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TÍTOL 0. INTRODUCCIÓ 

 

0. Introducció 
 

Aquest document estableix les normes d’organització, funcionament i gestió del nostre centre educatiu, en el 

marc de la Llei d’educació de Catalunya (LEC), del Decret 102/2010 sobre autonomia dels centres 

educatius, del Decret 279/2006, de 4 d’abril. Decret sobre drets i deures de l’alumnat, del decret legislatiu 

1/1997, de 31 d’octubre referent a la funció pública, i a l’anàlisi, debat i acords presos en el si del claustre i 

consell escolar. Aquest docuemtn pretén aconseguir línies d’actuacions que permetin l’activitat formativa i la 

gestió del centre, així com la consecució dels objectius previstos en la programació anual i en la coherència 

dels principis, valors i objectius i criteris educatius que properament es determinaran en el Projecte Educatiu 

de centre que actualment es troba en procés. 

Per aquest motiu, les Normes de Funcionament i Organització del Centre quedaran subjectes de revisió 

anualment sota la responsabilitat de la dirección i la supervisió i consulta del Claustre i del Consell Escolar. 

 

TÍTOL I. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COODINACIÓ DEL CENTRE 
 

1. Òrgans de govern 

  

1.1. Òrgans unipersonals de direcció 

 

1.1.1 Director/a 

  

En aquest òrgan de govern recauen totes les disposicions establertes a l'article 142 del Capítol I, Títol IX: De 

la direcció i el govern dels centres educatius. 

  

1. Responsable de l'organització, el funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la direcció 

pedagògica i és cap de tot el personal. 

2. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents i sens perjudici 

de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 

3. Representar l’equip docent i liderar pedagògicament  la comunitat escolar i les funcions de gestió. 

Segons l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 

aprovat.  

4. Afavorir la convivència en el centre, fer la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les 

mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, d'acord amb les normes d'organització i 

funcionament,  sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar.   

5. Impulsar la col·laboració amb les famílies, institucions i organismes que facilitin la relació del centre 

amb l'entorn; fomentant un clima escolar que afavoreixi l'estudi i el desenvolupament de totes 

aquelles actuacions que facin possible una formació integral en coneixements i valors dels alumnes.  
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1.2. Òrgans col·legiats de govern 

 

1.2.1. Consell Escolar 

  

És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Està format pel claustre de 

professors (tres), dos representants d'estudiants i un representant de l'ajuntament. 

Actua en plens i en comissions específiques:  

 

● comissió econòmica (un alumne, una professora i la direcció) És l'òrgan de control i supervisió de 

la gestió econòmica del centre. Està integrada pel/la director/a, el/la secretari/a, un/a representant 

del professorat, un/a representant dels estudiants i un/a representant de l'Ajuntament. 

● comissió de convivència: (un alumne, una professora i la direcció) Presidida pel/la director/a. La 

Comissió de convivència és composta per un/a representant de l’alumnat i un/a representant del 

professorat. Aquesta comissió vetlla pel compliment de les NOFC, i pot establir mesures correctores 

o sancions cautelars als infractors, que hauran de ser notificades al CEC 

● representant d'igualtat de gènere (una professora).  

 

Les principals competències del consell escolars recullen les següents actuacions escolars: 

1. Avaluar i aprovar la programació general anual del centre sense perjudici  de les 

competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització del centre. 

2. Conèixer la resolució dels conflictes al centre i , en el seu cas, participar en la presa de decisions 

disciplinàries amb els òrgans directius. 

3. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre i la igualtat de cultures o 

gènere.   

4. Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i el material escolar i la seva renovació, així com 

vetllar per la seva conservació. 

5. Elaborar les directrius per a la programació de les activitats complementàries (aula oberta). Aprovar-

ne la programació i avaluar-ne l’execució. 

6. Aprovar la creació de nous òrgans de Coordinació del centre i assignar-los competències.  

7. Resoldre els conflictes de disciplina que li plantegi la Comissió de Convivència. 

8. Establir les directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC), aprovar-lo i avaluar-

ne el compliment.  

9. Aprovar el Pressupost del Centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.  

 

Quan a l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal activitat del centre i que 

estiguin sota la tutela o  responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no és 

membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el respectiu tema o 

qüestió.  

Elecció dels membres del Consell Escolar de Centre:  

Actuacions prèvies a les votacions 
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Pas 1: Planificar el procés electoral en el centre d’acord amb la normativa 

Dissenyar el procés de difusió per incentivar la participació (cartells informatius en el centre, circular als 

alumnes, claustre del professorat, etc.). 

Identificar els membres del consell escolar que finalitzen el seu nomenament. 

Recursos que es posen a disposició dels candidats (espais, etc.). 

Dissenyar el calendari i l'horari del procés electoral en el centre (data de publicació del cens, terminis de 

presentació i proclamació de candidatures, etc.). 

Establir els espais que s’utilitzaran en les votacions. 

Pas 2: Elaborar el cens electoral de cada sector (alumnat) segons correspongui al centre. 

Pas 3: Publicar la resolució del director/a del centre de convocatòria del procés electoral.  

Pas 4: Publicar el cens electoral. Aquesta publicació obre el termini de presentació de reclamacions al cens. 

Pas 5: Sol·licitar a l’ajuntament el nom de la persona designada per formar part del nou consell escolar.  

Pas 6: Fer el sorteig entre les persones que formen el cens d’alumnes per designar els membres de la mesa 

electoral i designar la persona que actuarà com a secretari o secretària.  

És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències. 

Pas 7: Estudiar la plantilla de professorat del centre per identificar el professor/a amb més antiguitat al 

centre i el de menys antiguitat., que per normativa han de formar part de la mesa electoral. EI docent de 

menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa.  

És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències. 

Pas 8: Fer el sorteig entre l’alumnat que forma part del cens d’alumnes i que compleix les condicions per ser 

elegible, per designar els membres de la mesa electoral d’aquest sector, i designar la persona que actuarà 

com a secretari o secretària.  

És convenient preveure suplents per resoldre possibles incidències. 

Pas 9: Comunicar la designació de membres de les meses a les persones que n'han de formar part. És 

convenient que en aquesta comunicació s’inclogui la convocatòria a la sessió de constitució de cada mesa.  

Pas 10: Recollir les reclamacions al cens i lliurar-les a la mesa corresponent. 

Pas 11: Publicar la composició de totes les meses electorals.  

Pas 12: Portar a terme la sessió de constitució de les meses electorals. En aquesta sessió és convenient 

resoldre les reclamacions presentades i aprovar el cens definitiu.  

Pas 13: Publicar el cens electoral definitiu. 

