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 1. ÒRGANS DEL CENTRE 
 

Els òrgans de govern del centre són regulats per la Llei d'Educació de Catalunya 12/2009 i 

complementats pel decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius. Formen part dels òrgans de 

govern del centre els òrgans unipersonals i els òrgans col·legiats. 

 

Col·lectivament constitueixen l’equip directiu: la directora i la secretaria. Les funcions de  cap d'estudis 

majoritàriament les assumeix la directora. 

En el còmput de plantilles s'assignen 2 hores lectives/setmanals per cada professor o professora amb 

dedicació completa (1 hora lectiva setmanal per cada professor o professora amb mitja dedicació). Per 

tant, l'equip directiu disposa de 8 hores lectives i es distribueixen de la següent manera: Directora: 5 

hores i Secretària: 3 hores. 
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 2. ORGANIGRAMA 
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 3. ÒRGANS UNIPERSONALS 
 3.1. Directora 

La direcció i la responsabilitat general de l’activitat del centre corresponen al director/a, el 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.  

Article 142 de la Llei d’educació LEC 12/2009 

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) i  

Decret d'autonomia 102/210 de 3 d'agost 

 

Article 31 (Decret d'autonomia 102/210 de 3 d'agost). Exercici de la direcció del 
centre 
En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions,                  

correspon al director o a la directora: 

a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i              

adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa           

i impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i,             

eventualment, la dels acords de coresponsabilitat. 

b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels              

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió. 

c) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i              

dirigir-ne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte           

educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre. 

d) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de              

llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o                

perfils propis d’alguns llocs de treball. 

e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació              

general anual i vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum             

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

f) Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació. 
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CAPÍTOL 2 ( Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres              

educatius) Funcions i atribucions de la direcció 

Article 3. Funcions i atribucions 
3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de direcció                 

i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, funcionament i gestió del              

centre i de cap del seu personal. 

3.2 Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres públics                

i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el que s’estableixi a                 

cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de                  

direcció. 

 

Article 4. Consideració d’autoritat pública 
4.1 La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de                 

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

que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les seves funcions, la direcció és també autoritat                  

competent per defensar l’interès superior de l’infant .  1

4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les altres autoritats               

de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan encomanades. Així               

mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents sectors de la comunitat educativa del                

seu centre i dels altres òrgans i serveis de l’Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la                  

informació suficient del seu centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves                   

funcions. 

Article 5. Funcions de representació 
5.1 La direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’Administració educativa en el centre i, en               

aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives adoptades per               

l’Administració. 

b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció quan n’hi                 

hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 

5.2 Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les instàncies               

administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a l’Administració educativa les              

aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes que siguin pertinents. 

 

1 *En els centres de formació d’adults: majors de 16 anys i menors de 18 anys 

 
 
Versió:01 
Elaboració: Directora 

Aprovació Claustre: 05-10-2018 
Aprovació CE: 26-10-2018 

6-27 
 



 

 

NOFC 
ORGANITZACIÓ   

 
Article 6. Funcions de direcció pedagògica i lideratge 
La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li                 

corresponen específicament les funcions següents: 

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, si                

escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte              

educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 

c) Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així com dels              

plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la carta de              

compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments coeducatius, dels procediments d’inclusió,          

i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, d’acord amb la seva              

concreció en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de              

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que estableix el              

títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del                   

projecte educatiu del centre. 

e) Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre d’acord               

amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l’equip directiu, i               

sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i al consell escolar. 

f) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del              

funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de direcció i,             

si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal                

destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la facultat d’observació              

de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de                

què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del professorat sotmès a avaluació la                 

documentació pedagògica i acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions           

corresponents, inclosos les referides a la possible transmissió d’estereotips sexistes i la            

reproducció de rols de gènere a l’aula. 

