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0.-PREÀMBUL 
 

0.1.- Finalitat de l'educació d'adults 
L'educació d'adults té per finalitat, en els termes que determina la llei específica 

que la regula, fer efectiu el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida, amb 

els objectius específics següents: 

a)  Formar els alumnes en els ensenyaments obligatoris, amb les 

metodologies adequades a llur edat. 

b)  Preparar els alumnes per a l'accés a les etapes del sistema educatiu de 

règim general i, si escau, de règim especial. 

c)  Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte 

personal i professional i facilitar-los la participació social. 

d)  Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més 

adequades a llurs interessos i possibilitats. 

e)  Validar les competències adquirides per altres vies formatives. 

 

0.2.-Àmbit de l'educació d'adults 
Els  programes  d'educació  d'adults  i  les  accions  formatives  corresponents 

han d'incloure, si més no, els àmbits següents: 

a L'educació general i l'accés al sistema educatiu, que comprèn les 

competències bàsiques, els ensenyaments obligatoris i la preparació per a 

l'accés a les diverses etapes del sistema educatiu. 

b L’Educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn la 

formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament 

de llengües. 

c L’educació per a la cohesió i la participació social, que comprèn l’acollida 

formativa a immigrants adults, la iniciació a les llengües oficials i a una 

llengua estrangera, la introducció a les tecnologies de la informació i la 

comunicació i la capacitació en l’ús d’estratègies per a l’adquisició de les 

competències bàsiques. 
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0.3.-Oferta formativa 
El centre ofereix la seva oferta formativa en modalitat presencial. 

    Ensenyaments Inicials i Bàsics 

    Formació Instrumental 

  Competències per a la societat de la informació 

    Preparació per a proves d’accés 

 

A més, som centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per als 

estudis de Grau d’Educació Secundària. 

 

0.4.-Criteris pedagògics 
a)  Els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels ensenyaments 

han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han 

de fer possible: 

 

b)  La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en 

aplicació del principi d’inclusió. 

 

c)  El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la 

plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors 

com a resultat de l’acció educativa. 

 

d)  La incentivació de l’esforç individual i grupal, especial ment en el treball 

quotidià al centre educatiu. 

 

e)  L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge 

individual, per mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si 

escau, de compensació i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul 

per a l’assoliment de l’excel·lència. 

 

f)   La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

 

g)  L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que 

afavoreixen els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del 

professorat. 
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h)  La implicació de les famílies en el procés educatiu si es tracta 

d’alumnes menors d’edat. 

i)   Els criteris pedagògics del projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici 

professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, 

exerceixin les seves funcions en el centre. 

 

j)   Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur 

procés educatiu. 

 

k) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits 

d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes. Fer 

possible l’assoliment de competències, enteses con el conjunt de 

capacitats que utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol 

tasca per aconseguir assolir amb èxit uns determinants resultats. 

 

l)   Adequar la funció del professorat, com a agent de procés educatiu, a les 

característiques i les necessitats educatives de cada ensenyament, cicle 

i nivell; així com i als aspectes instructius específics de cada 

ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència global 

dels elements educatius de la formació. 

 

m) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els 

resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i 

d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit 

individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre 

els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en 

incorporar-se a aquestes etapes. 

 

n)  Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en 

el afers de la comunitat. 

 

o)  El grup classe ha de disposar d’un tutor o tutora, designat d’entre el 

professorat que s’encarrega de la docència. Les tutories es repartiran 

proporcionalment i, en la mesura del que sigui possible, li correspondrà 

al mestre que desenvolupi més hores docents amb el grup, sempre que 

es tracti d’una formació presencial. 
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p)  Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir l’atenció educativa 

general dels alumnes, directament i per mitjà de l’orientació de l’acció 

conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la comunicació entre el 

centre i les famílies, si es tracta de menors d’edat, a propòsit del progrés 

personal de llurs fills. 

1.- CAPÍTOL PRIMER: DOCUMENTACIÓ DEL CENTRE 
Els documents significatius que guien la nostra activitat són: 

1)  El projecte educatiu, del qual en forma part el projecte lingüístic 

2) El projecte curricular de centre, que completa i desplega el currículum 

establert pel Departament 

3)  La programació general anual de centre que s’elabora anualment 

4)  Les normes d’organització i funcionament del centre que es concreten 

en aquest document 

5)  La memòria anual com a punt de partida per a la millora 

 

1. 1.- El projecte educatiu (PEC) 
El nostre projecte educatiu especifica les finalitats i les opcions educatives 

bàsiques  que  pretenem  per  al  conjunt  de  l´alumnat,  tenint  en  compte  la 

diversitat de condicions personals, necessitats i interessos de tots els implicats 

en el funcionament del centre. 

El nostre projecte conté: 

    L’anàlisi del context normatiu i sòcio-cultural 

    Les característiques singulars del centre: els nostres trets d’identitat 

    L´esquema general de l´estructura d´organització i gestió 

    Els objectius generals del centre 

    Els principis que regulen l´activitat del centre 

    El projecte lingüístic del centre 
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1.2.- El projecte curricular de centre (PCC) 
El projecte curricular ha estat elaborat pel Claustre de Professors/es, el 

qual l’avalua, l’aprova i decideix, si escau, la seva modificació. 

El  nostre  PCC  pretén  garantir  la  coherència  i  la  continuïtat  de  l´acció 

pedagògica en els diferents ensenyaments: inicials, bàsics i de preparació de 

proves d’accés, atenent als criteris establerts en el marc del projecte educatiu i 

les instruccions i normatives dictades des del departament. 

