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0. CONTROL DE CANVIS

Elaborat Revisat Aprovat
Càrrec Equip Impulsor Equip Directiu i claustre Consell Escolar

Control de revisions:

Núm.
revisió

Descripció de la modificació

1 Creació del document
2 Revisió i modificació del document
3 Revisió i modificació del document
4 Modificació de la constitució del Consell Escolar
5 Actualització  de  la  normativa  ROC  per  LEC,  revisió  de  les

funcions dels càrrecs, actualització d’aspectes de convivencia,
incorporació del TIS i educadora social.

6 Actualització  de  les  NOFC per  incloure  servei  de  mediació  i
modificació  de  la  composició  del  Consell  Escolar,  incloure  el
mapa de procesos.

7 Canvi % absència de l'alumnat de Cicles per a l'avaluació 
continuada (passa del 20 % al 15 %)
Afegim i actualitzem el protocol de consum de drogues ESO i 
Post-obligatori
Introduïm figura de coordinador de mobilitat PF
Introduïm a l'apartat d'aspectes generals on especifica que la 
plataforma de gestió de centre (I-educa) és l'eina de 
comunicació de centre que els dies laborables cal obrir-lo 
diàriament. 
Canvis a l'apartat de convivència: 

 5 retards a 1a hora del matí el tutor de grup emet un 
comunicat (per unificar criteris resta de centres de 
Manlleu)

 3 incidències a la setmana - el tutor de grup emet un 
comunicat

 l'alumnat amb reiteració de conflictes amb companys se'l 
deriva a servei de mediació

8
Incorporació de dos nous registres relacionats amb l'ús del mòbil i les 
xarxes, per tal de formar part de e-twinning .
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1. OBJECTIUS, I MARC LEGAL  DE LES NORMES 
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
 
Les normes d’organització i funcionament del centre són una eina que ha de
servir per regular la vida interna del centre, i establir de forma clara i coherent les
regles que obliguin a tots els qui d'una manera o altra participin en l'acte educatiu,
i  garanteixin  al  mateix  temps els  drets  que igualment  la  legislació  vigent  els
atorgui.  A  més  estableix  normes  tècniques,  funcionals,  pedagògiques  i
administratives  i  harmonitza  les  postures  de  tots  els  sectors  que  hi  tenen
incidència.  L’aplicació  d’aquestes  NORMES  D’ORGANITZACIÓ  I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE és responsabilitat de tots els membres de la
comunitat educativa pròpia del centre INS Antoni Pous i Argila.

L'objectiu fonamental de l'educació dels alumnes al llarg de la seva estada a
l'Institut és la formació integral, descrita detalladament en el Projecte educatiu
de Centre (PEC).
  
Les  normes  que  s'estableixen  en  aquestes  NORMES  D’ORDENACIÓ  I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE són vinculants per a tots els membres de la
comunitat  educativa  de  l'INS:professors,  alumnes,  mares  i  pares  o  tutors
d'alumnes,  personal  d'administració  i  serveis  i  totes  aquelles  persones  o
entitats  que  per  qualsevol  motiu  i  temporalment  entrin  dins  la  comunitat
educativa.

El seu àmbit físic d’aplicació serà l’edifici propi de l’INS o qualsevol lloc o edifici
on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o parcialment.

Aquestes  NORMES  D’ORDENACIÓ  I  FUNCIONAMENT  DEL  CENTRE
s’emmarquen dins el següent marc normatiu:

-Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación –LOE

-Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

-Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de
la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat
parcialment (art.  4 i  Títol  IV) pel  Decret 102/2010, d’autonomia dels centres
educatius.

-Resolucions de 19 de juny de 2012, per les quals s’aproven els documents per
a  l’organització  i  el  funcionament  dels  diferents  tipus  de  centres  (públics  i
privats) per al curs 2012-2013.

Normes d’organització i funcionament 
del centre

Data:  13/02/2019 Versió: 9 Pàgina 6 de 84

Aquest document pot quedar obsolet  una vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 