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres per tal de                

poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions            

educatives conjuntes. 
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Article 7. Funcions en relació amb la comunitat escolar 
La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té les funcions                  

següents específicament relacionades amb la comunitat escolar: 

a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre, i                 

garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les famílies,                

per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus fills.  2

b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi refereixen                

i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes d’organització i            

funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. En l’exercici d’aquesta funció, el             

director o directora del centre té la facultat d’intervenció, directa o per persona tècnicament              

capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en els conflictes               

que es generin entre membres de la comunitat educativa. 

c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i                

orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions que li               

corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter              

tecnicopedagògic que li corresponen. 

f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan escaigui,                

amb les associacions d’alumnes. 

g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i                

d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el marc de la zona                

educativa corresponent. 

Article 8.Funcions en matèria d’organització i funcionament 
Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i funcionament del centre: 

a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i funcionament del             

centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte educatiu del centre. 

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les activitats i els                

serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta de              

l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual. 

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte educatiu i les               

assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de manera concordant            

amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris d’estabilitat per a cursos escolars               

successius i amb els canvis en l’oferta educativa. 

2 *Centres de formació d’adults: menors d’edat. 
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La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser                

expressament motivada. 

d) Proposar al Departament d’Educació, en funció de les necessitats derivades del projecte             

educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a proveir per concurs                

general per als quals sigui necessari el compliment de requisits addicionals de titulació o de               

capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics. 

e) Proposar al Departament d’Educació els llocs de treball de la plantilla del centre que s’han                

de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

Article 9.Funcions específiques en matèria de gestió 
A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció del centre, li                   

corresponen les funcions gestores següents: 

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent i,              

quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar continguts              

documentals arxivats en el centre. 

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa mitjançant            

la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i confidencialitat de les                

dades d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció de dades. 

d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost que aprova el consell               

escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne,             

en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre,                 

sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que li són propis i d’acord amb               

l’ajuntament, quan la propietat demanial del centre correspongui a l’ens local. 

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb els               

procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment de les                 

seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció del centre la facultat             

d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans col·lectius de                

coordinació docent de que s’hagi dotat el centre. 

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les instal·lacions             

correspon a la Generalitat, i l’administració o institució que se n’encarregui perquè hi faci les               

accions oportunes en els altres casos. 

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament d’Educació perquè               

hi faci les accions de millora oportunes. 

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li                
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assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Educació.  
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Article 10. Funcions específiques com a cap del personal del centre 
10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que l’ordenament atribueix                  

a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques següents: 

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, d’acord amb el                 

marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del centre, els altres òrgans             

unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los responsabilitats           

específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en          

compte els criteris que estableix el Govern i els recursos assignats al centre. 

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació docent i               

les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l’aplicació del projecte               

educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la              

remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts              

reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent              

palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat             

sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord amb el procediment              

que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les constatacions               

fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de                  

l’exercici de la docència. 

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de            

remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència               

de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que estableix el Departament.             

La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la mateixa direcció                

en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 

e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, que no               

abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de                

personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i nomenar-lo             

d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Educació. 

f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments de            

provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament              

dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 

g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i d’actualització             

de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats derivades del projecte             

educatiu. 

h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els             

museus dependents dels poders públics.  
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Article 11. Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 
11.1 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris docents               

adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 

11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del professorat,                   

resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el personal del centre.  

11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades quan               

personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions proporcionals              

d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

 

Article 12. Altres atribucions en matèria de personal 
12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en                 

relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text únic de la Llei de funció pública de                     

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,              

comeses pel personal que presti serveis al centre, així com les que s’hi corresponen d’acord amb la                 

regulació laboral. 

12.2 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa disciplinària                

vigent...] 
12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes               

greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i                 

obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris a què fa              

referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar                

mesures cautelars d’acord amb el règim disciplinari, correspon a la direcció...] 