A partir del curs escolar 2007/2008, amb la implantació de la LOE hem 

procurat tenir com a eix vertebrador de les nostres programacions les 

competències bàsiques. Aquestes formen part del currículum juntament amb 

els  objectius,  els  continguts  i  els  criteris  pedagògics  i  avaluatius. Això  ha 

suposat una revisió i actualització curricular. 

 

Els elements que inclou són: 

 Les competències bàsiques, els objectius i continguts de cadascun dels 

ensenyaments de l’oferta educativa del centre. 

 Les metodologies a aplicar. 

    Els criteris de seguiment, d’acció tutorial i d’avaluació. 

    L’organització del professorat, de l’alumnat i dels espais. 

    Els procediments d’atenció a la diversitat. 

 La incorporació i l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

 La incorporació i l’ús de l’autoformació com a metodologia integrada en 

el procés d’ensenyament i aprenentatge. 

 

1.3.- La programació general anual (PGA) 
Aquest pla es renova anualment a partir de la memòria de curs que 

recull els nostres projectes de millora. Inclou: 

 La concreció de les propostes de millora derivades de la memòria del 

curs anterior. 

 L’organització general del centre: calendari de reunions, entrevistes i 

tutories amb l’alumnat, calendaris d’avaluació i de reunions de l’equip 

directiu, dels òrgans de govern i del professorat. 
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 El funcionament dels diferents aspectes que componen l’actuació del 

centre: calendari i horaris, serveis i activitats complementàries. 

La concreció dels diversos projectes i plans del centre. 

Les activitats de formació permanent del professorat. 

 

1.4.- La memòria anual 
En finalitzar cada curs escolar, el/la director/a presentarà una memòria 

anual, elaborada pel claustre, en la qual es valorarà el desenvolupament de la 

PGA, de manera que pugui servir per avaluar el funcionament del  c e n t r e  i 

ser plataforma de reflexió i millora de la qualitat d´ensenyament. 

En la memòria anual hi ha de constar, doncs, el grau d’assoliment dels 

objectius previstos, de les activitats, dels esdeveniments no previstos que han 

succeït, i les reflexions d’aspectes no resolts que caldrà tenir en compte per 

modificar en la programació general del curs següent. 

Haurà d’incloure: 

 Indicadors d'assoliment dels objectius fixats en la programació general 

anual i dels resultats obtinguts. 

 Justificació d’accions i esdeveniments no previstos en la programació 

general anual. 

 El funcionament del centre en relació amb l’assistència i l’evolució de 

l’alumnat. 

 L’anàlisi dels resultats obtinguts i les propostes de millora que se’n 

deriven. 

 

2.- CAPÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

2.1.- Òrgans de govern 
 

Els òrgans de govern del Centre són el/la Director/a, el/la Cap d’Estudis, i el/la 

Secretari/a. Col·lectivament constitueixen l’Equip Directiu. 

El/la Director/a: 
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La direcció i la responsabilitat general de l’activitat del centre corresponen al 

Director/a, el/la qual vetlla per la coordinació de la gestió del Centre i 

l’adequació al projecte educatiu i a la programació general anual, en exercici de 

les funcions que, en el marc de l’article 142 de la Llei d’educació, li atribueix el 

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 

11.11.2010). 

El/la Cap d’Estudis 

Correspon a el/la Cap d’Estudis del Centre les funcions a què fa referència 

l’article 32 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Les 

previsions d’aquell article es concreten a assignar-li: 

▪ Coordinar els ensenyaments i activitats del centre. Dur a terme l’elaboració 

de l’horari propi del centre i la distribució dels ensenyaments, activitats, 

àmbits, nivells i mòduls, d’acord amb la disponibilitat dels espais, l’oferta 

aprovada i escoltat el Claustre. 

▪ Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d’Ensenyament.. 

▪ Substituir el/la Director/a en cas d’absència, en els supòsits establerts a 

l'article 32.4 del Decret 102/2010. 

▪ Coordinar l’elaboració i l’actualització de la programació didàctica i vetllar 

per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a, 

procurant la col·laboració i la participació de tots els membres del claustre. 

▪ Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui 

a terme en relació amb els objectius generals i amb els criteris fixats pel 

claustre. 

▪ Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions 

d’avaluació, particularment dels ensenyaments de l’educació secundària 

per a les persones adultes. 

▪ Vetllar per la coherència i l’adequació en la selecció dels materials didàctics i 

complementaris utilitzats en els diferents ensenyaments i activitats que 

s’imparteixen en el centre. 



11 
 

▪ Coordinar l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment. 

▪ Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i 

reciclatge del personal docent quan escaigui. 

▪ Qualsevol altra funció que li encarregui el/la Director/a, en l’àmbit de les 

funcions previstes per a el/la Cap d’Estudis en la normativa vigent. 

La/el Secretari/ària 

Corresponen al Secretari/ària – administrador/a del Centre les funcions a què 

fa referència l’article 33 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres 

educatius. Les previsions d’aquell article es poden concretar a assignar-li: 

 Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de participació en el control i 

govern del centre i estendre actes de les reunions que duguin a terme. 

 Tenir cura de les tasques administratives, atenent la programació general 

anual i el calendari escolar. 

 Estendre els certificats i els documents oficials, amb el vistiplau del 

director/a. 

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

i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. 

 Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

 Obrir i mantenir els comptes amb l’entitat financera juntament amb el 

director/a. 

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

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

 Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 

 Ordenar el procés d’arxiu dels documents de centre, assegurar la unitat 

dels registres i expedicions acadèmiques, diligenciar els documents oficials 

i custodiar-los. 

 Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

 Vetllar pel manteniment i la conservació del centre, de les seves 

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

director/a i les disposicions vigents. 

 Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 



12 
 

 Qualsevol altra funció que li encarregui el/la Director/a, en l’àmbit de les 

funcions previstes per al secretari/ària – administrador/a en la normativa 

vigent. 

 

2.2.- Òrgans unipersonals de Coordinació 
Actualment, els òrgans de coordinació del CFA El Vendrell són: 

    1 coordinador/a d’ensenyaments inicials i bàsics. 

    1 coordinador/a de formació bàsica. 

    1 coordinador/a de preparació per a proves d’accés. 

 1  coordinador/a  de  competències  per  a  la  societat  de  la 

informació. 

 

2.2.1.- Coordinació d'ensenyaments inicials i bàsics 

Les funcions específiques que corresponen a aquesta coordinació són: 

• Conèixer la programació didàctica anual dels ensenyaments inicials i 

bàsics, coordinar-ne l’elaboració, l’actualització i la seva integració en el 

PE, i en l’oferta educativa del centre o de l’aula. 

• Fer l’avaluació inicial per tal de concretar el currículum i procedir a un 

correcte assessorament i orientació. 

• Participar en el desenvolupament del Pla d’acció tutorial del centre/aula. 

• Enregistrar  a  l’expedient  de  l’alumne/a  la  situació  inicial  i  l’itinerari 

formatiu i tenir cura de l’anotació dels resultats de l’avaluació i del procés 

formatiu. 

• Emplenar les actes de les sessions de junta d’avaluació. 

• Coordinar l’avaluació de l’alumnat d’aquests ensenyaments. 

• Orientar  l’alumnat  que  finalitza  aquests  ensenyaments,  donant-li  a 

conèixer les diverses possibilitats a les quals pot optar. 

• Valorar la coordinació feta durant el curs. Aquesta valoració formarà 

part de la memòria anual del centre/aula. 

• Qualsevol altra  funció  que  li  encomani  el  director/a  del  centre  o el 

coordinador/a de l’aula en l’àmbit de les seves competències. 
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2.2.2.- Coordinació de formació bàsica 

Les funcions específiques que corresponen a la coordinació d’aquest bloc són: 

• Conèixer la programació didàctica anual  tant del cicle de formació 

instrumental com dels ensenyaments de l’educació secundària 

obligatòria   per a les persones adultes, coordinar l’elaboració de les 

respectives programacions, l’actualització i la seva integració en el PE, i 

en l’oferta educativa del centre/aula. 

• Participar en l’elaboració i el desenvolupament del Pla d’acció tutorial 

del centre/aula i en les activitats d’orientació. 

• Tenir cura de l’orientació i l’assessorament fets a les persones que 

demanen cursar aquesta formació. 

• Revisar que les demandes d’aquesta etapa educativa compleixin els 

requisits i condicions que estableix la normativa dictada pel 

Departament d’Educació. 

• Conèixer els antecedents acadèmics dels alumnes i els resultats de la 

prova d’avaluació inicial per tal de confeccionar l’itinerari formatiu, 

d’acord amb els interessos i capacitats de cada alumne/a. 

•    Enregistrar a l’expedient de l’alumne/a la situació inicial (convalidacions 

/ acreditacions), arxivar al centre la documentació acreditativa per tal 

que pugui ser visada per la Inspecció d’Educació i tenir cura que es 

dugui a terme l’enregistrament a la fitxa/expedient de l’alumne/a, a 

l’inici de cada trimestre,  dels  mòduls  que  cursarà  i  de  l’anotació 

dels  resultats  de l’avaluació en acabar el trimestre. 

• Orientar   l’alumne/a    que    finalitza    estudis   en    la    seva elecció 

academicoprofessional.  Aquesta   tasca   l’ha   de   fer   conjuntament 

amb l’equip docent. 

•    Coordinar les reunions d’avaluació d’aquests ensenyaments. 

• Emplenar les actes de les sessions de la junta d’avaluació, en les quals 

es faran constar les decisions acordades. 

• Valorar la coordinació feta durant el curs. Aquesta valoració formarà 

part de la memòria anual del centre/aula. 

• Qualsevol altra  funció  que  li  encomani  el  director/a  del  centre  o 

el coordinador/a de l’aula en l’àmbit de les seves competències. 
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2.2.3.- Coordinació de preparació per a proves d'accés 

La persona encarregada d’aquesta coordinació ha de tenir o adquirir 

coneixements suficients del sistema dels ensenyaments professionalitzadors i 

del sistema universitari catalans. Les funcions específiques que corresponen 

a aquesta coordinació són: 

•    Conèixer   la   programació   didàctica   anual   dels   ensenyaments 

de preparació per a proves d’accés, coordinar-ne l’elaboració, 

l’actualització i la seva integració en el PE, i en l’oferta educativa del 

centre/aula. 

•    Conèixer la normativa actualitzada que regula les proves d’accés als 

cicles  formatius  i,  si  escau,  d’accés  a  la  universitat,  així  com  les 

convocatòries anuals. 

• Informar, orientar i assessorar els alumnes pel que fa al seu itinerari 

formatiu i pla de treball. 

• Fer  públiques  les  convocatòries  de  les  proves  mitjançant  el  tauler 

informatiu i els mitjans de difusió del centre/aula. Mantenir actualitzada 

la informació sobre programes, temaris, convocatòries, etc. 

• Facilitar el tràmit de les exempcions i la gestió de la inscripció a les 

proves. 

• Coordinar les informacions relatives a l’aprenentatge dels alumnes i les 

actuacions de l’equip docent que intervé en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge per tal de garantir la coherència pedagògica. 

• Enregistrar  a l’expedient de l’alumne/a la situació inicial, l’itinerari 

formatiu i tenir cura de l’anotació dels resultats de l’avaluació i del 

procés formatiu. 

