,  cal  consultar-ho  als  CAISS
(Centres d'Atenció i Informació de la

Seguretat Social).

En viatges a l'estranger, a més, s'ha de garantir que els alumnes disposen prèviament
dels documents preceptius (passaport, visat...).

Acompanyants en les sortides

La relació màxima d'alumnat/professorat o acompanyants per a les sortides és de
20/1 en l'ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris. El consell escolar del
centre, justificant-ho adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi
d'aquestes relacions màximes. Sense l'acord explícit i motivat del consell escolar, no
es pot superar la relació establerta amb caràcter general. No es poden fer sortides
amb  menys  de  dos  acompanyants,  un  dels  quals  ha  de  ser  necessàriament
professor/a,  llevat  d'aquelles  sortides  en  què  el  consell  escolar  determini  altres
condicions quant al nombre d'acompanyants, valorades les condicions de seguretat i
els requeriments de protecció als alumnes.

CONDICIONS PER PODER ANAR AL VIATGE.

L’alumnat que no compleixi amb les normes següents i , segons valoració de l’equip
docent, comissió de convivència i/o equip directiu, no tindrà dret a realitzar el viatge.

L’alumnat no podrà assistir al viatge si:

• Té obert un  expedient disciplinari durant el curs escolar vigent.*

• Ha estat expulsat del centre com a mesura  cautelar a causa d’alguna conducta

contrària a les normes de convivència. *

• Té més de tres expulsions de l’aula,  queda a criteri  de l’equip docent  i  del

tutor/a.

• Té més de tres  matèries  suspeses,  queda  a  criteri  de  l’equip  docent  i  del

tutor/a.

• Té 1 full d’incidència molt greu. ( falta de respecte a qualsevol membre de la

Institut Turó d'en Baldiri                                                                                                NOFC

83



comunitat  educativa,  desperfectes  del  material  o  instal·lacions  del  centre...
segons normes de convivència del centre)*

• Té 2 fulls d’incidència greu *

• Té 5 fulls d’incidència lleu.*

*En el cas del viatge de final de curs de 4t aquest recompte serà vigent a partir de 3r, en el
moment que el grup classe prengui el relleu de les activitats per recollir diners pel viatge. En
aquest cas a partir del la celebració de St. Jordi del curs anterior.

Qualsevol conducta referent en el decret d’autonomia de centre. 

Article 24. Mesures correctores i sancionadores

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

4.  En  tot  cas,  els  actes  o  conductes  a  què  fa  referència  l’article  37.1  de  la  Llei
d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores
s’han  d’acordar  de  manera  proporcionada  a  aquesta  especial  gravetat,  quan
impliquen 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.

El tutor/a del curs  decideix qui pot anar al viatge, es compleixi o no aquesta normativa
juntament  amb  l’equip  docent  i  el  cap  d’estudis  o  de  la  persona  responsable  de
l’organització del viatge.

Sense que serveixi de precedent, es podrà tenir en compte altres factors o al·legacions
que puguin replantejar la sanció de no anar al viatge.

5.13.5 Criteris d’aprovació de sortides

El  Consell  Escolar  té  atribuïda  l’aprovació  de  les  sortides  pedagògiques  dels
departaments, atenent a criteris pedagògics i organitzatius.

a) Sobre la participació de l’alumnat i el professorat

Les  sortides  en  horari  lectiu  que  formin  part  del  currículum  de  la  matèria  serán
obligatòries  per  a  tot  l’alumnat,  a  excepció  del  que,  per  raons  de  conducta,  sigui
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recomanable que no participin en l’activitat. El professorat acompanyant a la sortida,
juntament amb l'organitzador/a i Cap  d’Estudis, són els que decideixen quins alumnes
poden anar i quins . La Comissió de convivència també té la potestat de decidir si un
alumne no té que anar a una sortida.

b)  L’acompanyament  per  part  del  professorat  es  farà  segons  la  normativa  (1
professor/a per cada 20 alumnes a l’ESO. En cas de no arribar a 20 alumnes (aula
d’acollida,  aula  oberta,  matèries  optatives  i  alternatives)  serà  necessari
l’acompanyament de 2 professors.

c) Sobre la temporització de les sortides

De manera general, no es poden acumular dues o més sortides en la mateixa semana
per  al  mateix  grup.  Tot  i  això,  si  hi  ha  activitats  programades  que  només  són
susceptibles de realitzar-se en unes dates concretes i que calen programar-se

igualment (obres de teatre que només tenen una única funció al municipi,...) es podrán
programar dintre de la mateixa setmana.

5.14 -INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA D’ALUMNAT    
(“VAGUES D’ALUMNES” )

Preàmbul

L’institut és, bàsicament, un lloc d’estudi i d’aprenentatge d’unes matèries curriculars
que el professorat planifica durant el curs escolar, per tal d’assolir els objectius del curs
i d’etapa que permetin l’alumnat progressar adequadament al llarg de l’ESO. Per tant,
és evident que qualsevol reducció del calendari escolar previst inicialment, suposa una
alteració de la programació de les diferents àrees, circumstància que, en darrer terme,
a qui perjudica més és al mateix alumnat.