Pas 14: Recollir les candidatures amb la documentació annexa, si n’hi ha, i lliurar-les a la mesa 

corresponent.  

Pas 15: Analitzar les candidatures. La mesa electoral de cada sector ha de verificar si les candidatures 

presentades compleixen els requisits establerts. 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_025.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_025.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_027.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_027.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_028.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_028.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_029.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_029.pdf
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Si hi ha candidatures que no compleixen els requisits, s’ha d’elaborar la corresponent comunicació 

explicitant-ne els motius.  

Pas 16: Proclamar les candidatures i fer-ne difusió. Fer servir els diferents canals de comunicació del centre 

per difondre les candidatures, físics i virtuals. Fer arribar als candidats i als supervisors la credencial 

corresponent.  

Pas 17: Preparar les paperetes de votació de cada sector (disseny i còpies) i els justificants de vot. 

  

Votacions 

Pas 18: Preparar la jornada electoral: preparar els espais per a la jornada. 

Pas 19: Jornada electoral. 

Constitució de la mesa que ha de presidir la votació. 

Lliurar a cada mesa la documentació necessària: cens del sector, paperetes, justificants de vot, etc. 

Pas 20: Recompte de les votacions. En cas d’empat s’apliquen les normes d’organització i funcionament del 

centre. Si el centre no ho té regulat es resolen a favor de la persona escollida de més edat. 

Pas 21: El secretari o secretària de cada mesa ha d’elaborar l’acta de votació de cada sector/mesa i 

publicar els resultats. 

Pas 22: Comunicar al Departament la informació relativa a la participació de l'electorat.  

  

Constitució del nou consell escolar 

Pas 23: Convocar la sessió de constitució del nou consell escolar. 

Pas 24: Fer la sessió de consell escolar i elaborar l’acta corresponent (Aplicació informàtica RECE: 

Certificat d’acta de constitució del consell escolar). 

Pas 25: Trametre als serveis territorials, segons correspongui, còpia autenticada de l’acta. 

Pas 26:  Si el centre ho considera oportú, es pot elaborar i trametre un escrit d’agraïment als membres 

sortints del consell escolar. També es pot elaborar i trametre unes orientacions per als nous representants 

de pares i mares d’alumnes.  

Pas 27: El consell escolar ha de constituir les comissions que escaigui. 

 

Incidències 

En relació amb les eleccions dels representants del professorat: En el dia de la votació per escollir el 

representant del professorat al CEC, en cas que, ja sigui per motius de baixa laboral o per altre supòsit un/a 

professor/a no pugui, de manera presencial, assistir a la sessió, tindrà dues possibilitats per emetre el seu 

vot:  

a) Haurà de notificar a l’equip directiu a qui delega el vot. Per fer-ho s’ha d’adreçar l’escrit segons el 

document elaborat per a aquesta finalitat.(Annex 2) 

b) Podrà lliurar el vot en sobre tancat a un membre de l’equip directiu.  

 

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_032.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/EleccionsConsellEscolar/Y248_032.pdf
http://familiaiescola.gencat.cat/web/.content/home/recomanacions/eleccions_als_consells_escolars/orientacions-representants-pares-mares.pdf
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En relació a la votació per escollir un membre del CEC perquè aquest ha causat baixa:  

 

 

El nou membre escollit serà nomenat pel temps de mandat que li restava a la persona que ha causat vacant.  

Professorat: Per escollir-lo en cas que falti un/a docent es procedirà com a l’apartat anterior.  

Estudiants: Els canvis produïts per l’estada de l’alumnat representat, fa necessari que la vacant sorgida 

cada curs s’atorgui de la llista dels candidats/es presentats en les eleccions i que encara restin al centre per 

ordre de nombre de vots, i en l cas que no hi hagi cap candidat de reserva s’escollirà entre els representants 

dels grups.  

En el cas que només hi hagi un candidat, no farà falta celebrar eleccions. S’elegirà la persona candidata i 

posteriorment, es duran a terme tots els tràmits convenients. 

 

1.2.2. Claustre de professorat 

El claustre és l’òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives del centre. Està 

integrat per la totalitat dels professors que hi presten serveis i és presidit pel director/a.   

La convocatòria i celebració d’un claustre ha de complir aquestes pautes: 

- Ha de ser convocat amb 48 hores d’antel·lació. 

- Per celebrar claustre en 1º convocatòria hi ha d’haver els 3 membres de l’equip directiu i la meitat 

més 1 del claustre de professorat. 

- per celebrar claustre en 2º convocatòria hi ha d’haver els 3 membres de l’equip directiu. 

- Es pot fer un claustre extraordinari sempre i quan hi siguin tots els membres i hi estiguin d’acord. 

- És d’assistència obligatòria. 

- Si algun membre abandona la reunió, ha de constar en acta. Si es fa alguna votació, els membres 

que han abandonat la reunió no seran responsables dels acords presos. 

- En el cas que durant la reunió algun membre del claustre falti el respecte o alteri el funcionament de 

la reunió, el director té la potestat d’aixecar la sessió. 

1.2.2.1. Exercici de la funció docent 

1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del 

procés educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per l’article 

104, inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors.  

2. L’Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les condicions 

adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del professorat.  

3. El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en què 

gaudeix d’autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte educatiu. 

 

Les principals competències del claustre recullen les següents actuacions escolars: 

1. Intervenir en l’elaboració i la modificació de Projecte educatiu. 

2. Designar el professorat que ha de participació en el procés de selecció de la direcció del centre. 

3. Establir directrius per a la coordinació docent de l’acció tutorial. 

4. decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat. 
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5. programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

6. donar suport a la direcció en el compliment de la programació general del centre. 

7. Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per les normes legals o reglamentàries. 
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1.2.2.2. Drets i deures dels mestres i els professors en l’exercici de la funció docent  

1. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents:  

 

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el marc del projecte 

educatiu del centre.  

b) Accedir a la promoció professional.  

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

 

 

2. Els mestres i els professors, en l’exercici de llurs funcions docents, tenen els deures específics següents:  

 

a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte 

educatiu. 

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, participació 

i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica.  

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora 

contínua de la pràctica docent. 

d) Assistir als claustres. 

 

 

1.3. Òrgans de coordinació 

1.3.1 Coordinacions 

1.3.1.1. Coordinador/a d'ensenyaments inicials i bàsics 

Assumeix aquesta coordinació l'especialista de primària. 

Funcions: 

1. Conèixer la programació didàctica anual dels ensenyaments inicials i bàsics, coordinar-ne l'elaboració, 

l'actualització i la seva integració en el PEC i en l'oferta educativa del centre. 