Codi : NOFC

Nom arxiu : nofc.doc

1.1. Aspectes generals de l’organització i gestió del centre

1.1.1. -  L’estructura d’organització i gestió del nostre institut està formada per
òrgans  de  govern  i  de  coordinació,  els  quals  poden  ser  col·legiats  o
unipersonals.
1.1.2. - Els òrgans col·legiats de govern són: el consell escolar i el claustre de
professors.
1.1.3. -  Els òrgans unipersonals de govern són: Director,  cap d'estudis,  cap
d'estudis  adjunt,  coordinador  pedagògic  i  secretari.  Aquests  òrgans
unipersonals constitueixen l’equip directiu.
1.1.4. -  Els òrgans col·legiats de coordinació són: els departaments didàctics i
els equips docents.
1.1.5. -  Els òrgans unipersonals de coordinació són: caps dels departaments
didàctics  i  dels  cicles  formatius,  així  com  els  coordinadors  de:  batxillerat,
d’educació  secundària  obligatòria,  de  la  formació  professional,  de  riscos
laborals, d'activitats, sortides i serveis extraescolars, d’informàtica,LIC i qualitat.
1.1.6. - Per tal de poder realitzar les seves funcions es procurarà que, tots els
òrgans unipersonals de  coordinació i  els  professors instructors  d’expedients
disciplinaris, disposin d'una reducció d’hores lectives, sempre depenent de la
disposició horària de la plantilla.
1.1.7. -  El desenvolupament dels diferents òrgans de govern i coordinació es
realitza en els apartat 1.2.3.  i 1.2.4.  d’aquest reglament.
1.1.8. -L’organigrama que regeix el funcionament del centre és el que apareix
en l’apartat 1.2.5.
1.1.9. - La substitució dels càrrecs es farà seguint la normativa d’inici de curs 
que publica anualment el departament d’ensenyament, en els “Documents 
d'organització i gestió del centre”.
1.1.10. - El canal de comunicació oficial al centre és ieduca, per tant cal mirar el
correu els dies de feina, i insistir en la realització de les enquestes internes tant 
de satisfacció, com de formació.
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1.2. Órgans de govern

1.2.1. Aspectes generals.

1.2.1.1.  -  Els  òrgans  de  govern  de  l'institut  vetllaran  perque  les  activitats
d’aquest es desenvolupin d'acord amb els principis i valors de la Constitució i
de l’Estatut  d’Autonomia de Catalunya,  per  l'efectiva  realització  dels  fins de
l'educació, establerts en les lleis i en les disposicions vigents, i per la qualitat de
l'ensenyament. A més, garantiran, en l'àmbit de la seva competència, l'exercici
dels  drets  reconeguts  a  l’alumnat,  professorat,  pares  i  mares  i  personal
d'administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures corresponents.
Així  mateix,  afavoriran  la  participació  efectiva  de  tots  els  membres  de  la
comunitat  educativa  en  la  vida  del  centre,  en  la  seva  gestió  i  en  la  seva
avaluació.
1.2.1.2. - Els òrgans de govern del centre són:
Col·legiats: Consell Escolar del Centre i Claustre de Professorat.
Executius:  Director,  Cap  d'Estudis,  Secretari,  Coordinador  Pedagògic,  Cap
d'Estudis Adjunt. Tots de manera conjunta constitueixen l'equip directiu.
1.2.1.3. - Per al correcte desenvolupament de les seves funcions, els diferents
òrgans de govern elaboraran un programa d'actuació i un calendari de reunions
que s'inclourà en la Programació General Anual de centre (PGAC).

1.2.2. Òrgans col·legiats.