 
  

 
Versió:01 
Elaboració: Directora 

Aprovació Claustre: 05-10-2018 
Aprovació CE: 26-10-2018 

12-27 
 



 

 

NOFC 
ORGANITZACIÓ   

 
 3.2. Cap d’Estudis 

Funcions que assumeix la directora per ser un centre amb 4 docents. 

Corresponen a 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: 

 
a) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el             

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels             

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments            

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

c) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Vetllar per el desenvolupament de l’acció tutorial. 

g) Vetllar per la  formació i reciclatge del personal docent quan escaigui. 

h) Substitueix el director o directora en cas d'absència, malaltia o vacant.  3

  

3 Es delega al càrrec de secretaria. 
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 3.3. Secretària  

La composició de càrrecs directius i de coordinació dels centres es revisa cada curs d'acord amb les                 

modificacions de l'oferta educativa. (normativa del departament d’ensenyament d’inici de curs). 

 

Corresponen al secretària 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: 

a) 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. 

b) Tenir cura de les tasques administratives, atenent la programació general anual i el calendari              

escolar. 

c) Supervisar el personal d’administració i serveis inscrit al centre ( PAS) quan així ho determini               

la directora. 

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

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

e) Estendre els certificats i els documents oficials, amb el vistiplau del director/a. 

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

amb la normativa vigent. 

g) Tenir cura del procés d’arxiu dels documents de centre, assegurar la unitat dels registres i               

expedicions acadèmiques, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

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

custodiar la documentació preceptiva. 

i) Elaborar el projecte de pressupost del centre i gestionar el tancament econòmic de l'any              

anterior 

j) Obrir i mantenir els comptes amb l’entitat financera juntament amb el director/a. 

k) Realitzar les compres acordades amb els vistiplau de la directora. 

l) Realitzar l’inventari  general del centre i mantenir-lo posteriorment actualitzat. 

m) 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. 

n) Dur a terme la correcte preparació dels documents relatius a l’adquisició o lloguer de béns, així                

com els contractes de serveis i subministraments, segons la normativa vigent. 

o) Qualsevol altra funció que li encarregui el director/a, en l’àmbit de les funcions previstes per al                

secretari/ària  en la normativa vigent. 

p) Substituir a la directora en cas de necessitat del centre. 
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 4. ÒRGANS COL·LEGIATS 
Els òrgans col·legiats de participació i gestió del Centre són el Consell Escolar i el Claustre. 

 

 4.1. El Consell Escolar del Centre 
Decret 102/2010  Capítol 3.Article 45.  

 

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el                

govern dels centres. 

 

Composició 

 Està format per: 

· La  directora, que el presideix 

· Dos representants del professorat 

· Dos representants d'alumnes escollits entre totes les persones inscrites al centre 

· Un representant del personal d’administració i serveis 

· La secretària, amb veu i sense vot , que actua com a secretària del Consell. (no és membre                   

del consell escolar.Article 45.2. Decret 102/2010 d’autonomia de centres educatius.) 

· Una persona representant de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès  

Total membres : 7 membres. Hi ha igual número de representants de professorat que d’alumnat. I la                 

secretària que no es considera membre del CE. 

 

Funcionament 

El consell escolar a més de les convocatòries de caràcter ordinari cada trimestre, és convocat amb 

caràcter extraordinari en qualsevol dels següents supòsits: 

a) La presidenta en considera la necessitat. 

b) Un mínim d’un terç dels seus membres amb dret a vot en sol·licita la convocatòria a la                  

presidenta mitjançant un escrit motivat. 