2. Fer l'avaluació inicial per tal de concretar el currículum. 

3. Participar en el desenvolupament del Pla d'acció tutorial del centre. 

4. Coordinar l'avaluació de l'alumnat i donar a conèixer les certificacions oficials per a l’obtenció del Certificat 

en ensenyament Instrumental que ofereix el Departament d’Ensenyament. 

5. Orientar l'alumnat que finalitza aquests ensenyaments donant-li a conèixer les diverses possibilitats a les 

quals pot optar. Aquesta funció l’ha de realitzar conjuntament amb l’equip docent. 

6. Coordinar i ser responsable del material que es fa servir en el centre 
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1.3.1.2. Coordinador/a de preparació per a proves d'accés a grau mitjà 

Assumeix aquesta coordinació l'especialista de Secundària. 

Funcions: 

1. 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 PEC i en l'oferta educativa del centre. 

2. Revisar que les demandes d'aquesta etapa educativa compleixin els requisits i condicions que estableix la 

normativa vigent. 

3. Conèixer els antecedents acadèmics de l'alumnat 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. 

4. Orientar a l'alumnat, juntament amb l'equip docent, en la seva elecció acadèmica i professional. 

5. Coordinar les reunions d'avaluació. 

 

1.3.1.3. Coordinador/a d'informàtica 

Aquesta coordinació no està determinada actualment per Ensenyament. A nivell d'escola s'assigna a la 

persona que tingui més coneixement en informàtica. 

 

Funcions: 

1. Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i optimització dels recursos informàtics i 

per l’adquisició de nous recursos. 

2. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les 

diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema. 

3. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics, coordinar les 

tasques amb el preventiu assignat pel departament d’Ensenyament així com garantir l’actualització de tot 

l’inventari informàtic del centre. 

4. Ampliar funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i telemàtics 

que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

5. Vetllar per la realització i actualització del pla TAC del centre. 

 

1.3.1.4. Coordinador/a de riscos laborals 

La direcció del centre assumeix les funcions del càrrec. 

Funcions: 

1. Vetllar pel manteniment de la farmaciola del centre.   

2. Realitzar el simulacre d'emergència el primer trimestre de cada curs, enviant la documentació als Serveis 

Territorials d'Ensenyament de Lleida. 

3. Tenir actualitzat el Pla d'emergència del Centre. 

4. Coordinar el pla de millora proposat pels especialistes assignats pel Departament d’Ensenyament. 
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 TÍTOL II. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

2. Organització del professorat. 

 

2.1. Funcions del professor/a 

El professorat del centre exerceix la màxima responsabilitat en quan al procés educatiu i l'autoritat que se'n 

desprèn. Les seves funcions són: 

   

1. Programar i impartir els diversos ensenyaments autoritzats al centre, d'acord amb el currículum 

establert. 

2. Avaluar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. 

3. Tutoritzar l’alumnat durant el procés educatiu i incidir en les dificultats i inquietuds que alteren o 

obstaculitzen el seu avanç tant a nivell d’aprenentatges com relacional. 

4. Col·laborar amb els  pares o tutors legals, en el cas d'alumnat menor d'edat. 

5. Exercir les activitats de gestió, direcció i de coordinació i fer el seguiment de les  activitats escolars 

que els siguin encomanades. 

6. Col·laborar en la millora de la pràctica docent. 

7. Promoure, organitzar i participar en activitats complementàries, dins o fora del recinte escolar. 

8. Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. 

9. Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives   necessàries per a 

la millora contínua de la pràctica docent. 

 

 

2.2. Tutories: Acció i coordinació tutorial 

 

Al Centre de Formació d'Adults de Tremp el professorat actual el conformen tres professors/es: un/a 

mestre/a de Primària, un/a mestre/a de Primària d'especialitat Anglès i un/a professor/a de secundària 

d'especialitat Científic-tecnològic. A aquest professorat se li assignen les tutories de les formacions 

ofertades per aquest centre: 

- Tutor/a d'ensenyaments instrumentals: Nivell II – III (especialitat de Primària) 

- Tutor/a de PPAGM (especialitat de Secundària) 

- Tutor/a de Català 2 i 3 (qualsevol especialitat del professorat) 

- Tutor/a d'Anglès 1,2 i 3 (especialitat de Primària anglès i altre professorat amb la titulació requerida) 

- Tutor/a Competic Inicial, 1, 2 i 3 (qualsevol especialitat del professorat amb el grau de formació adequada) 
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2.2.1.  Tutoria als estudiants majors d’edat 

A cada estudiant de formació bàsica (ensenyaments inicials, formació instrumental) i proves d’accés (FPCG 

Mitjà) se li assignarà un tutor/tutora, que realitzarà les següents funcions:  

1. Farà el seguiment educatiu.  

2. Orientarà en la compleció del seu itinerari formatiu d’acord amb els seus interessos i capacitats.  

3. Elaborarà un full del itinerari formatiu i farà el seguiment del procés d’avaluació.   

 

 2.2.2. Tutories als alumnes menors d’edat  

D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, els pares, mares o tutors legals hauran de 

signar la sol·licitud de matrícula en nom dels seus fills/filles. Seran informats dels criteris de funcionament 

dels centres d’adults i, concretament del nostre, especialment en allò que fa referència als horar is, al control 

de l’assistència i a les entrades i sortides de l’alumnat. Juntament amb la sol·licitud de la matrícula i els drets 

d’imatge hauran de signar un document donant autorització als seus fills/es a absentar-se del centre en els 

períodes de descans o quan sigui anul·lada alguna classe i també a participar en les activitats que es 

desenvolupin fora del centre. Amb aquesta signatura també es faran responsables del procés educatiu dels 

seus fills/es. Els tutors legals dels estudiants menors d’edat poden demanar informació sobre el procés 

educatiu dels seus fills prèvia sol·licitud i durant els horaris que tinguin establerts el professorat o tutor/a. El 

professorat tutor/a valorarà la convenivència de que en possibles entrevistes estigui present el propi 

estudiant. El centre habilitarà mecanismes de control d’assistència.  

 

● Protocol d’actuació: 

 - Si a un professor de la matèria no li assisteix un d’aquest estudiants haurà de passar la 

informació a la direcció. 

- Si l’estudiant ja ho ha justificat documentalment amb anterioritat no s’ha de fer cap 

incidència; si no hi ha cap document que justifiqui l’absència, el professorat de la matèria 

haurà de trucar als pares o turos legals el mateix dia. 

- Si és un estudiant que està faltant molt i que a la junta d’avaluació ha quedat constància 

d’aquestes absències, caldrà que el tutor/a ho notifiqui als pares/mares/tutors. 