1.2.2.1. Consell Escolar.
1.2.2.1.1.  -  (LEC,  148)  El  consell  escolar  és  l'òrgan  de  participació  de  la
comunitat  escolar  en  el  govern  del  centre.  Correspon  al  Departament
d’Educació establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també
determinar el nombre i el procediment d'elecció dels membres del consell.
1.2.2.1.2.  -  Les  seves  competències,  el  procediment  d’elecció  dels  seus
membres  i  el  seu  funcionament  estan  regulats  per  la  LEC  i  pel  Decret
102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.
1.2.2.1.4.  -  En els  centres que imparteixen cicles formatius de dues o més
famílies  professionals,  o  en  què almenys  el  25% de l’alumnat  està  cursant
ensenyaments  de  formació  professional  o  d’artsplàstiques  i  disseny,
ensenyaments de grau mitjà de música o de dansa o ensenyaments artístics
superiors,  es pot  incorporar a les sessions del  consell  escolar una persona
proposada  per  les  institucions  empresarials  o  laborals  presents  en  l’àmbit
d’acció del centre, d’acord amb les seves normes d’organització i funcionament,
amb veu i sense vot.
1.2.2.1.5. -  Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una
persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva
entre homes i dones.
1.2.2.1.6. - La composició del Consell Escolar ve estipulada en l’Article 45 del
capítol 3, del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius,
del desplegament de la LEC.
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1.2.2.1.7.  -  Sense  perjudici  del  que  s’estableix  en  l’article  27  del  DECRET
102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, el consell  escolar
d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:
a. El director o directora, que el presideix.
b. El cap o la cap d’estudis.
c. Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el
centre.
d. Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
e.  Els i  les representants de l’alumnat i  dels pares i  mares o tutors,  elegits
respectivament per ells i entre ells.
f. Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre
aquest personal.
1.2.2.1.8. -  El secretari o secretària del centre és membre del consell escolar,
però hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell.
1.2.2.1.9. - El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un
terç del total de persones membres del consell.
1.2.2.1.10. - El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors,
en conjunt,  no pot ser inferior a un terç del total  de persones membres del
consell.  Una  de  les  persones  representants  dels  progenitors  la  designa
l’associació de pares i mares més representativa del centre.
1.2.2.1.11.  -  Cada  centre  determina  la  composició  del  consell  escolar  que
queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb
el que s’estableix en aquest article i la resta de legislació vigent.
1.2.2.1.12.  -La  composició  del  Consell  escolar  de  l’Institut  Antoni  Pous  i
Argilaestà constituïda per 22 membres, segons la distribució següent:
a. El director del centre, que presideix el consell escolar.
b. El Cap d’estudis.
c. El secretari de l’equip directiu, amb veu i sense vot.
d. Vuit representants del sector professorat.
e.  Quatre  representants  del  sector  pares  i  mares  d’alumnes,  inclòs  un
representant de l’associació de pares i mares d’alumnes.
f. Quatre representants del sector alumnat,  
g. Un representant de l’Ajuntament de Manlleu.
h. Un representant del PAS. 
i. Un representat de la USEE.
1.2.2.1.13. - El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins
dels  tres  cursos  acadèmics  següents  a  aquell  en  què  és  determinada.
L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar no entrarà
en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi
aprovat.
1.2.2.1.14.  -  La  participació  dels  òrgans  de  govern,  dels  professionals  de
l'ensenyament,  de  l'alumnat  i  de  les  seves  famílies,  de  l'entorn  social  i
professional i dels ajuntaments en el govern de l'institut s'efectua a través del
consell escolar.  La seva composició està regulada en el capítol 2 del Decret
317/2004, de 22 de juny,pel qual es regulen la constitució i la composició del
consell escolar, la selecció del Director o de la Directora i el nomenament i el
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics.
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1.2.2.1.15.  -  Per a l'elecció  dels  membres del  consell  escolar  se seguirà el
procediment descrit en els articles 3 a 7 del Decret 317/2004, de 22 de juny.
1.2.2.1.16.  -  Renovació  de  les  persones  membres  del  consell  escolar.
Normativament  ve  estipulat  en  el  DECRET  102/2010,  de  3  d’agost,
d’autonomia dels centres educatius
1.2.2.1.17.  -  (LEC,  148.3)  Corresponen  al  Consell  Escolar  les  funcions
següents:

 Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una
majoria de tres cinquenes parts dels membres. 

 Aprovar  la  programació  general  anual  del  centre  i  avaluar-ne  el
desenvolupament i els resultats.

 Aprovar  les propostes d'acords de coresponsabilitat,  convenis i  altres
acords decol·laboració del centre amb entitats o institucions.

 Aprovar  les  normes  d'organització  i  funcionament  i  les  modificacions
corresponents.

 Aprovar la carta de compromís educatiu.
 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament

del Director.
 Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions

als alumnes.
 Aprovar  les  directrius  per  a  la  programació  d'activitats  escolars

complementàries  i  d'activitats  extraescolars,  i  avaluar-ne  el
desenvolupament.

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del
centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 Qualsevol  altra  que  li  sigui  atribuïda  per  les  normes  legals  o

reglamentàries.
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1.2.2.2. Claustre de Professorat.

1.2.2.2.1. - (LEC, art. 146) El claustre del professorat és l'òrgan de participació
del  professorat  en  el  control  i  la  gestió  de  l'ordenació  de  les  activitats
educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per tot
el professorat i el presideix el Director del Centre.
1.2.2.2.2. - Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que
estableix l’article 146.2 de la Llei d’Educació:
a.- Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu.
b.- Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de
selecció del Director o Directora.
c.- Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial.
d.- Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.
e.-  Programar  les  activitats  educatives  del  centre  i  avaluar-ne  el
desenvolupament i els resultats.
f.- Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
g.-  Donar  suport  a  l'equip  directiu  i,  si  escau,  al  consell  de  direcció,  en  el
compliment de la programació general del centre.
h.- Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en
el marc de l’ordenament vigent.
i.- Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
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1.2.3. Equip Directiu

(LEC, 147) L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics i
és integrat pel Director o la Directora, el Cap o la Cap d'estudis, el Secretari o
Secretària, i els altres òrgans unipersonals que s'estableixin per reglament o en
exercici de l'autonomia organitzativa del centre. En el moment de l’aprovació
d’aquest Reglament, la constitució de l’Equip directiu de l’Institut Antoni Pous i
Argila  és la següent: el Director, el Cap d’estudis, el Cap d’estudis adjunt, el
Secretari i el Coordinador pedagògic.