•    Emplenar les actes de les sessions de junta d’avaluació. 

• Orientar i assessorar els alumnes respecte a les seves possibilitats 

acadèmiques i professionals. 

•    Participar en el desenvolupament del Pla d’acció tutorial del centre/aula. 

• Fer la valoració de la coordinació realitzada durant el curs. Aquesta 

valoració formarà part de la memòria anual del centre. 

• Qualsevol altra funció que li encomani el director/a del cen t re  en 

l’àmbit de les seves competències. 
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2.2.4.- Coordinació de competències per a la societat de la informació 

El director/a del centre pot designar un coordinador/a de les competències 

per a la societat de la informació. 

Les funcions específiques que corresponen a aquesta coordinació són: 

• Conèixer la programació didàctica anual del bloc d’ensenyaments de 

les competències  per a la societat de la informació, coordinar-ne  

l’elaboració,  l’actualització i la seva integració en el PE, i en l’oferta 

educativa del centre. 

• Fer l’avaluació inicial per tal de concretar el currículum i procedir a un 

correcte assessorament i orientació. 

• Col·laborar amb l’alumnat que finalitza i orientar-lo, donant-li a conèixer 

les diverses possibilitats a les quals pot optar. 

• Enregistrar a l’expedient de l’alumne/a la situació inicial i l’itinerari 

formatiu i tenir cura de l’anotació dels resultats de l’avaluació i del 

procés formatiu. 

•    Emplenar les actes de les sessions de la junta d’avaluació. 

• Participar en el desenvolupament del pla d’acció tutorial del centre. 

• Valorar la coordinació feta durant el curs. Aquesta valoració formarà 

part de la memòria anual del centre. 

• Qualsevol altra funció que li encomani el director/a del centre en 

l’àmbit de les seves competències. 

2.3.- Òrgans de participació en la gestió i el control: el claustre 
És l'òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordinació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del 

centre. 

o Funcions 

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

b) Participar en la proposta de designació del director o directora. 

c) Establir directius 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. 
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f) Donar suport al director o directora en el compliment de la programació 

general anual del centre. 

g) El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final 

de curs, i sempre que el convoqui el director/a del centre o ho sol·liciti 

almenys un terç de les persones membres. 

h) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries. 

3.- CAPÍTOL TERCER: LA COMUNITAT EDUCATIVA 

3.1.- El professorat 
En aquest document, pel que fa al sector professorat, es recull la 

normativa que és aplicable als professors en la part que afecta l’organització 

general del centre, així com els acords que s’han anat prenent en els claustres 

per tal de poder dur a terme la tasca que com a professionals de l’ensenyament 

tenim encomanada. 

També s’estableix l’ordenació general del centre i defineix les funcions, 

feines i recursos assignats a cada professor/a, tenint com a objectius: 

 Formar l’alumne/a en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en 

l’exercici de la tolerància, de la solidaritat i de la llibertat dins els principis 

democràtics de convivència. 

 Donar  a  l’alumne/a  una  formació  que  li  permeti  aconseguir  el  ple 

desenvolupament de la pròpia personalitat i l’adquisició de 

coneixements, hàbits intel·lectuals i tècniques de treball que el capacitin 

per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 

 Establir un marc d’organització general de centre que permeti a tots els 

professors desenvolupar la tasca que tenen encomanada i assegurar el 

respecte mutu entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

 Facilitar  la  convivència  diària,  afavorint  les  bones  relacions  entre  el 

professorat. 

3.1.1.- Funcions del professorat 

Els mestres i professors tenen les funcions següents: 
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a)  Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les 

matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el 

currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent. 

b)  Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

c)  Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i ordenació global de llur 

aprenentatge. 

d)  Contribuir, en col·laboració amb les famílies en cas d’alumnes menors 

d’edat, al desenvolupament personal dels alumnes en els aspectes 

intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 

e)  Informar periòdicament les famílies, en cas d’alumnes menors d’edat, 

sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés educatiu. 

f)   Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els 

siguin encomanades. 

g)  Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 

encomanades. 

h)  Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels 

processos d’ensenyament. 

i)   Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o 

fora del recinte escolar, si són programades pels centres i són incloses 

en llur jornada laboral. 

j)   Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de 

conèixer i dominar com a eina metodològica. 

k)  Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes 

irregulars. 

l)   Participar en els òrgans del centre, d’acord amb el que estableixen les 

lleis. 

m) La funció  docent s’ha d’exercir  en  el marc dels principis  de llibertat 

acadèmica, de coherència amb el projecte educatiu del centre i de 

respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la 

col·laboració, de  la  coordinació  entre  els  docents  i  els  professionals 

d’atenció educativa i del treball en equip. 
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3.1.2.- Deures del professorat 

L’horari del professorat inclou tant les hores lectives, com les d’horari fix. No 

tan sols és obligatori l’assistència a les classes sinó que també ho és als 

claustres, a les reunions ordinàries, a les d’avaluació, a les de coordinació, i a 

les reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual però 

que hagin estat degudament convocades. 

Les faltes d’assistència s’entendran justificades quan s’hagi concedit una 

llicència o un permís. En cas de faltes injustificades, la direcció enviarà a la 

Coordinació Territorial la relació dels mestres afectats i el temps d’absència. 

3.1.3.- Drets del professorat 

Els mestres i professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els dretes 

específics següents: 

a)  Exercir els diversos aspectes de la funció docent, en el marc del projecte 

educatiu del centre. 

b)  Accedir a la promoció professional. 

c)  Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

d)  Reunir-se lliurement a les instal·lacions del centre per tractar assumptes 

acadèmics, laborals o derivats de la seva condició de funcionaris, en 

horaris que no interrompin les activitats lectives. 

e)  Organitzar activitats culturals, recreatives a les instal·lacions del centre, 

d’acord amb la programació general. 

f)   Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar 

desteses les activitats lectives. 

g)  Exercir  lliurement  el  dret  de  vaga,  sempre  que   aquesta  estigui 

convocada legalment. 