 

2.3. Incorporació del professorat al centre  

L’equip directiu s’ocuparà de la recepció i distribució del professorat que s’incorpora per primera vegada al 

centre, facilitant-li la informació pertinent sobre els projectes, programacions i reglaments del centre, i 

orientant-lo respecte al seu funcionament i els recursos que pot necessitar. A aquest efecte, l’equip directiu 

prepararà un pla d’acollida per al professorat nou amb la finalitat de potenciar l’èxit de la incorporació i una 

gestió positiva dels recursos humans. També tindrà un paper clau la coordinació de cadascun dels 

programes en què participin el professorat nou.  
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2.4. Absències del professorat  

Es considera absència la falta d’assistència a les hores lectives i les hores d’horari fix. Quan un/a 

professor/a s’hagi d’absentar de la seva feina per qualsevol motiu, ha d’omplir el “full d’absències” amb dos 

dies d’antelació i comunicar-ho a l’equip directiu i/o coordinador/a especificant les feines que deixa per a les 

seves classes. Cas d’imprevist ho farà tan bon punt li sigui possible, en qualsevol cas ha d’especificar el 

motiu, en el full d’absències i verbalment a l’equip directiu. En cas de comptar amb professorat de guàrdia 

dins la franja horària afectada, serà aquest professorat qui estarà al càrrec del grup que queda desatès i 

farà, sempre que sigui possible, el que hagi deixat preparat Si l’absència ve motivada per la sortida d’un/a 

professor/a amb un grup d’estudiants, el/la professor/a de la sortida juntament amb el/la cap d’estudis, seran 

els encarregats de determinar qui cobrirà les classes, si és possible. Les absències són notificades a l’equip 

directiu i les absències justificades i injustificades del personal adscrit al centre mitjançant l'aplicació 

informàtica de l'expedient d'absències disponible al portal ATRI (Gestió del temps / Expedients docents). Les 

controla i les autoritza la direcció. Totes les faltes o retards a les hores de permanència al centre, així com a 

qualsevol reunió degudament convocada per l’equip directiu o coordinació, han de ser justificades per escrit 

tot explicant-ne el motiu. Convé avisar amb antelació de les faltes previsibles i de les sol·licituds de permisos 

així com de les dates de reincorporació previstes.  

 

2.5. Horari del professorat 

Tot el professorat tindrà l’horari laboral setmanal, establert amb caràcter general per als funcionaris de la 

Generalitat de Catalunya pel Decret 188/2003, d’1 d’agost, sobre jornada i horaris de treball del personal 

funcionari al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37,30 

hores.  

 

2.5.1. Horari dels docents del cos de mestres  

La distribució setmanal del seu horari de treball és la següent:   

● 22 hores setmanals lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen 

activitats docents, amb grups classe; activitats docents a l’aula d’autoformació, activitats 

relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i seguiment del pla de 

treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per l’exercici d’aquestes 

funcions. Aquestes 22 hores es podran prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució 

horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.   

● 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions 

d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció 

tutorial (atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris 

formatius, etc), coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del 

currículum a les necessitats i a les característiques de l’alumnat i manteniment de les aules 

especifiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).   

● 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre, no sotmeses necessàriament a horari 

fix (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres 
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centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves 

funcions li faci el director/a del centre).   

● 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i 

activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions 

educatives individualitzades, ... que no s’han de fer necessàriament al centre.  

 

2.5.2. Horari dels docents del cos de professors d’ensenyament secundari  

La distribució setmanal del seu horari de treball és la següent:   

● 20 hores setmanals lectives, al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen 

activitats docents, amb grups classe, activitats docents a l’aula d’autoformació i activitats directives i 

de coordinació amb les dedicacions previstes per l’exercici d’aquestes funcions. Aquestes 20 hores 

es podran prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del 

curs escolar a causa de variacions trimestrals.   

● 8 hores d’activitats complementàries d’horari fix, dintre de les quals s’inclouen substitucions 

d’absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció 

tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, 

documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc), coordinació de programes, 

d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les 

característiques de l’alumnat i manteniment de les aules especifiques (autoformació, informàtica, 

laboratori, etc.).   

● 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre, no sotmeses necessàriament a horari 

fix per a reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres 

centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que en el marc de les seves 

funcions li faci el director/a del centre.   

● 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i 

activitats de formació, reunions pedagògiques preparació de programacions, intervencions 

educatives individualitzades, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.  

 

2.5.3. Criteris per fer els horaris del professorat  

L’equip directiu del CFA Tremp segueix els criteris ja establerts en alguns dels equips directius anteriors i 

que es tenen en compte a l’hora de fer els horaris personals del professorat:  

- A l’hora de confeccionar els horaris no els proposa ni els decideix unilateralment sinó que ho fa tenint en 

compte les recomanacions de les diferents coordinacions, que parteixen del balanç i les propostes fetes en 

les reunions de programes.  

- S’intenta, sempre que sigui possible, avançar una proposta provisional d’horaris abans del tancament del 

centre (juliol). 

- Un cop entregats els horaris al professorat, cada docent se l’estudia amb temps i, si ho creu necessari, fa 

aportacions, observacions o propostes al/la cap d’estudis.  

- Cada curs el professorat té l’oportunitat de demanar canvis de programes o de matèries pel proper curs. 

N’hi haurà que seran possibles i d’altres que no ho seran. Abans de començar l’elaboració dels horaris, es 
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passa una enquesta al professorat per tal de recollir les preferències de cadascú, tant a nivell d’horaris 

com de programes i matèries (document adjunt)  

 

Els criteris següents s’intenten respectar al màxim possible; això no vol dir que en algun cas algun d’ells no 

es compleixi.  

1. Pensar en l’alumnat i el seu interès per sobre de l’interès particular del professorat. 

2. L’equip directiu vetlla perquè en tot moment l’horari de les persones que s’incorporin durant el mes de 

setembre sigui el millor possible, com el de la resta de professorat de l’escola, i evita que les demandes del 

professorat present el mes de juny no vagi en detriment de l’horari de les persones que encara no són al 

centre. 

3. Mantenir un % del que s’ha fet el curs anterior.  

4. Intentar que un mestre no hagi de fer un % molt elevat de matèries/programes nous. 

5. Intentar que cada persona passi pel menor nombre de programes possible i per tant, que a cada 

programa hi passin el mínim de mestres possibles.  