 

La convocatòria de les reunions s’ha de trametre amb una antelació mínima de 48h, juntament amb la 

documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir 

d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi 

estan d’acord. 
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Funcions del Consell Escolar de Centre 
 

Llei 12/2009 d'educació (Article 148) LEC 
Decret 102/2010 autonomia de centres (Article 27.1, 28, 45,46,47) 

Llei 8/2013 per a la millora de la qualitat educativa LOMCE 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

a) Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha              

de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu               

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

b) Participar en l'aprovació de la programació general anual, la carta de compromís, de les              

normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser                

consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu               

suport per majoria simple dels membres.  

c) Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de                

documents de gestió del centre( memòria, programació general anual, carta de compromís,            

gestió econòmica) 

d) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer              

l'evolució del rendiment escolar.  

e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent i               

si escau, revisar les sancions imposades als alumnes i proposar les mesures oportunes. 

f) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats            

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

g) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració            

del centre amb entitats i institucions.  

h) Promoure l’optimització de les instal·lacions i dels equips escolars i vetllar per la seva              

conservació i renovació. 

i) Informar sobre el procediment d'admissió d'alumnes.  

j) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o director 

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre              

el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres                  

aspectes relacionats amb la seva qualitat. 

l) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre              

homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, la resolució pacífica de conflictes i la                  

prevenció de violència de gènere. 
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m) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per l’administració educativa. 

 
Cada quan es convoquen eleccions? 
 
Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys                 

es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.   

Les eleccions per a la renovació del consell escolar les convoca el director o directora del centre públic. 

Vacants: si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més                 

votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la                    

propera renovació del consell escolar. 

 

Acords presos  

Els acords presos pel CE mitjançant majoria simple tenen caràcter vinculant. Si un membre del CE                

sol·licita, les votacions seran secretes mitjançant papereta. 

 

L’acta provisional s’enviarà per correu electrònic per a la seva aprovació dins del termini de cinc dies                 

per tal de poder fer esmenes per escrit i poder-les annexar a l’acta. 

 

L'acta ha d'anar signada pel secretari amb el vist i plau del president o presidenta. Així mateix                 

correspon a la secretària estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per l'òrgan. En              

l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, i els motius que la                  

justifiquen o el sentit del vot favorable. 

 

Els membres del CE que discrepin de l'acord majoritari hi podran formular vot particular per escrit en el                  

termini de quaranta-vuit hores, que s'incorporarà al text aprovat.  

 

COMISSIÓ ECONÒMICA 

 

Supervisa la gestió econòmica del centre. Composició: directora, secretària, administrativa PAS i            

un alumne/a del CE. 
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 4.2. El Claustre 

Llei 12/2009 d'educació LEC (Article 146) 

Decret 102/2010 autonomia de centres (Article 29) 

És l’òrgan propi de participació del professorat en el control i la gestió de les activitats educatives i del                   

conjunt dels aspectes educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix la directora                 

i en absència seva, la secretària.  

Es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, ii sempre que el convoqui la directora o ho sol·liciti                    

almenys un terç de les persones membres.  

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els membres. Les no assistències o els retards seran                 

consignats a l’Acta del Claustre, al llibre d’absències del Centre i a l'administració territorial.  

El claustre el convoca la directora amb un mínim de 48 hores d’antelació, excepte en cas d’un claustre                  

extraordinari, que es podrà convocar amb 24 hores d’antelació. L’ordre del dia és fixat per la directora,                 

juntament amb l’equip directiu. Hi pot incloure punts qualsevol docent previa comunicació a la direcció. 

 

Acords presos i quòrum necessari 

Els acords presos pel claustre mitjançant majoria simple tenen caràcter vinculant. Si un membre del               

claustre ho sol·licita, les votacions seran secretes mitjançant papereta. 

El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió és la majoria absoluta dels seus membres. 

L’acta provisional s’enviarà per correu electrònic per a la seva aprovació dins del termini de cinc dies                 

per tal de poder fer esmenes per escrit i poder-les annexar a l’acta. L'acta ha d'anar signada pel                  

secretari amb el vist i plau del president. 

Així mateix correspon a la secretària estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per              

l'òrgan. En l'acta figurarà, a sol·licitud dels respectius membres, el vot contrari a l'acord adoptat, i els                 

motius que la justifiquen o el sentit del vot favorable. Els membres del claustre que discrepin de l'acord                  

majoritari hi podran formular vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que               

s'incorporarà al text aprovat.  