3.1.4.- Assistència i absència del professorat 

Els  professors/es  estan  obligats  a  complir  l’horari  de  classes  i  les  altres 

activitats d’horari fix. 

L’assistència a classe significa que el professor ha de romandre dintre de l’aula 

amb els alumnes durant tota la durada de l’hora lectiva, i no ha d’abandonar 

l’aula si no és per una raó extraordinària. 
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3.1.5.- Tutoria 

El tutor d’un grup coordina l’acció tutorial que realitza tot l’equip de professors 

incidint en el grup-classe que li ha estat assignat. Alhora que executa 

determinades accions, en recondueix altres i assumeix el paper de 

dinamitzador del grup. 

3.1.6.- Horari del professorat i ensenyaments a impartir 

L’horari del professorat i els ensenyaments a impartir estan regulats pel 

document per a l’organització i el funcionament dels centres i aules públics 

d’educació de persones adultes. 

Per tal d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre i coordinar 

la tasca docent es reservarà una hora setmanal d’horari fix per a dur a terme 

reunions d’equip docent i de coordinació del diferents ensenyaments. 

3.1.7.- Elecció de la matèria 

En cas que els/les docents d’un mateix cos desitgin impartir els mateixos 

ensenyaments o programes i no arribin a posar-se d’acord, la competència de 

l’assignació és del coordinador de l’aula. Els criteris són els següents: el primer, 

d’antiguitat en el centre i segon d’antiguitat en el cos docent. 

3.1.8.- Llicències i permisos del professorat 

Les llicències i els permisos del professorat estan regulats pel document per a 

l’organització i el funcionament dels centres i aules públics d’educació de 

persones adultes. 

3.1.9.- Formació permanent del professorat 

Per tal d’assegurar la qualitat de l’ensenyament s’ha de considerar la formació 

permanent com un dret i una obligació del professor. En aquest sentit el 

coordinador de l’aula vetllarà per tal que tot el professorat del centre rebi tota la 

informació referida a les activitats de formació permanent incloses en el Pla de 

formació del Departament, i facilitarà els impresos i la documentació necessària 

per matricular-s’hi. 
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3.2.- Els personal auxiliar administratiu (PAS) 

3.2.1.- Drets del personal auxiliar administratiu 

El PAS té garantits els drets següents: 

a)  Reunir-se a les instal·lacions del centre, sempre que no n'alterin l'activitat. 

b)  Tots els drets derivats de la seva condició laboral. 

3.2.2.- Drets del personal auxiliar administratiu 

El PAS té els deures següents: 

a)  Complir amb les tasques pròpies del seu Iloc de treball amb les funcions que 

se'n deriven, que Ii siguin assignades per l'equip directiu del centre. 

b)  Assistir amb puntualitat i complir els horaris establerts. 

c)  No interferir en les activitats docents. 

3.2.3.- Funcions del personal auxiliar administratiu 

Correspon als auxiliars d'administració (o administratius): 

a) .La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació 

d'alumnes. 

b)  La gestió administrativa dels documents acadèmics: Ilibres d'escolaritat, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligencies,... 

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

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

d)  arxiu i classificació de la documentació del centre, 

e)  despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 

compulsa, franqueig...), 

f)  transcripció de documents i elaboració i transcripció de Ilistats i  relacions, 

g)  gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que 

correspongui en cada cas), 

h)  atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre, 

n)  recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal 

(baixes, permisos...), 
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o)  realització de comandes de material, comprovació d'albarans..., d'acord amb 

l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre, 

p)  manteniment de l'inventari, 

q)  control de documents comptables simples, 

r)  exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu 

abast (disposicions, comunicats,...) 

La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i 

característiques del centre, la realització de tasques similars o relacionades 

amb les anteriors. 

3.3.- Els alumnes 
 

3.3.1.- Drets dels alumnes (LEC, DOGC 5422- 16/7/2009, art 21) 

1.- Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre 

una educació integral i de qualitat. 

2.-  Els alumnes, a més  d’aquest dret fonamental,  tenen també els següents 

drets reconeguts: 

a)  Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat 

d’oportunitats. 

b)  Accedir a la formació permanent. 

c)  Rebre  una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el 

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

d)  Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 

personal. 

e)  Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. f)   Gaudir 

d’una convivència respectuosa i pacífica. 

g)  Dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. 

En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumne/a té dret a rebre 

l'ajut que necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts 

imprescindibles perquè l'accident o malaltia no suposin un detriment del 

seu rendiment escolar. 

h)  Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

i)   Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  
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j)   Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

k)  Dret a la integritat i dignitat personal.  

l)   Dret a la llibertat d’expressió. 

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

n)  Reunir-se i, si s’escau, associar-se en el marc de la legislació vigent.  

o)  Dret a la protecció dels drets de l’alumnat.  

p)  Els alumnes del GES tenen dret a fer una recuperació si han assistit com 

a mínim a 2/3 de les classes del mòdul. La nota màxima que es podrà 

obtenir en aquesta recuperació és d'un 5. 