1.2.3.1.-  Els  membres de l'equip  directiu  són responsables de la  gestió  del
projecte de direcció establert per l'article 144 de la LEC.
1.2.3.2.- El Director pot delegar en els membres de l'equip directiu les funcions
establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142 de la Llei d’Educació
de Catalunya.
1.2.3.3.- El Centre, en exercici de llur autonomia, podrà constituir un consell de
direcció, integrat per membres del claustre del professorat d'entre els que tenen
assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació.
1.2.3.4.-  Correspon al Director nomenar i  fer cessar els membres de l'equip
directiu i del consell de direcció. També li correspon l'assignació o la delegació
de funcions a altres membres del claustre, i la revocació d'aquestes funcions.
1.2.3.5.- El Director respon del funcionament del centre i del grau d'assoliment
dels objectius del projecte educatiu, d'acord amb el projecte de direcció, i ret
comptes davant el consell escolar i  l'Administració educativa. L'Administració
educativa avalua l'acció directiva i el funcionament del centre.
1.2.3.6.-  (LOE,  art.  131)  L’equip  directiu  treballarà  de  forma coordinada  en
l'exercici de les seves funcions, d'acord amb les instruccions del Director i les
funcions específiques legalment establertes. L'equip directiu, podrà convidar a
les  seves  reunions,  amb  caràcter  consultiu,  a  qualsevol  membre  de  la
comunitat educativa que cregui convenient.
1.2.3.7.- L'equip directiu, i si s’escau, el consell de direcció, reservarà almenys
dues hores setmanals en els seus horaris per a les reunions de planificació i
coordinació.
1.2.3.8.- El Director, prèvia comunicació al Claustre de professorat i al Consell
Escolar,  formularà  proposta  de  nomenament  i  cessament  a  l'Administració
educativa  dels  càrrecs  de  Secretari,  Cap  d'estudis,  Cap  d’estudis  adjunt  i
Coordinador  pedagògic  d'entre  el  professorat  amb  destinació  al  centre  en
ocasió de lloc de treball vacant.
1.2.3.9.- Tots els membres de l'equip directiu cessaran en les seves funcions al
terme del seu mandat o quan es produeixi el cessament del Director.
1.2.3.10.- L'equip directiu tindrà les funcions següents:
a.- Vetllar pel bon funcionament del centre.
b.-  Estudiar i presentar al claustre i consell escolar propostes per a facilitar i
fomentar la participació de la comunitat educativa.
c.-  Proposar procediments d'avaluació de les diferents activitats i  projectes i
col·laborar en les avaluacions externes del centre.
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d.-  Proposar  a  la  comunitat  escolar  actuacions  de  caràcter  preventiu  que
afavoreixin relacions entre els diferents col·lectius que la integren i millorin la
convivència en el centre.
e.-  Adoptar  les  mesures  necessàries  per  a  l'execució  coordinada  de  les
decisions del consell escolar i del claustre en l'àmbit de les seves competències
respectives.
f.- Establir els criteris per a l'elaboració del projecte del pressupost.
g.-  Elaborar  la  proposta  del  projecte  educatiu  del  centre,  la  programació
general anual i la memòria final de curs.
h.-  Difondre les activitats del Centre entre la comunitat educativa i en el seu
entorn social.
i.- Aquelles altres funcions que delegui en ell el Consell Escolar, en l'àmbit de la
seva competència.
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1.2.3.2. Director.

1.2.3.2.1. - El Director del centre públic és responsable de l'organització, el 
funcionament i l'administració del centre, n'exerceix la direcció pedagògica i és 
cap de tot el personal.
1.2.3.2.2. - La selecció del Director es porta a terme pel procediment de 
concurs, en què participen la comunitat escolar i l'Administració educativa.
1.2.3.2.3. - El Director té funcions de representació, funcions de lideratge 
pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes 
funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte 
educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.
1.2.3.2.4. - Corresponen al Director les funcions de representació següents:
a.- Representar el centre.
b.- Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre.
c.- Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics 
del centre.
d.- Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració 
educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració.
1.2.3.2.5. - Corresponen al Director les funcions de direcció i lideratge 
pedagògics següents:
a.- Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 
adaptacions corresponents.
b.- Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum 
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.
c.- 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.
d.- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa 
i de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el 
títol II de la LEC i el projecte lingüístic del centre.
e.- Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 
educatiu.
f.- Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions 
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions 
successives.
g.- Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa 
referència l'article 124.1 de la LEC i presentar les propostes a què fa referència 
l'article 115.
h.- Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 
programació general anual.
i.- Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte 
educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.
j.- Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de 
l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica 
docent a l'aula.
1.2.3.2.6.  -  Corresponen al  Director  les funcions següents  amb relació  a la
comunitat escolar:

Normes d’organització i funcionament 
del centre

Data:  13/02/2019 Versió: 9 Pàgina 14 de 84

Aquest document pot quedar obsolet  una vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 

Codi : NOFC

Nom arxiu : nofc.doc

a.- Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu
del centre.
b.- Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures
disciplinàries corresponents.
c.- Assegurar la participació del consell escolar.
d.- Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes
i, si s'escau, amb les associacions d'alumnes.

1.2.3.2.7. -  Corresponen al Director les funcions relatives a l'organització i la
gestió del centre següents:
a.-  Impulsar  l'elaboració  i  l'aprovació  de  les  normes  d'organització  i
funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació.
b.- Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en
el projecte educatiu.
c.-  Emetre  la  documentació  oficial  de  caràcter  acadèmic  establerta  per  la
normativa vigent.
d.- Visar les certificacions.
e.-  Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel
Secretari o Secretària del centre.
f.- Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost
aprovat.
g.-  Contractar  béns  i  serveis  dins  els  límits  establerts  per  l'Administració
educativa i actuar com a òrgan de contractació.
h.- Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves
funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a
l'aula. El Director pot delegar en els membres de l'equip directiu les funcions
establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l'article 142 de la Llei d’Educació
de Catalunya.
1.2.3.2.8. -  El Director té qualsevol  altra funció que li  assigni  l'ordenament i
totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.
1.2.3.2.9. -  El Director, 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.
El Director, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a
defensar l'interès superior de l'infant.
1.2.3.2.10. - La regulació del complement retributiu del director o directora 
relatiu a les funcions de direcció ha de tenir en compte la complexitat del centre
que dirigeix.
1.2.3.2.11. - El Director és el responsable dels documents de gestió del centre:
1.2.3.2.12. - Càrrecs i/o comissions, que orgànicament estan sota la supervisió 
directa del Director:

 Comissió permanent del consell escolar
 Comissió de convivència del consell escolar 
 Comissió econòmica del consell escolar.
 Coordinador de pla i millora i qualitat de centres educatius (PMQCE).

1.2.3.3. Cap d’estudis
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1.2.3.3.1  –D’cord  amb  el  decret  102/2010,  de  3  d’agost,  d’autonomia  dels
centres educatius, correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li
delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’Educació i
totes  les  altres  que  li  encarregui  la  direcció,  preferentment  en  els  àmbits
curricular,  d’organització,  coordinació  i  seguiment  de  la  impartició  dels
ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat. 

Concretament, les principals funcions que es concreten en el centre són:
a.- Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les
aules  i  altres  espais  docents  segons  la  naturalesa  de  l'activitat  acadèmica,
escoltat el claustre
b.-  Vetllar  pel  desenvolupament  de  les  activitats  establertes  en  els  horaris
d’alumnes I professors i professores, preveure l’atenció dels alumnes en cas
d’absència dels professors o professores i controlar-ne les incidències.
c.- Substituir el Director en cas d’absència
d.-  Coordinar la realització de les reunions d'avaluació en coordinació amb la
Coordinació Pedagògica
e.-  Proposar,  escoltada  la  Coordinació  pedagògica,  les  modificacions
curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d‘Ensenyament.
f.-  Vetllar perquè el desenvolupament dels crèdits de FCT s’adeqüi als criteris
recollits al CCC.
g.-  Aquelles  altres  que li  siguin  encomanades pel  Director  o  atribuïdes per
disposicions del Departament d’Ensenyament.
h.-Professorat : control i gestió d’absències
i.-Acollida professorat (Documentació centre, horaris, horaris grups, absències i
permisos)

1.2.3.3.2 - El cap d’estudis, juntament amb el director és responsable dels 
documents de gestió i millora contínua següents:

 PGAC: Programació general anual de Centre.
 NOFC: Normativa d’organització i funcionament de centre.
  PEC: Projecte Educatiu de Centre
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1.2.3.4. Secretari