Reunions informatives 

A banda de les sessions ordinàries o extraordinàries del claustre, la directora pot convocar reunions               

informatives quan ho consideri convenient. L’assistència a aquestes reunions informatives és també            

obligatòria. Sempre que la directora ho consideri convenient, les reunions informatives seran            

substituïdes o complementades per missatges a través del correu electrònic. És per això necessari que               

el professorat consulti diàriament el seu correu electrònic. 
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Article 146. El claustre del professorat té les funcions següents: 
 

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

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció               

del director o directora. 

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

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

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

resultats. 

f) Donar suport a l'equip directiu en el compliment de la programació general del centre. 

g) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc              

de l'ordenament vigent. 

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

Altres atribucions: 

a) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i             

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

b) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, i vetllar             

perquè s’atinguin a la normativa vigent. 

c) Ratificar acords sobre objectius, currículum, metodologia o avaluació que hagin pres           

les coordinacions. 

d) Elaborar propostes sobre el funcionament del centre i la millora de la gestió 

e) Fer aportacions sobre les accions i objectius de la programació general anual 

 

Vots a favor: 

Majoria simple: dels presents la meitat més 1.  

Majoria absoluta: del total de membres de ple dret  la meitat més 1.  

 

 

Que és fa en cas que es vulgui votar un punt que no consta a l’ordre del dia? 

Només podran ser tractats els punts que figurin en l'ordre del dia, llevat que en sigui declarada                 

la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres.  
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 5. ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
La composició de càrrecs directius i de coordinació dels centres es revisa cada curs d'acord amb les                 

modificacions de l'oferta educativa. (normativa del departament d’ensenyament d’inici de curs). 

Segons la normativa ens corresponen tres hores lectives de coordinació en un centre de 4 docents. 

a) Coordinador/a de preparació per a proves d’accés. 

b) Coordinador/a d’ensenyaments inicials i  bàsics. 

c) Coordinador/a de formació bàsica. 

d) Coordinador/a de competències per a la societat de la informació. 

 

Cada curs s'assignaran les coordinacions i les hores de coordinacions segons les necessitats del              

centre i ho farà la directora. I es podrà variar els ensenyaments assignats i les funcions segons l'oferta                  

formativa i les necessitats d'organització del centre. 

Les coordinacions es reuniran almenys un cop al trimestre i es realitzarà un acta dels acords. Cal lliurar                  

una còpia de l'acta a direcció i guardar una còpia a l'ordinador, a la carpeta corresponent. 

La designació ha de recaure, sempre que sigui possible, en funcionaris docents en servei actiu. 

 

 5.1. Funcions generals dels òrgans unipersonals de coordinació: 
a) Convocar i presidir les reunions de la coordinació. Fer les actes corresponents, arxivar-les i 

lliura una còpia a direcció. 

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les matèries corresponents i vetllar per la 
coherència al llarg dels cursos i etapes.  

c) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives.  

d) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en les 
matèries corresponents i vetllar per la seva coherència.  

e) Definir els continguts mínims per assolir les competències bàsiques i consensuar la forma de 
recuperar avaluacions o matèries pendents. 

f) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament.  

g) Promoure activitats que suposin connexió entre matèries diferents.  

h) Vetllar per el treball tutorial en el marc d’un pla d’acció tutorial. 

i) Vetllar per els materials necessaris i preveure les compres amb antelació 

j) Informar els/les professors/es substituts/és de les programacions i materials disponibles. 

k) Aquelles altres que li encomani el director/a. 
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 5.2. Coordinació de preparació de proves d’accés 

Les funcions específiques que corresponen a la persona coordinadora de la preparació per a les 
proves d’accés són: 

a) Les funcions generals anteriorment citades. 

b) Orientar i assessorar els alumnes pel que fa al seu itinerari formatiu i pla de treball. 

c) Publicar les convocatòries de les proves mitjançant el tauler informatiu i els mitjans de difusió 
del centre.  

d) Mantenir actualitzada la informació sobre programes, temaris, convocatòries, etc. 