 

3.3.2.- Deures dels alumnes (LEC, DOGC 5422, art 21 / DOGC 4670, art 20- 

22) 

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

deures següents : 

a) Assistir a classe i respectar els horaris establerts. Ésser puntuals. Un cop 

començada la classe el professor podrà no permetre l’entrada de l’alumne. 

b) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 

personals 

c) Dur a terme les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les 

seves funcions docents. 

d) Respectar l’exercici del dret a l’estudi  i la participació dels companys en les 

activitats formatives. 

e) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

2. Altres deures: 

a) Respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat 

escolar. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe, religió, ideologia  o per qualsevol altra circumstància personal o 

social. 

c)Complir les normes de convivència del centre. 

d) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
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e) Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de 

l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules. 

f) En exercir el dret de vaga, el grup classe ha de comunicar la decisió a 

l’equip directiu amb un mínim d’antel·lació de 48 hores. Serà necessari un 

escrit conjunt de la classe amb les dades i signatura dels alumnes que s’hi 

adhereixen. 

g) No es permet l’ús del mòbil (mòbil apagat). Si algun alumne fa ús del 

mòbil podrà ser expulsat de la classe. 

h) No es permet enregistrar so ni imatges de cap tipus al centre, sense el 

permís explícit del professor o professora encarregat de la classe. 

i) Es prega no portar gorres mentre duri la classe. Així mateix, no es permet 

l’ús de qualsevol tipus de peça de vestir que dificulti l’adequada identificació 

de l’alumne/a. 

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

k) Respectar el projecte educatiu del centre. 

3.3.3.- Assistència 

L’assistència dels alumnes a classe és obligatòria. 

a)  Els  professors  controlaran  la  puntualitat  i  l’assistència  a  les  seves 

classes. 

b)  Les faltes d’assistència no eximeixen del treball o l’estudi programats. 

c)  La no-assistència durant deu dies lectius consecutius sense justificació 

comportarà la baixa de l’alumne. 

d)  Periòdicament es comunicarà a les famílies les faltes d’assistència dels 

alumnes menors. 

e)  Qualsevol professor pot negar l’entrada a un alumne un cop la classe 

hagi començat. 

f)   Els alumnes que no assisteixin com a mínim al 80% de les classes d’una 

determinada matèria, perdran el dret a ser avaluats d’aquesta matèria. 

g)  Els alumnes que no assisteixin com a mínim al 80% de les classes d’un 

ensenyament, no podran ser aptes en aquest ensenyament. 

Es pot reduir el percentatge mínim d’assistència a aquell  

alumnat que justifiqui circumstàncies excepcionals. Prèvia valoració del   

professorat corresponent, s’acordaran les tasques compensatòries a   
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realitzar. 

h) Per tenir dret a assistir a la recuperació del mòdul els alumnes del GES 

han d'haver assistit com a mínim a 2/3 de les classes. El professor pot 

exigir la realització d'un treball a l'alumne per poder fer la recuperació.  

 

3.3.4.-Mesures de promoció de la convivència.(DOGC 5686, article 23) 

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en 

un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. 

Correspon a la direcció i al professorat del centre, en l’exercici de l’autoritat que 

tenen conferida, el control i l’aplicació de les normes de convivència. (LEC, art 

30) 

Els membres de la comunitat educativa en general i els professors en particular 

tindran especial cura en la prevenció dels fets que puguin donar lloc a 

actuacions disciplinaries, mitjançant la relació i cooperació constant i directe 

amb els alumnes i els pares o representants legals dels alumnes afectats si són 

menors d’edat. 

Un dels mecanismes que s’emprarà, si s’escau, és el de la mediació escolar. 

3.3.5.- La mediació escolar 

És un mètode de resolució pacífica de conflictes mitjançant la intervenció d’una 

tercera persona, amb formació especifica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les 

parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.  (DOGC 

4670, art 23) 

En el cas que en el centre no hi hagi una persona amb formació especifica, 

seran els professors i fins i tot un alumne els que podran exercir la funció 

mediadora. 

Si s’ha d’iniciar un procés de mediació, se seguiran els passos indicats en el 

decret 279/2006, art. 26, 27 i 28 (DOCG nº4670-06/07/2006). 

 

3.3.6.- Conductes contràries a les normes de convivència    (DOGC 4670, art 33) 

1.  Irregularitats. 

Són conductes o actes que no perjudiquen greument la convivència: 

a)  Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe 
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b)  Actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat educativa. 

c)  Actes injustificats que alterin lleument el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

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

comunitat escolar. 

e)  El deteriorament no greu, causat intencionadament, de les dependències 

del centre, del material d’aquest o del de la comunitat educativa. 

f)   Qualsevol altra irregularitat que no constitueixi falta. 

 

2. Faltes (LEC art 37) 

Es consideren faltes, les conductes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre educatiu. 

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 integritat personal. 

b)  L’alteració  injustificada  i  greu  del  desenvolupament  normal  de  les 

activitats del centre. 

c)  El deteriorament greu (que impliquin reposició, reparació o desperfecte 

definitiu) de les dependències o els equipaments del centre. 

d)  La falsificació o sostracció de documents i material acadèmic del centre. 

e)  Els  actes  o  possessió  de  mitjans  o  substàncies  que  puguin  ésser 

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

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

centre. 

 Els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, 

sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 

afectats es consideren especialment greus. 

 

3.3.7.- Gradació de mesures correctores i sancions(DOGC 4670, art 31) 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s’han de tenir en 

compte les següents circumstàncies: 
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1-  Circumstàncies que poden disminuir la gravetat d’una actuació: 

a)  El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

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

convivència en el centre. 

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

desenvolupament de les activitats del centre. 

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

e)  La falta d’intencionalitat. 

2-Circumstàncies que poden intensificar la gravetat d’una actuació: 

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

de la comunitat educativa per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 

qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

b)  La premeditació i la reiteració. 