D’acord  amb  el  decret  102/2010,  de  3  d’agost,  d’autonomia  dels  centres
educatiuscorrespon al Secretari dur a terme la gestió de l’activitat econòmica,
(d’acord amb el que s’estableix a l’apartat d de l’article següent) i administrativa
de l’Institut, sota el comandament del Director, i exercir, per delegació d’aquest,
la prefectura del personal d’administració i serveis adscrits a l’Institut, quan el
Director així ho determini.
1.2.3.4.1. - Són funcions específiques del Secretari o de la Secretària les 
següents:
a.- Exercir la secretaria dels òrgans de participació en el control i gestió del 
centre i aixecar les actes de les reunions que celebrin.
b.- Tenir cura de les tasques administratives de l’Institut, atenent la seva 
programació general i el calendari escolar.
c.- Estendre les certificacions i els documents oficials de l’Institut, amb el 
vistiplau del Director.
d.- Vetllar per la gestió econòmica del centre. Obrir i mantenir els comptes 
necessaris en entitats financeres juntament amb el Director. Vetllar per 
l’elaboració del projecte de pressupost del centre.
e.- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les 
disposicions vigents.
f.- Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 
diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
g.- Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat 
dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i 
custodiar-los.
h.- Dur a terme la correctapreparació dels documents relatius a l’adquisició, 
l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, 
d’acord amb la normativa vigent.
i.- L’organització i l’assignació de les tasques entre el personal d’administració i
serveis de l’Institut, dels quals exercirà, per encàrrec del Director, la seva 
prefectura.
j.- Dur a terme la gestió econòmica dels recursos del centre, la comptabilitat 
que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Elaborar el 
projecte de pressupost del centre.
k.- Confegir i mantenir l’inventari general del centre.
l.- Fer les accions corresponents al manteniment i cura de les instal·lacions del 
centre.
m.- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel Director de l’Institut 
o atribuïdes per disposicions del Departament d’Educació.
n.- Gestionar els pagaments de les sortides acadèmiques del centre.

1.2.3.4.1. - Càrrecs i/o comissions, que orgànicament estan sota la supervisió 
directa del Secretari:

 Personal d’administració i serveis.
 Tutors (aspectes de gestió acadèmica, altes, baixes, convalidacions, 

exempcions,...)
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 Responsables de manteniment.
 Coordinadors programes PQPI i d’altres programes del Departament 

d’Educació. (aspectes de gestió econòmica).
1.2.3.4.1. - El secretari és responsable dels documents de gestió següents:

 Document d’elaboració del pressupost.
 Document de gestió econòmica.
 Pressupost.
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1.2.3.5. Cap d’estudis adjunt

1.2.3.5.1. - D’acord amb el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius, les funcions del cap d’estudis adjunt seran les que li assigni 
el Director del Centre i les que li delegui el cap d’estudis.
1.2.3.5.2. - S’estableixen com a funcions específiques del Cap d’estudis adjunt:
a.- Coordinar, per delegació del Cap d’estudis, les activitats escolars reglades. 
Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur 
a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i 
altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el 
claustre, en coordinació amb el cap d’estudis.
b.- Vetllar, per delegació del Cap d’estudis, pel desenvolupament de les 
activitats establertes en els horaris d’alumnes i professors i professores, 
preveure l’atenció dels alumnes en cas d’absència dels professors o 
professores i controlar-ne les incidències.
c.- Aquelles altres funcions que li siguin delegades pel o per la Cap d’estudis, 
les encarregades pel Director de l’Institut o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Educació.
1.2.3.5.3. - Són tasques específiques del Cap d’estudis adjunt les que es 
relacionen:

 Convocar la comissió de convivència setmanalment.
 Realitzar i presidir la comissió de convivència.
 Intervenir, en coordinació amb l’equip de tutors i l’equip docent, en la

resolució de conflictes en què estiguin implicats els alumnes d’ESO.
 Finalitzat cada trimestre fer una reunió de valoració i seguiment.
 Alumnat 
 Tramitació d’expedients disciplinaris d’alumnes.
 Organitzar els serveis a la comunitat.
 Fer el seguiment dels comunicats de puntualitat.
 Fer les estadístiques de convivència per grups
 Actualització d’expedients acadèmics

1.2.3.5.4. - El o la Cap d’estudis adjunt és responsable dels documents de 
gestió següents:
Expedients disciplinaris.
1.2.3.5.5. - Càrrecs i/o comissions, que orgànicament estan sota la supervisió 
directa del Cap d’estudis adjunt.
- Comissió de convivència.
- Seguiment de les cartes de compromís de 1r d’ESO.
- Seguiment d’informes dels alumnes (tutories individuals).
- Reunions actes d’avaluació: Resum ESO d’alumnes suspesos 
(juny/setembre).
- Quotes i pagaments: alumnes i ajuda serveis socials
- Seguiment sortides: convivencia i quotes.
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1.2.3.6. Coordinació pedagògica

1.2.3.6.1. -  D’acord amb el decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels
centres educatiuscorrespon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el
seguiment  i  l’avaluació  de  les  accions  educatives  que  es  desenvolupen  a
l’Institut, sota la dependència del Director.