6. Intentar que una persona no passi per més d’un barri a no ser que ho demani. 

7. Donar la possibilitat de marcar quin d’aquests criteris (o un altre, concretant-lo) és prioritari:  

a) Fer el mínim de nits possible.  

b) Evitar en tots els casos que sigui possible que s’acabi l’activitat lectiva a última hora i que comenci 

l’endemà a primera hora.  

c) Tenir l’horari al màxim de compactat possible. 
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2.6. Organització de l'alumnat. (grups) 

 

OFERTA EDUCATIVA PLA D’ESTUDIS HORES 

LECTIVES 

ANUALS 

HORES 

LECTIVES 

SETMANALS 

NOMBRE 

D’ALUMNES 

PER GRUP 

Formació instrumental  2 nivells 1r o 2n: 280 

3r: 350 

8 

10 

25 

(mínim 15 

Ensenyaments 

transprofessionals: 

FANLANG 

Llengua Anglesa 

3 nivells 1r: 105 

2n: 105 

3r: 140 

3 

3 

4 

 

25 

(mínim 15) 

Ensenyaments 

transprofessionals: 

FANLANG 

Llengua catalana 

2 nivells 1r o 2n: 105 

3r: 140 

3 

4 

25 

(mínim 15) 

Ensenyaments 

transprofessionals: 

Competic 

4 nivells 1r: 105 

2n: 105 

3r: 140 

4t: 105 

3 

3 

4 

3 

25 

(mínim 15) 

Preparació de proves 

d’accés a grau mitjà 

1 nivell 330 hores 12 35 

(mínim 20) 

IOC (centre de suport) - 5 hores d’atenció 

a l’alumnat. 
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2.7. Atenció a la diversitat 

L'atenció a la diversitat es realitza a l'aula adaptant els objectius i continguts mitjançant activitats dirigides 

als diferents nivells d'aprenentatge, com és el cas d'Instrumentals, on l'ensenyament es treballa de forma 

molt individualitzada. A la resta d'ensenyaments i considerant el procés d'aprenentatge personal s'adapten 

els materials de treball. També es recomana a determinat alumnat de PPAGM reforçar continguts en la resta 

d'ensenyaments que s'imparteixen al centre. 

2.7.1. Actuació educativa globalitzada sobre l'alumnat. 

El professorat del centre té la corresponsabilitat de portar a terme, en el marc del PEC (en elaboració), les 

actuacions reconegudes en la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació) i l'esmentat en el present 

document de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 
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TÍTOL III. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

3.1. Drets i deures de l'alumnat 

3.1.1. Drets de l'alumnat 

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de 

qualitat.  

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l’educació, tenen dret a:  

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

b) Accedir a la formació permanent.  

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi 

i en valori l’esforç i el rendiment.  

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

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

f) Ésser educats en la responsabilitat.  

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de 

cooperació.  

h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a 

situacions de desemparament.  

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

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

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

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

 

3.1.1. Deures de l’alumnat 

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 

a) Assistir a classe.  

b) Participar en les activitats educatives del centre.  

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.  

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

 

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els 

imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:  

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  

b) Complir les normes de convivència del centre.  

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.  

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 
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3.2. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 

 

3.2.1. Pla de convivència 

En l'actualitat queda per elaborar el Pla de convivència del centre. 

Com marca la Carta de compromís educatiu del centre i els Drets i Deures de l'Alumnat del present 

document, el CFA Tremp, com a centre públic, emmarca el seu funcionament en la convivència i el respecte 

mutu, seguint les convencions socials establertes. Tota infracció a aquestes normes de convivència serà 

objecte d'advertiment o, si s'escau, de sanció. 

Seran objecte d'advertiment i sanció no solament els actes contraris a les normes de convivència comesos 

dins el recinte del Centre sinó també aquells comesos en els espais virtuals que tinguin relació amb els 

ensenyaments del Centre i que puguin afectar a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

La direcció del Centre ha d'afavorir la convivència en el Centre i garantir la mediació en la resolució de 

conflictes. El professorat del Centre ha d'adoptar les mesures necessàries per tal d'afavorir la millora 

permanent del clima escolar i de garantir l'efectivitat en l'exercici dels drets dels estudiants i en el 

compliment dels seus deures. Amb aquesta finalitat s'ha de potenciar la comunicació constant i directa amb 

els estudiants. 

   

3.2.2. Mesures de promoció de la convivència 

L'elaboració i el compliment d'aquestes mesures està basat fonamentalment en la llei 12/2009, del 10 de 

juliol, d'educació, en especial el capítol V dedicat a la convivència (articles 30 al 38) i en el decret 102/2010, 

de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, en concret els seus articles 23, 24 i 25: 

- 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 conductes. 

- D'acord amb l'article 31,2 de la Llei 12/2009 aquestes mesures tenen com a finalitat contribuir al 

manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

- Els tutors i tutores del Centre informaran a l'inici de curs sobre el funcionament general del centre, les 

normes de convivència i es lliurarà la carta de compromís educatiu que l'alumnat i la direcció signarà. 

- Es potenciarà la participació i la corresponsabilitat de tots els agents de la comunitat educativa en la vida 

del centre. S'afavorirà la comunicació i es promourà una cultura de centre inclusiva que respecti i valori les 

diferències i promogui la igualtat. 

- Davant de qualsevol conflicte, es fomentarà la cultura de mediació com a eina bàsica en la gestió del 

conflicte. 
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3.2.3. Règim disciplinari de l'alumnat.  Criteris d’aplicació de mesures correctores i 

sancions  

3.2.3.1. Faltes greument perjudicials per a la convivència 

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, 

en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni 

sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes.  

La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es 

troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la 

conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés 

educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició 

de les sancions s’ha d’ajustar al que disposa aquesta llei.  Les normes de desplegament d’aquesta llei han 

de regular els criteris per a la graduació de l’aplicació de les mesures correctores i les sancions, i el 

procediment i els òrgans competents per a aplicar-les. 

 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les següents:  

1) 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.  

2) 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.  

3) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la 

incitació a aquests actes.  

4) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.  

2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 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.  

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són la 

suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 

d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel 

temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació 

definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

3.2.3.2. Faltes contràries a la convivència en el centre 

Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i 

funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no siguin de 

caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
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Són conductes contràries a les normes de convivència: 

1) Les faltes de puntualitat continuades. 

2) Els actes d’incorrecció o desconsideració cap als altres membres de la comunitat educativa. 

3) La falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. 

4) Els actes injustificats  que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre.  

5) Els actes d’indisciplina, les injúries, les ofenses, les amenaces o l’agressió física contra altres 

membres de la comunitat educativa. 

6) El deteriorament intencionat dels materials o dependències del Centre o de pertinences dels 

membres de la comunitat educativa. 

7) Les actuacions, o incitacions a accions, perjudicials per a la salut i la integritat personal dels 

membres de la comunitat educativa del Centre. 

8) La utilització d'aparells mòbils sense l'autorització del professorat. 