L’institut  també ha de preparar  l’alumnat  perquè sàpiga desenvolupar-se de forma
autònoma i conseqüent per a la vida. Per això, si la vaga és en la realitat quotidiana de
qualsevol  treballador/a  un  dret  constitucional,  també  s’ha  de  contemplar  com una
manifestació de la  llibertat  d’expressió dels alumnes en la  vida del centre.  Ara bé,
aquesta expressió lliure,  en el cas que ens ocupa, dibuixa un panorama complex ja
que hi conflueixen diversos factors. D’una banda, es veu matisat pel fet inqüestionable
que la gran  majoria d’alumnes són menors d’edat i que, per tant, estan sota la tutela
dels pares, la qual cosa significa que aquests sempre tenen la responsabilitat  final
sobre la decisió que els fills/es facin o no facin la vaga i de les conseqüències que se’n
poden derivar, ja que són els pares els que han de signar, si ho creuen adient,  la
preceptiva  autorització.  De  l’altra  existeix  i  cal  garantir  el  respecte  als  drets  de
l’alumnat que vol assistir a classe. I, finalment, tota vaga comporta una fase prèvia de
preparació molt important (reunions de delegats/des, anàlisi i discussions dels punts
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reivindicatius a nivell de grups, informació als pares, recollida d’autoritzacions...) i una
organització diferent de les activitats docents per part de l’equip directiu i del claustre,
en  funció  de  la  incidència  prevista,  amb la  lògica  conveniència  de disposar  d’uns
terminis mínims de temps si  es volen realitzar totes aquestes tasques d’una forma
efectiva.

Així, doncs, és evident que cal conjuminar tots els elements esmentats anteriorment,
tan dispars, però presents en tota vaga que, en síntesi, són la possibilitat d’exercir-la,
el dret d’assistència a classe dels que no la volen secundar, la necessitat de disposar
de l’autorització dels pares, l’obligació d’aprofitar els dies lectius previstos al calendari
escolar  per  poder  assolir  els  objectius  programats  de  cada  matèria  i,  finalment,
l’actuació  responsable  de l’alumnat,  el  qual  a partir  de l’anàlisi  de  les   raons d’un
conflicte ha de ser capaç d’actuar coherentment, tot respectant democràticament els
acords  de  la  majoria,  sense  cap  mena  d’imposició  ni  coacció.  En  resum,  és
responsabilitat de tot el centre evitar que les vagues portades de forma irreflexiva es
converteixin en dies addicionals de vacances camuflades.

En resum, en el cas de convocatòria de vaga cal tenir present:

1. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no, és
sempre dels pares.

2. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.

3. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la
vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que
l’originen.

4. L’Institut té una normativa que regula  les vagues de l’alumnat i que és d’obligat
compliment per part de tothom. 

El  marc  normatiu  del  Departament  d’Ensenyament   no  parla  mai  de  “vagues
d’alumnes”. El dret constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors ( Reial
Decret llei 17/1977), però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.  En el seu
lloc, el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de
la  convivència  en els  centres  educatius  no universitaris  de Catalunya,  parla  de la
“inassistència col·lectiva a classe”, i ho fa prescrivint el següent:

“Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe

32.1   El  consell  escolar  pot  determinar  que  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, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte
de sanció quan la  decisió sigui  resultat  de l'exercici  del  dret  de reunió,  hagi  estat
prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es
disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

32.2  En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior han de
regular les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les
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decisions  col•lectives  de l'alumnat  sobre  la  seva assistència  a classe,  quan siguin
resultat de l'exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi
comunicat prèviament a la direcció del centre.

32.3  Els centres han de garantir  el  dret  de l'alumnat que no desitgi  secundar les
decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”

I, més recentment, el decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2:

2. Les normes d'organització i funcionament del centre, a  han de preveure mesures
correctores referides a les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat.
Així mateix, poden determinar que, 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 tinguin la consideració de falta.

En  virtut  del  que  disposen  els  articles  esmentats,  pertoca  al  centre  desenvolupar
normativament les situacions d’inassistència col•lectiva a classe per part dels alumnes
(col·loquialment anomenades vagues). I en aquest sentit, s’estableix:

Article 24. Inici del procés d’autorització de vaga

Per tal que la petició formal de “vaga” d’alumnes  pugui ser presa en consideració per
part  de la  direcció,  aquesta s’ha de presentar   per  escrit  i  signada per  la  majoria
absoluta de delegats (o subdelegats en cas d’absència del delegat) dels grups classe.
A aquest efecte, es té en compte només  3r i 4t d’ESO. En aquesta petició s’adjuntarà
manifest o escrit de convocatòria de la vaga, relació d’entitats i/o sindicats convocants i
altra informació  que els delegats considerin rellevant. La direcció podrà requerir més
informació abans d’emetre la corresponent autorització o denegació. L’escrit haurà de
presentar-se al registre del centre com a mínim vuit dies lectius abans del dia de vaga.
Aquest termini de vuit dies lectius d’antelació és el mínim imprescindible per garantir
una adequada seqüenciació dels tràmits i passos a seguir:  realització d’assemblees
de  classe,  tramesa  i  recollida  d’autoritzacions  paternes.  Direcció  cal  que  en  tingui
coneixement amb 48 hores d’antelació.