e) Facilitar la gestió de la inscripció a les proves. 

f) 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. 

g) Realitzar l'estadística d'aprovats a la prova d'accés. Prèviament s'ha de sol·licitar a l'alumnat el 
codi d'inscripció a la prova per tal de poder accedir a la informació, amb la seva autorització. 
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 5.3. Coordinador d'ensenyaments inicials i bàsic 

El bloc d'ensenyaments inicials i bàsics de l'educació de persones adultes es compon dels 

ensenyaments següents: llengua catalana, llengua castellana,llengua estrangera i 

informàtica.Els ensenyaments inicials i bàsics tenen com a objectiu que les persones 

destinatàries puguin adquirir el grau de competència mínima en les àrees indicades per 

desenvolupar-se en la societat actual. 

● Català (A1, A2, B1 d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència) 

● Castellà (A1, A2, B1 d'acord amb el MECR) 

● Anglès 1 (Bàsic A1, d'acord amb el MECR). Es traspassa al la persona coordinadora 

de les competències per a la societat de la informació. 

● Informàtica inicial. Es traspassa al la persona coordinadora de les competències per a 

la societat de la informació. 

 

a) Les funcions generals anteriorment citades. 

b) Coordinació amb el CNL de Granollers. Projecte de voluntaris per la llengua VxL 

c) Dinamitzar el projecte de Parelles Lingüístiques 

d) Redacció d'articles o escrits sobre les  activitats/sortides que es fan al centre 

e) Vetllar per la publicació dels articles a la web del centre i al facebook del centre. 

 

 5.4. Coordinació de formació bàsica 
La formació bàsica d'adults és el conjunt d'activitats i processos formatius que abasten des de 

l'aprenentatge de la lectoescriptura i el càlcul elemental fins a l'obtenció del títol de graduat en 

educació secundària obligatòria. 

● Etapa Instrumental 1, 2 i 3 (obtenció del certificat de formació instrumental) 

 
 

a) Les funcions generals anteriorment citades. 
 

b) 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. 

c) Coordinar-se amb serveis socials (en cas de necessitat) 
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 5.5. Coordinació de competències per a la societat de la         

informació 
El bloc de les competències per a la societat de la informació es compon dels ensenyaments                

següents:  

● informàtica COMPETIC 1 (ACTIC bàsic). S’amplia a COMPETIC inicial. 

● Llengua estrangera Anglès: nivell 2 i 3. S’amplia al nivell 1 d’anglès. 

 

 

a) Les funcions generals 

b) Vetllar per la realització de la prova externa d'anglès dins del termini previst. 

c) Les funcions generals del coordinador d’informàtica: 

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

informàtics i per a l’adquisició de nous recursos. 

- Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en 

l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Educació i Universitats. 

- Vetllar per el manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 

centre : ordinadors, impressores, fotocopiadores,... 

- Assegurar la disponibilitat del software necessari, orientant el claustre sobre la seva             

utilització. 

- 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. 

- Actuar, per delegació de la , d’interlocutor amb els responsables informàtics del Departament.             

Coordinar-se amb el preventiu (SAU) 

- Orientar el professorat sobre les modalitats de formació, segons els interessos i necessitats. 

- Confegir i mantenir actualitzat l’inventari de recursos informàtics. 

- Vetllar per la realització de còpies de seguretat de la xarxa. 

- Vetllar pel bona coordinació entre el personal docent que imparteix els ensenyaments 

d’informàtica. 

- Aquelles altres que li encomani la directora, com: mantenir actualitzada el moodle, la web i el                

facebook del centre. 
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 6. TASQUES COMPLEMENTÀRIES 
 

Donat el fet de tractar-se d'un centre de 4 docents, tothom ha d'assumir responsabilitats, ja siguin 

relacionades amb la coordinació assignada com a les tasques complementàries assignades. 