 

Cada conducta contrària computarà com una falta lleu, que a l’acumular-ne 3, es converteix en una falta 

greu. Quan l’alumne tingui tres faltes greu acumulades es s’imposaran les sancions següents: 

 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat anterior 

són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 

d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel 

temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació 

definitiva per a cursar estudis al centre. 

En el cas que sigui un alumne menor d’edat s’ha de comunicar a la família cada cop que es registri una falta 

greu.  

3.2.4. Faltes d'assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores 

a) L'ensenyament que s'imparteix és presencial. Això vol dir que per valorar la feina cal assistir com a mínim 

el 80% de totes les sessions de l'ensenyament on s'ha matriculat l'alumne. Si passen quatre setmanes 

lectives en què l'alumne no ha justificat adequadament les faltes d'assistència, pot perdre la seva plaça. 

b) Assistir no vol dir venir a fer acte de presència, ni tampoc quedar-se al vestíbul de l'escola. Assistir vol dir 

treballar i fer els exercicis, fer els deures, escoltar amb atenció les explicacions del professor i dels 

companys, preguntar de manera ordenada quan no s'entenen els conceptes, presentar els deures 

acuradament i en els terminis establerts, fer els exàmens que correspongui en temps i forma, sense faltar a 

les classes anteriors ni posteriors, respectant la puntualitat. 

c) S'ha d'entrar a classe puntualment. Una vegada començada la classe no es pot interrompre si no és per 

un motiu ben justificat. En cas de no respectar aquest acord, l'absència de l'alumne a una part de les 

explicacions pot comportar falta d'assistència. 

d) L'examen fora de termini queda a criteri del professor. Sempre i quan hi hagi una justificació escrita i/o a 

causa d'un motiu important. Per tant no és obligació del professorat repetir un examen. 

 

Les faltes seran justificades en els casos següents: 

● Per citació judicial 
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● Per visita programada a un metge especialista i per malaltia 

● Per atenció a un familiar: pares, fills i parella. Menor d’edat cal que portin una autorització dels 

pares. 

● Per defunció d’un familiar 

● Per tràmits administratius amb la documentació adjunta adequada. 

 

3.2.5. Falta d'assistència a classe per decisió col·lectiva de l'alumnat 

 

En cas de manifestacions col·lectives de l'alumnat no es considerarà falta d'assistència al centre quan la 

decisió hagi estat prèviament comunicada i justificada a la direcció del centre. El centre garantirà el dret a 

assistir a classe de l'alumnat que no secundi la decisió de no assistència. 

  

 

3.2.6. Aplicació de les mesures correctores 

La imposició de mesures correctores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els alumnes 

afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que 

els motiva, i ha detenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes, 

considerant, si s’escau, la reparació i la reconciliació amb les parts afectades. 

També es pot considerar la possibilitat d’incorporar com a mesura complementària alguna activitat d’utilitat 

social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament dels danys.  

Abans d'aplicar qualsevol tipus de mesura correctora, si un professor o professora té queixes raonables 

relatives a un estudiant o un grup d'estudiants intentarà solucionar-les parlant primer amb ells. En el cas de 

grups que tenen més d'un professor/a, si no es solucionen, s'adreçarà al tutor/a i, si és necessari, al 

director/a que estudiarà el cas i resoldrà en conseqüència. 

En cas de faltes greus, es plantejarà la situació a l'equip docent que prendrà una decisió conjunta aixecant 

acta de la sessió. 

 

3.2.7. Conductes sancionables ( art.37.1 LEC) 

1) Les faltes de respecte a les altres persones del centre (injúries, ofenses, amenaces, vexacions o 

humiliacions, agressions físiques...) 

2) El deteriorament intencionat de les dependències o els equipaments del centre i els actes que atemptin 

greument contra llur intimitat o llur integritat personal.  

3) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre (a l’aula, al 

centre, a l’entorn del centre, a les sortides ...), la falsificació o la sostracció de documents i  materials 

acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de  la vida escolar. 

4) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la 

incitació a aquests actes (el consum d’alcohol i substàncies il·legals i la distribució de substàncies 

il·legals...) 

5) La reiteració d’actes contraris a les normes de convivència del centre de caràcter no greu. 
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6) Aquests actes o conductes contràries que impliquin discriminació per raó  de gènere, 

sexe, raça, edat, naixença o qualsevol altra condició  personal o social dels afectats l’han de 

considerar especialment greus. 

7) L’incompliment de les sancions imposades. 

 

3.2.8. Informació a les famílies 

Les famílies dels alumnes menors d'edat seran informades de les possibles faltes lleus (faltes d'assistència 

o faltes de comportament lleus) dels seus fills/es quan el tutor/a i/o l'equip docent ho consideri necessari. En 

cas de faltes greus, es convocarà una reunió extraordinària amb les famílies per plantejar el problema. 

 

3.2.9. Prescripcions (art.25.5 Decret 102/2010) 

Les faltes prescriuen en el transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva incoació. Les 

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

 

3.2.10. Graduació de les sancions. Criteris.(art.24.3 i 4 Decret 102) 

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la resta de 

l’alumnat. 

d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de compromís 

educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

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. 

 

3.2.11. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art.25 D102) 

La instrucció de l’expedient disciplinari correspon a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció 

del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la 

sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o 

restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 

De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 

anys, també els progenitors o tutors legals. 

Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del centre, en 

incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional 

d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que 

ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-

assistència al centre. 
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El Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o 

reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre 

ha d’informar el consell escolar dels expedients que s’han resolt. 

 

 

 

TÍTOL IV. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

4.1. Qüestions generals 

La participació dels diferents sectors de la comunitat escolar es concreta a través del consell escolar, format 

per representants de tota la comunitat educativa. Independentment d'això, l'alumnat pot impulsar la creació 

d'altres possibles associacions 

 

4.2. Informació a les famílies 

A l'inici de curs es realitzarà una reunió amb les famílies de l'alumnat menor d'edat que cursa PPAGM per 

presentar els docents i comentar la prova de nivell per accedir a l’ensenyament, les normes i el 

funcionament del centre. 

A més, les famílies d'aquest alumnat seran ateses sempre que ho vulguin, ja sigui pel tutor/a del seu fill com 

pel director/a del centre, sempre i quan aquestes ho sol·licitin en l'horari convingut amb el tutor/a del grup. 

En cas de comportament disruptiu, l'expulsió cautelar per faltes greus o la baixa de l'alumne es comunicarà 

a les famílies per telèfon. A més, si aquestes ho sol·liciten, tindrà lloc una entrevista per comunicar els 

motius en l'horari acordat amb el tutor/a. 

 

4.3. Associació d'alumnes i ex-alumnes 

4.3.1. Objectius de l’Associació AMICS DEL CUB 

1.  Els fins de l’associació seran exclusivament de naturalesa cívica, tendents a satisfer interessos 

comuns amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà i professional dels seus associats. A 

més, contribuirà, a la millora de la convivència i interacció entre els associats. 