Article 25. 1r i 2n cicle d’ESO

De tot aquest procés, se n’exclouen els grups-classe de 1r i 2n d’ESO i  que  en cap
cas poden presentar la petició ni fer vaga.

Article 26.  Procés d’autorització de vaga

26.1. La direcció podrà  autoritzar o denegar la petició, atenent a criteris objectius. Es
valoraran,  entre  d’altres,  criteris  com  l’acumulació  de  jornades  de  vaga  en  dates
pròximes,  la  representativitat  real  de  les  entitats  i  sindicats  convocants,   les
perspectives  de seguiment   a  l’entorn de la  convocatòria  de vaga,  l’impacte de la
jornada de vaga en el calendari escolar,  les repercussions i  conseqüències de tot
ordre  de  jornades  de  vaga  anteriors,  etc.  La  direcció  informarà  raonadament  de
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l’autorització o denegació de la petició als sol·licitants en reunió convocada a tal efecte.
La denegació de l’autorització comportarà, a tots els efectes, que es manté el calendari
lectiu del centre amb normalitat  incloent  clases i  exàmens encara que l’assistència
sigui només d’un sol alumne.

26.2. En cas d’autorització, la direcció i el consell de delegats acordaran el calendari
de reunions/assemblees de classe per tal que, en votació secreta i aixecant acta,  els
alumnes  es  manifestin  sobre  la  convocatòria  de  vaga.  Es  prioritzarà  que  les
assemblees, convocades i conduïdes pel delegat de classe, es facin en hora de tutoria
o en hora de pati.

26.3. El consell de delegats recollirà les actes, farà el recompte global i lliurarà per
escrit a la direcció el resultat final de les votacions. En cas que el sí a la vaga sigui
majoritari en el total de l’alumnat convocat a votació, la vaga quedarà convocada. En
cas contrari, la vaga es desconvoca.

26.4. Abans de la jornada de vaga, la direcció lliurarà als tutors el full d’autorització
perquè  els alumnes menors d’edat el retornin degudament signat  pels pares.  Els
alumnes que no presentin aquest full abans de la jornada de vaga incorreran , si fan
vaga, en falta per absència injustificada, amb les conseqüències establertes en les
NOFC

26.5. En tot cas es respectarà el dret dels alumnes que així  ho vulguin a acudir a
classe  normalment  durant  la  jornada  de  vaga.  La  direcció  del  centre  dictarà  les
mesures organitzatives necessàries per garantir aquest dret.

     5.15-Copisteria

El professorat lliurarà els originals amb un dia d’antelació a Consergeria. En cas de
treballs urgents, el termini s’acordarà amb Consergeria. En tot cas és prioritari el fet
que un/a conserge estigui en l’horari lectiu a la porta d’entrada de l’institut. Per tant, no
es podran realitzar fotocòpies en horari  lectiu si  això implica deixar la  porta sense
control.

L’alumnat tindrà un horari establert per al servei de fotocòpies, que serà a les hores de
pati.

   5.16. Altres normes generals
Per a qualsevol dubte o problema personal, l’alumne/a s’adreçarà al tutor/a.

Les activitats puntuals de caràcter pedagògic que hi ha a la programació del curs són
obligatòries.

Cada grup d’alumnes tindrà assignada una aula, de manera que els mateixos alumnes
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seran responsables de la seva conservació i  bon estat. En el cas d’un desperfecte
intencionat a les instal•lacions, si no es coneix el causant, el centre es reserva el dret
de repartir el cost econòmic de la reparació entre els alumnes que fan servir l’aula o
del grup responsable.

No  es  pot  utilitzar  un  vocabulari  groller  o  despectiu  cap  a  altres  membres  de  la
comunitat escolar. En general, els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres
membres  de  la  comunitat  educativa  són  conductes  contràries  a  les  normes  de
convivència o fins i tot greument perjudicials per a la convivència en el centre, i per tant
poden arribar a ser sancionats amb l’expulsió temporal o definitiva del centre.

A classe no es pot  menjar, mastegar xiclet,  beure refrescs,  etc.  Només es permet
beure aigua embotellada entre classe i  classe o en períodes molt  calorosos a les
classes.

No es permet cap actitud discriminatòria cap als membres de la comunitat educativa.

L’activitat acadèmica del centre requereix que l’alumnat vagi vestit correctament.
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