 

Tal i com s'indiquen en les instruccions del departament d'ensenyament, les hores de permanència al 

centre, s'anomenen hores d'activitats complementàries de presència al centre: tutories amb alumnes, 

reunions, manteniment de les aules i altres funcions que determini la directora. 
 
Funció Responsable/s 

 
Temps de dedicació. 
Permanència 

Dinamitzador/a de les 
activitats complementàries: 
festivals, sortides, murals. 
Proposar les activitats i els 
terminis. 
 

Coordinador/a de 
competències de la 
societat de la 
informació 

Reunions pedagògiques 
setmanals 
Permanència 

Mantenir actualitzada la pàgina 
web del centre i el facebook 
 

Direcció (informació 
general) 
Coordinador/a de la 
societat de la 
informació (activitats 
del centre) 

Permanència 

Tutoria pràctiques de l'INS 
Vallbona i supervisar les 
tasques de l'alumnat de 
pràctiques del GM administratiu 

Equip directiu Permanències 

Riscos Laborals: informar al 
CE, al Claustre i a l'alumnat. 
Realitzar el simulacre i lliurar la 
documentació a direcció per tal 
de fer-la arribar als Serveis 
Territorials. 

Equip directiu Hores d’equip directiu 

Entrevistes/tutories Tutors/es Permanències 

Altres que determini la 
direcció 
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Coordinació de riscos laborals 
➔ Promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre. 

➔ Elaboració del pla d’emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels 

simulacres d’evacuació. 

➔ Revisar la senyalització i equips de lluita contra incendis del centre. 

➔ Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

➔ Emplenar i trametre als Serveis Territorials el full de Notificació d’accidents. 

➔ Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels 

accidents que es produeixin en el centre docent. 

➔ Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el 

control dels riscos generals i específics del centre. 

➔ Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 
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 7. ÒRGAN D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT. LA TUTORIA 
 

a) Com a primera mesura s’estableix que cada estudiant del centre tingui assignat una persona              

tutora. 

b) El tutor o tutora ha de conèixer les necessitats i objectius formatius de l’estudiant per tal                

d’aconsellar-li la millor manera de treballar per assolir-los.  

c) També, si s’escau, ha de coordinar-se amb els altres professors de l’estudiant per recollir              

informació i poder transmetre-la-hi de forma entenedora i útil. Aquest equip docent es             

constitueix, quan convingui, en Junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i             

adoptar les decisions que en resultin. 

d) Vetllar pel funcionament del grup d’acord amb les Normes d’Organització i Funcionament del             

Centre. 

e) Fomentar la participació dels alumnes en la vida del centre i en les activitats culturals de                

l’entorn. 

f) Impulsar i organitzar les activitats acadèmiques extraescolars. 

g) Tot el professorat del centre ha d'exercir les funcions pròpies de la tutoria.  

h) La directora s'encarrega de coordinar el pla d’acció tutorial. 

i) Cada tutor/a rebrà a l'inici de curs la documentació necessària per la tutoria de cada grup. 

j) Expedient de l'alumnat: als centres d'adults cada tutor/a és responsable de l'expedient i de la               

documentació de l'alumnat i de portar un registre de la seva assistència, tal i com es determina                 

al pla d'acció tutorial. 
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 8. PERSONAL ADMINISTRATIU. PAS 
 
Funcions: 
 

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

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

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències,etc.  
c) La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre: donar informació a l'alumnat              

tant de forma presencial com telefònica, mantenir actualitzats els llistats d'alumnes, tant a             

SAGA com al DRIVE i imprimir els fulls d'assistència que han de signar. 

d) Arxivar la correspondència i la documentació oficial. 

e) Fer altres tasques auxiliars que els puguin ser encomanades pels membres de l’equip directiu. 

f) Mantenir actualitzada la graella de manteniment del centre i quan sigui necessari comunicar-ho             

a la persona responsable de l'ajuntament, amb el vistiplau de l'equip directiu. 

g) Supervisar el nivell de gasoil de la caldera i fer la comanda a l'ajuntament quan restin 300L a la                   

caldera. 
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