2.  Els objectius de l’associació, els quals es consideren d’interès general són: 

·         Promoure i mantenir una xarxa de relacions i d’intercanvis personals i professionals entre les 

persones que formen part i que han format part del Centre de Formació D’Adults de Tremp. 

·         Desenvolupar i portar a terme activitats que contribueixin al desenvolupament de tots els socis i a 

la millora dels seus coneixements generals. 

·         Contribuir a la divulgació del CFA com a centre de formació. 

·         Fomentar la relació amb la resta d’entitats culturals i associatives de la zona. 

  

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

·         Organització de tallers de caire divers, seminaris de lectura, tallers de teatre, entre altres que 

poden anar sorgint en funció dels interessos dels associats. 
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·         L’impuls a l’aprenentatge no formal de llengües estrangeres i al coneixement de les noves 

tecnologies. 

 

4.3.2. Nous membres 

1.  Podran formar part de l’Associació totes aquelles persones físiques que o bé són alumnes del CFA 

Tremp o han finalitzat els seus estudis al CFA Tremp amb anterioritat, o bé que hi formen part o hi 

han format part com a professors i personal d’administració. 

2.  Per adquirir la condició de soci s’exigeix ser major de 16 anys. 

3.  Per adquirir la condició de soci de l’Associació cal fer una sol·licitud formalitzada de la persona 

interessada en la qual manifesti el seu desig de formar part de l’Associació i el seu compromís de 

complir els drets i deures previstos en aquests Estatuts, d’acord amb el procediment que estableix la 

direcció de l’Associació. La junta directiva ha d’aprovar la sol·licitud en Assemblea General. 

 

 

 

Pel que fa a les persones físiques: 

1.  Cal que tinguin capacitat d’obrar. 

2.  Si són menors en edats compreses entre els 16 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el 

consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees 

generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva. 

 

 

4.4. Alumnes delegats. Consell de participació 

Els estudiants es coresponsabilitzen en la marxa del Centre i tenen representació en els òrgans de 

participació i gestió corresponent, concretament en el Consell Escolar de Centre. 

Durant el primer trimestre a cada grup classe s'escull un delegat o delegada que tindrà la funció de 

representar el grup i valorar el funcionament de la vida administrativa i educativa del centre, presentar 

propostes de millora i participar en l'organització de les activitats complementàries i culturals. 

 

4.5. Participació de les famílies en el procés educatiu 

1. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació 

vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre:  

a) El projecte educatiu.  

b) El caràcter propi del centre.  

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.  

d) La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a les famílies.  

e) Les normes d’organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extra escolars i els serveis que s’ofereixen, el 

caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l’aportació econòmica que, si 
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escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. g) La 

programació general anual del centre.  

h) Les beques i els ajuts a l’estudi.  

 

2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació 

sobre l’evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de preveure els mitjans 

necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció 

adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.  

 

3. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del 

centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a la 

convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de participar en la vida del centre. 

 

4.6. Carta de compromís educatiu 

1. Els centres, en el marc del que estableix el títol I i d’acord amb llurs projectes educatius, han de formular 

una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn 

de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta 

participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies.  

2. Per mitjà de la carta de compromís educatiu s’ha de potenciar la participació de les famílies en l’educació 

dels fills. Les famílies s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta. El Departament ha 

d’impulsar les orientacions que determinin els continguts per a l’elaboració de la carta, que han de respectar 

els drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis. 
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TÍTOL V. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Totes les normes del centre podrien resumir-se en una de fonamental:  

- Respectar les persones i les coses i és responsabilitat de totes les persones del centre crear un bon clima 

de treball i convivència i mantenir l’escola neta i endreçada.  

 

5.1. Aspectes generals 

5.1.1. Entrades i sortides del centre 

L'equip docent vetllarà per l'adequada entrada i sortida del centre i perquè l'alumnat valori i respecti la 

puntualitat d'entrada a les classes i la seva sortida . 

L'alumnat entrarà a l'hora a les classes. El centre s'obrirà puntualment a les primeres hores de matí i tarda. 

Iniciades les classes l'alumnat que entri abans de començar la seva formació, restarà al passadís de 

l'entrada del centre (primeres hores) i en la sala gran (següents hores), fins l'hora d'inici. No es pot accedir a 

l'aula fins que el professorat al càrrec ho faci. 

 

5.1.2. Visites dels pares/tutors legals d'alumnat menor d'edat 

Les visites dels pares/tutors legals de l'alumnat menor d'edat es podran realitzar al llarg del curs escolar 

demanant cita prèvia. A inici de curs se'ls convidarà a visitar l'escola i realitzar l'entrevista inicial amb el 

professorat tutor dels seus fills. Durant el curs, es contactarà amb els pares/ tutors legals sempre que es 

consideri necessari per tal de millorar conductes, assistència i millora del seu aprenentatge 

 

5.1.3. Activitats complementàries i extraescolars 

Al llarg del curs acadèmic es realitzaran sortides i activitats complementàries prèviament aprovades pel 

Consell Escolar. Aquestes activitats es podran realitzar en el mateix centre (xerrades, conferències, tallers, 

etc.) o fora d'aquest (visites guiades, etc...) en un radi de 6 Km. de distància per conèixer l'entorn proper i 

per facilitar-hi la participació de l'alumnat. 

Segons l'aprovació en el Consell Escolar de les sortides per activitats formatives o lúdiques, s'informarà a 

l'alumnat del que pot i no pot fer a la sortida. El professorat tutor sempre acompanyarà al seu grup 

d'alumnes i en determinats casos es podrà delegar a altre professorat del centre. Depenent del grup i del 

nombre d'alumnes un segon professor farà d'acompanyant a les sortides del centre. 

En cas que es realitzin activitats per a persones que no són alumnes del centre s’ha de demanar a princ ipi 

de curs una autorització a l’Ajuntament. 

En cas que es realitzin activitats fora de l’horari lectiu s’haurà de demanar una autorització a l’Ajuntament 

cada cop que es necessiti. 

Qualsevol actuació impròpia per part d'algun alumne/a, comportarà el tractament del fet amb les persones 

interessades i es donaran les solucions oportunes establertes en aquestes normes de funcionament. 

 

Totes les activitats i sortides que es realitzen no tenen afany de lucre, el pagament anirà lligat al cost. 
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5.1.4. Horaris del centre 

Els horaris del centre es distribueixen en tres franges horàries: franja de matí de 9.30 a 13:30 h., franja de 

tarda de 15:00 a 19:30 h. i franja de vespre de 19:30 a 21:00 h. 