 

3.3.8.- Mesures correctores (DOGC 4670, art 34) 

Aquestes mesures s’han d’aplicar quan hi hagut incorreccions o actes contraris 

a les normes de convivència del centre. 

a-  Amonestació oral. 

b-  Amonestació escrita signada pel tutor/a. Si els alumnes són menors 

d’edat, aquesta amonestació serà comunicada als pares o tutors. 

L’amonestació signada per l’alumne serà arxivada al seu expedient. 

c-  Reparació econòmica dels danys causats al material del centre, a les 

seves instal·lacions o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.  

d-  Canvi de grup o classe de l’alumne per un període màxim de quinze 

dies. 

e-  Expulsió de l’aula durant el temps que duri la classe en què s’ha comès 

la irregularitat. 

f-  El centre ha posat en marxa un programa per tal de corregir les 

incorreccions, faltes lleus i actes contraris a les normes de convivència 

del centre anomenat “Hores blanques”. En aquest programa, quan hi 

ha una falta lleu, se’ls comunica als alumnes per escrit i es fa una 

tutoria sobre el problema, proposant com a mesura correctora vindre al 
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centre fora d’horari lectiu del ensenyament cursat un nombre d’hores 

proporcional a l’acte que ha propiciat la situació. Aquestes hores seran 

destinades a fer tasques encomanades per l’equip docent de 

l’ensenyament cursat per l’alumne.  

g-   Suspensió del dret d’assistir a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius. 

 La imposició de les mesures correctores previstes als apartats b), c), 

d) i e) de l’apartat anterior s’han de comunicar formalment als pares o 

tutors dels alumnes quan aquests són menors d’edat. * 

    De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar 

constància escrita, amb excepció de les amonestacions orals. 

**(DOGC 4670, art 34.2 i art 36) 

Competència per aplicar mesures correctores  (art 35) 

Aquesta aplicació correspon a qualsevol professor del centre, el 

professor tutor o el director, un cop escoltat l’alumne. 

Prescripció  (DOGC 4670, art 37) 

Les irregularitats prescriuen en el termini d’un mes comptat a partir de la seva 

comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes comptat a 

partir de la seva imposició. 

 

3.3.9.- Sancions (DOGC 5686, article 25 / LEC art 37.3)  

Aquestes s’han d’aplicar quan hi ha hagut faltes. 

a)  Amonestació per escrit, signada pel tutor/a de l’alumne, en la qual 

s’inclourà un informe detallat del tutor/a i, si s’escau, del professor/a de 

la matèria. Si els alumnes són menors d’edat, aquesta amonestació serà 

comunicada als pares o tutors. L’amonestació signada per l’alumne o 

pels pares o tutors de l’alumne, serà arxivada al seu expedient. 

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

període màxim de 3 mesos o pel temps que resti fins a la finalització del 

curs acadèmic si són menys de 3 mesos. 

c)  Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
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3.3.10.- Responsabilitat per danys   (LEC, article 38) 

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 

instal·lacions o al material del centre o en sostreguin material, han de reparar 

els danys o restituir el que hagin sostret, sense perjudici de la responsabilitat 

civil que els correspongui, a ells mateixos o als pares o tutors, en els termes 

que determina la legislació vigent. 

 

3.3.11.- Responsabilitat penal  (DOGC 4670, art 40) 

La direcció del centre comunicarà al Ministeri Fiscal i a la direcció dels Serveis 

Territorials del Departament d’Ensenyament qualsevol fet que pugui ser 

constitutiu de delicte o falta punible 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. 

 

3.3.12.- Prescripció de les faltes (DOGC 4670, art 48) 

Les faltes prescriuen en el termini de tres mesos comptats a partir de la seva 

comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva 

imposició. 

3.3.13.- Expedient disciplinari 

Les faltes que perjudiquen greument la convivència només podran ser objecte 

de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient; excepte en el cas que 

l'alumne/a i la seva família en els menors d'edat, reconeguin de manera 

immediata la comissió de fets i acceptin la sanció. En. aquest cas la direcció 

imposa i aplica directament la sanció, no cal obrir un expedient. Tanmateix, 

ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de 

l’acceptació de la sanció per part de l'alumne/a, i en els menors i les menors 

d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

Inici de l'expedient 

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

Correspon al director o directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a 
proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a 
l'alumnat. 
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L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol 
cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets. 

El director o Ia directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, 
el qual ha de contenir: 

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

b) Els fets imputats. 

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

d) El nomenament de la persona instructora. El nomenament d'instructor o 
instructora recaurà en personal docent del centre. 

L'instructor o instructora s’haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho 
haurà de comunicar al director o directora del centre, el qual resoldrà el que sigui 
procedent. 

Notificació 

La decisió d'inici de  l'expedient s'ha de notificar a Ia persona instructora, a 
I'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 

L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat; poden plantejar 
davant el director o directora del centre, Ia recusació de Ia persona instructora 
nomenada, quan pugui inferir se falta d'objectivitat en Ia instrucció de !'expedient, 
en els casos previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives d'aquestes 
recusacions hauran de ser motivades. 

Només els qui tinguin Ia condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a 
conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de Ia seva 
tramitació. 

Instrucció i proposta de resolució 

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de 
practicar les actuacions que estimi pertinents per a I'aclariment dels fets 
esdevinguts així com Ia determinació de les persones responsables. 

Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de 
resolució, Ia qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l'expedient. 

b) Les faltes que aquests fets poden constituir. 

c) La valoració de la responsabilitat de I'alumne o de l'alumna amb especificació, 
si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir Ia gravetat de 
Ia seva actuació. 

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes. 