1.2.3.6.2. - Són funcions específiques de la Coordinació pedagògica,
a.-  Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot
procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els
grups  de  treball.  Vetllar  per  la  seva  concreció  en  les  diferents  matèries  o
mòduls (FP) dels ensenyaments que s’imparteixen a l’Institut.
b.- Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents nivells i etapes dels
ensenyaments impartits a l’Institut.
c.-  Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel
Departament  d‘Ensenyament,  quan  escaigui,  en  coordinació  amb  el
Departament d’orientació.
d.-  Vetllar, perquè la programació dels ensenyaments i l’avaluació del procés
d’aprenentatge dels alumnes es dugui  a terme en relació amb els objectius
generals  dels  ensenyaments  que  s’imparteixen  i  els  terminals  i/o  resultats
d’aprenentatge de cada crèdit / mòdul professional, juntament amb els caps de
departament, d’acord amb els criteris generals aprovats pels departaments.
e.- Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles,
i graus dels ensenyaments impartits al centre.
f.-  Vetllar  per  l’adequada  selecció  de  llibres  de  text  o  digitals,  del  material
didàctic  i  complementari  utilitzat  en  els  diferents  ensenyaments  que
s’imparteixin a l’Institut, juntament amb els caps de departament.
g.-  Coordinar,  de manera  conjunta amb la  Prefectura  d’estudis,  l’acció  dels
departaments de coordinació didàctica, i vetllar per la continuïtat i coherència
de les seves actuacions entre els diferents grups d’alumnes.
h.-  Coordinar la  programació tutorial  desenvolupada en el  centre i  fer-ne el
seguiment juntament amb els coordinadors d’etapa i tutors.
i.-  Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel Director atribuïdes
per disposicions del Departament d ‘Ensenyament.
j.- Aprovar les programacions didàctiques de cada materia/crèdit/mòdul.
K.- Currículum i plans individual dels alumnes, PI.

1.2.3.6.3. - El coordinador pedagògic és responsable dels documents de gestió
següents:

 CCC: Concreció curricular de centre
 PAT: Pla d’acció tutorial.
 PLC: Projecte língüístic de centre. (revisió)

1.2.3.6.4. - Càrrecs i/o comissions, que orgànicament estan sota la supervisió 
directa del Coordinador pedagògic:

 Coordinació de llengua interculturalitat i cohesió social.
  Comissió d’atenció a la diversitat (CAD)
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 Caps de departament (aspectes curriculars.)
 Coordinadors d’etapa (ESO, BATX. I CF) i psicopedagoga.
 Reunió de Tutors de grup.
 Tècnic d’integració social (TIS) 
 Participar en els seminaris de coordinació primària-secundària.

1.2.3.7.  Comissió de qualitat

La comissió  de qualitat  és un element fonamental  en el  desenvolupament i
seguiment del sistema de gestió de la qualitat.

La comissió està formada per:
 Director/a del centre
 Cap estudis del centre
 Coordinador/a de qualitat
 Coordinadors/es dels plans estratègics o dedicació especial.

La funció i tasques de la comissió són:

 Planificar,  aprovar  i  comunicar  el  sistema  de  gestió  de  la  qualitat
(incloent els objectius de la qualitat)

 Revisar el sistema de gestió de la qualitat
 Assegurar  la  disponibilitat  de  recursos  per  la  implantacio  i

desenvolupament del sistema.
 Proposar accions de millora, incloent-hi les correctives i les preventives,

quan s’escaigui.
 Sensibilitzar i informar a l’equip humà del centre del sistema de gestió de

la qualitat.
 Elaborar  el  pla  de  qualitat  i  fixar  els  objectius  anuals;  estudiar  les

solucions  adequades  als  problemes  plantejats  i  emetre  les
recomanacions necessàries per a la seva resolució.

 Definir,  revisar  i  elaborar  la  documentació  dels  processos  clau  del
centre: informació, alumnat i famílies, preinscripció,matriculació, acollida,
ensenyament-aprenentatge (ESO, batxillerat i cicles), orientació/ titulació
…

 Marcar un temps i calendari específic per les reunions de la comissió de
qualitat,  aquestes no són les de l’equip directiu, ni les dels equips de
millora,  fixar-les  com  a  una  hora  dins  l’horari  dels  membres  de  la
comissió.

 Donar continuïtat a la comissió de qualitat, mantenint els seus membres
al llarg de tot el procés.