Dins d'aquestes tres franges es distribueixen les corresponents formacions, l'horari d'atenció al públic, 

tutories, les reunions de treball del professorat, claustres, l'horari de direcció i la resta d'hores presencials 

del professorat. 

 

5.1.5. Utilització dels recursos materials 

El centre disposa de material escolar que l'alumnat pot utilitzar a l'aula sempre i quan en tingui cura. En el 

cas de destrucció o malbaratament de qualsevol d'aquest material, l’alumne l’haurà de reposar. 

A més, a inici de curs els alumnes del centre fan una aportació econòmica en concepte de material destinat 

al propi ús com dossiers de treballs, fotocòpies... que el professorat aporta al llarg del curs acadèmic.  

 

5.1.6. Incidències i accidents 

En cas que un/a estudiant pateixi un accident lleu (ferides, cops, cremades, etc.) es farà la cura al centre (hi 

haurà farmaciola a la consergeria). En cas que l'accident no es pugui atendre en el centre o que presenti 

gravetat se'l traslladarà al CAP: en aquest cas preferiblement en servei d’ambulància. Trasllat d'alumnes a 

centres mèdics: L'encarregat de vetllar pel correcte trasllat de l'alumne al centre mèdic és el/la professor que 

no té classe en aquell moment (professorat de guàrdia) o la coordinadora de prevenció de riscos laborals. El 

coordinador de riscos laborals i l’equip directiu prepararan posteriorment la documentació que requereix el 

centre mèdic. Si l'incident no presenta urgència es procurarà localitzar algun familiar per tal que se'n faci 

responsable i sigui qui acompanyi l'estudiant al centre mèdic. En altre cas el/la professor/a l'acompanyarà en 

cotxe o taxi al centre mèdic i romandrà amb l'estudiant fins que arribi algun familiar. Si l'incident presenta 

urgència es trucarà al servei d'urgències de la Creu Roja per tal d’atendre l’estudiant immediatament o 

traslladar-lo en ambulància. 

 

5.1.7. ESTADA AL CENTRE I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS  

Des que comenci la classe fins que acabi l’estudiant haurà d'estar a l'aula que correspongui. 

Depenent de la durada de la classe es podrà fer una pausa que no superarà els quinze minuts. Cal mantenir 

una actitud de respecte envers el material, les instal·lacions i dependències del centre i fer-ne un bon ús. La 

sala de professorat, (en la mesura que es pugui) seran espais d'accés restringit per l’estudiant. Només 

podran accedir-hi quan siguin requerits per algun membre del claustre o del personal d’administració i 

serveis . Per divulgar qualsevol informació dins del centre així com exposar cartells caldrà l'autorització de 

l'equip directiu. No es podrà fer servir el nom del centre en cap comunicació sense permís previ de l'equip 

directiu. 
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 5.1.8. CONSUM DE TABAC I BEGUDES ALCOHÒLIQUES  

No es podrà portar ni consumir en el Centre cap tipus de droga ni cap beguda alcohòlica dins i els voltants 

del centre. La normativa vigent no permet fumar en tot el recinte escolar. Aquesta prohibició afecta 

estudiants, professorat, PAS i qualsevol persona que sigui dins del recinte escolar. 

 

5.2. De les queixes i reclamacions 

5.2.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l'exercici 

professional del personal del centre 

La directora del centre atendrà a aquells alumnes o tutors legals que tinguin queixes sobre el servei de 

l'exercici professional, i si fos el cas, comunicar-ho a Inspecció d'Ensenyament. 

A final de curs es realitzarà una enquesta de caire general a tots els alumnes perquè valorin la funció docent 

i el funcionament del centre, a partir de la qual, se n'extrauran les lectures que calguin per tal de millorar el 

funcionament de l'escola. 

 

En el cas de possibles desacords en el qualsevol aspecte referent a l’escola per part de l’alumne o del 

professorat, s‘ha de tenir en compte un procés a seguir. 

- En primer lloc es recullen les queixes a nivell oral per part del professorat i es trameten a la direcció 

del centre. La direcció és la responsable de buscar acords i solucions en primera instància. 

- Si el problema persisteix, cal trametre la queixa als Serveis Territorials de Lleida a nivell oral o 

escrit. En cas que sigui escrit, la demanda i la resolució han de constar al centre per escrit. 

 

 

5.2.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

La directora del centre atendrà a aquells alumnes o tutors legals que tinguin reclamacions sobre les 

qualificacions obtingudes al llarg del curs. 

Aquestes queixes seran traslladades als docents responsables que analitzarà les reclamacions i revisarà els 

resultats de l'alumne en qüestió. 

 

5.2.3. Impugnació de decisions dels òrgans i personal del centre 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica, entre 

altres obligacions, 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 la legislació vigent. 

 

5.3. Serveis escolars 

5.3.1. Altres serveis del centre 

Al CFA Tremp no està permès utilitzar les diferents aules del centre fora de l'horari lectiu. En cas de 

realitzar-se l'Associació d'alumnes i ex-alumnes, la direcció juntament amb el consell escolar, acordaran la 

concessió horària d'ús del centre. 

Tant a l’aula d’informàtica com a les altres aules queda prohibit introduir aliments o begudes. 



Generalitat de Catalunya   

Departament d’Ensenyament 

Centre de Formació d’Adults Tremp 

 

L’ús de la fotocopiadora resta reservat per a la reproducció de material formatiu o administratiu. No es 

podran fer fotocòpies per a ús particular. 

 

5.4. Gestió econòmica, acadèmica i administrativa 

 

5.4.1. Règim administratiu 

Al CFA Tremp s'enregistra informàticament o en versió paper, els següents documents: 

●  Les  actes del Claustre, del Consell de centre i de les Juntes  d’Avaluació . 

●  Inventari de material. 

●  La comptabilitat (SAGA) . 

●  Les factures i els contractes amb empreses. 

●  Els documents d’entrades i sortides de correspondència oficial. 

●  L’assistència diària dels estudiants al centre per realitzar-hi activitats. 

● Totes les fitxes de matriculació i les fotocòpies de la documentació dels estudiants restaran en 

l’arxiu actiu durant el curs. Acabat aquest període, els documents passaran a l'arxiu d'alumnat 

inactiu. 

 

5.4.2. Règim econòmic 

Els ingressos que provenen de l’assignació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

es destinen al manteniment del centre. L’aportació econòmica dels estudiants es destinarà a material 

d’estudi. El pressupost anual del Centre és aprovat pel Consell escolar de centre. El personal administratiu 

ajudarà l’equip directiu en la gestió de la documentació econòmica del Centre. 

 

 