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

Prèviament a la redacció de Ia proposta de resolució s'ha de practicar, en el 
termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha 
d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor 
d'edat, puguin presentar al·legacions, així com aquells documents i justificacions 
que estimin pertinents. 
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Mesures provisionals 

Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del 
centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, Ia 
direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora i 
escoltada Ia comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna 
mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures 
provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret 
d'assistir a determinades classes o activitats a del dret d'assistir al centre per un 
període màxim de cinc dies lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor 
d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares. El director o la 
directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 

En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de 
l'instructor o la instructora, la direcció, escoltada la comissió de convivència, de 
manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, 
els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim 
de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de vint 
dies lectius. 

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d’assistència al 
centre, el tutor o tutora Iliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats 
que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de 
no assistència per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. 

Quan Ia resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del 
dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la 
mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir. 

Resolució de l'expedient 

Correspon a la direcció del centre, escoltada Ia comissió de convivència, si 
s'escau, resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. 

La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes 
que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies 
la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les 
mesures que consideri oportunes. 

La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o 
alumna, la seva tipificació i la sanció que s'imposa. Així mateix, s'ha de fer 
constar en la resolució el termini de que disposa l'alumne o alumna, o els seus 
pares en cas de. minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l’òrgan al 
qual s'ha d’adreçar. 

La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de Ia data d'inici de 
l'expedient i s'ha de notificar a I'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor 
d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

Contra les resolucions del director o de la directora del centre es pot interposar 
recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l’endemà de la seva 
notificació, davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents, 
segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
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Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el 
corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

Aplicació de les sancions 

En el cas d'aplicar la sanció d’inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre, 
l’administració educativa ha de proporcionar a I'alumne o a l'alumna sancionat 
una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a 
I'escolaritat. 

Quan s'imposin les sancions de suspensió o inhabilitació, el director o la directora 
del centre, a petició de I'alumne o de l'alumna, pot aixecar Ia sanció o acordar la 
seva readmissió al centre, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. 

A continuació es mostra un esquema d'aquest procediment: 
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4.- DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS 

DISPOSICIO DEROGATÒRIA 

Queda derogat l'anterior Reglament de Règim Interior del centre. 

DISPOSICIONS FINALS 

1. Primera. Vigència 

Les Normes d'Organitzacio i Funcionament de Centre entraran en vigor a partir 

de Ia data de Ia seva aprovació pel claustre. 

2. Segona. Aprovació 

Les normes s'aproven pel claustre de l'aula. Per a Ia seva aprovació es 

necessari l'acord favorable de Ia majoria absoluta dels membres del claustre. 

3. Tercera. Modificació 

L’aprovació de les presents normes d’organització i funcionament de centre 

s’entén per cursos escolars. Cada curs escolar es procedirà a la seva revisió es 

podran presentar les modificacions que es considerin pertinents.  

Les normes podran ser modificades, ampliades o revisades a iniciativa de la 

direcció del centre o per petició d'una tercera part dels membres del claustre. 

Les presents normes es modificaran sense necessitat d’aprovació del claustre 

en funció de Ia normativa vigent de rang superior. El director/a informarà dels 

canvis que es realitzin a tota Ia comunitat. 

4. Quarta. Publicitat 

El director/a donarà a conèixer les presents Normes d’organització 

funcionament de centre a tota Ia comunitat educativa. Una còpia quedarà 

dipositada  a  Ia secretaria del  centre a disposició de qualsevol persona 

reconeguda com a part implicada. 

5.- REFERENTS NORMATIUS 
 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC núm. 5422, de 
16.7.2009), modificada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre (DOGC 
núm. 6035, de 30.12.2011). 

 Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC 
núm. 5686, de 5.8.2010). 

 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 
(DOGC núm. 4670, de 6.7.2006). Derogats l’article 4 i el títol IV. 
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 Acord GOV/232/2006, de  27 de desembre, en relació amb les condicions 
laborals del professorat d’educació de persones adultes acordades a la 
Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007). 

 Acord GOV/71/2011, de 10 de maig, pel qual s'adopten mesures 
excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la 
Generalitat de Catalunya durant el període 2011-2015 (DOGC núm. 5877, 
de 12.5.2011). 

 Acord GOV/29/2012, de 27 de mare, d’aplicació de mesures excepcionals 
en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat 
de Catalunya durant el període 2012-2015 (DOGC [-im. 6099, de 
30.3.2012). 

 Resolució ENS/864/2012, de 8 de maig, sobre el procediment de reducci6 
de dues hores d'activitats complementàries setmanals de presencia al 
centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys, i de 
reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent 
que tingui entre 59 i 64 anys per al curs 2012-2013, i les condicions 
especifiques de l'horari setmanal d'aquest personal (DOGC núm. 6127, de 
14.5.2012). 

 Resolució 21 de juny de 2013 per la qual s'aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2013-2014 

 Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del 
personal funcionari al servei de l’Administració de la. Generalitat (DOGC n 
núm. 6139, de 31.5.2012). 

APROVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES NOFC 
Aquestes NOFC van ser aprovades pel claustre de l’AFA El Vendrell el 16 

de setembre de 2013. 

Actualització aprovada pel consell escolar del CFA El Vendrell el 17 de 

setembre del 2015. 

Actualització aprovada pel consell escolar del CFA El Vendrell el 24 

d’octubre de 2019. 
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ANNEXOS 
 

FULL DE QUEIXES 

 

DATA: 

 

NOM I COGNOMS DE LA PERSONA QUE FA LA QUEIXA ( els alumnes han 

d'indicar el curs) 

 

 

CONDICIÓ: ❑ Alumne/a ❑  Pare/mare  ❑  Personal no docent 

 

NOM I COGNOM DE LA PERSONA SOBRE LA QUAL RECAU LA QUEIXA: 

 

 

 

 

 

 

 

FETS QUE MOTIVEN LA QUEIXA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