 El coordinador de qualitat i el director, han formar els membres de la
comissió en els conceptes nous de la qualitat que es van treballant a la
Xarxa.
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 Informació  transparent  al  professorat  de  les  tasques  que  s’estan
desenvolupant a nivell de qualitat.

 Introduir elements de formació i familiarització amb “l’argot” del sistema
de qualitat sense empatxar-los. (Els claustres poden ser una bona eina).

 Promoure  els  equips  de  millora  necessaris  per  portar  a  terme  el
projecte.

La comissió de qualitat es reunirà de forma periòdica segons les necessitats.
Aquesta reunió està establerta dins l’horari.

COORDINADOR DE QUALITAT
El coordinador de qualitat  és una persona del centre millor que tingui  plaça
definitiva i antiguitat.

Té com a funció:
 Participar  en  les  sessions  de  formació  interna  sobre  el  projecte  de

qualitat i millora
 Mantenir  el  contacte  habitual  amb  els  responsables  del  projecte  del

Departament d’educació.
 Coordinar les autoavaluacions i auditories que s’hagin de realitzar.
 Proposar àrees de millora.
 Incentivar la formació i funcionament dels grups de millora per a cada

curs.
 Recollir-ne l’experiència i documentar-la.
 Actualitzar la web amb els documents vigents.

El/la  coordinador/a  tindrà  mínim  tres  hores  de  reducció,  serà  un  càrrec
reconegut administrativament i haurà d’assistir a les reunions de xarxa, de la
comissió de qualitat.

El Director, prèvia comunicació al Claustre de professorat i al Consell Escolar,
formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa del
càrrec  de  Coordinador  de  qualitat  d'entre  el  professorat  amb  destinació  al
centre en ocasió de lloc de treball vacant i que tingui coneixements de tot el
projecte de qualitat i millora contínua, i/o si és possible que ja formi part de la
comissió de qualitat del centre.

EQUIPS DE MILLORA
L’Equip de millora estarà format per algun membre de la comissió de qualitat
més els professors implicats en la millora i els professors voluntaris que vulguin
treballar amb algun equip.

 Fer les tasques que encomani la comissió de qualitat per tirar endavant
la SGQ (Sistema de gestió de la qualitat)
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1.2.4. Órgans de coordinació

1.2.4.1. Coordinadors d’etapa (coordinació d’ESO, Batxillerat i C.F., màster
i escola verda)

1.2.4.1.1. - Les coordinacions de centre de l’Institut Antoni Pous i Argila tenen
la consideració de segon nivell  de gestió, amb funcions i responsabilitats en
aspectes concrets de l’activitat del centre i com a suport a l’equip directiu. Pel
desenvolupament de les seves funcions i el compliment de les seves
tasques  gaudiran  de  les  hores  de  reducció  lectives  i  complementàries
corresponents.
1.2.4.1.2. - Coordinació d’ESO i de Batxillerat
1.2.4.1.3. - En els instituts d’educació secundaria amb una oferta de tres línies
o  més  d’educació  secundària  obligatòria  hi  ha  un  coordinador  d’educació
secundària obligatòria.
1.2.4.1.4. - En els instituts d’educació secundària amb una oferta de tres o més
línies de batxillerat hi ha un coordinador de batxillerat.
1.2.4.1.5.  -  La resta d’instituts disposaran d’aquests coordinadors, si  així  ho
disposa la seva normativa interna (NOFC).
1.2.4.1.6.  -  Els  coordinadors  d’educació  secundària  i  de  batxillerat  són
nomenats escoltat el coordinador pedagògic.
1.2.4.1.7. - Els coordinadors vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de
les  accions  educatives  al  llarg  de  l’educació  secundària  obligatòria  o  del
batxillerat, segons s’escaigui, sota la dependència del coordinador pedagògic

1.2.4.2. Coordinador d’ESO
De manera més específica, les tasques que realitza el coordinador d’ESO al
nostre centre són les següents:

 Coordinar les actuacions dels tutors i els equips docents de l’ESO, sota
la dependència del coordinador pedagògic.

 Intervenir,  en coordinació amb l’equip de tutors i l’equip docent, en la
resolució de conflictes en què estiguin implicats els alumnes d’ESO.

 Organitzar  juntament  amb  els  tutors  les  activitats  complementàries
relatives als treballs de síntesi, en què participen els alumnes d’ESO.

 Elaborar  els  documents  que requereix  l’exercici  de les seves pròpies
competències.

 Coordinar  juntament  amb  la  Coordinació  pedagògica  el
desenvolupament i avaluació de  les activitats del Pla d’acció tutorial. 

 Farà el seguiment del PAT i anotarà les valoracions de les activitats en
la programació del PAT.

 Participar com un membre més en les reunions de coordinació 
 Altres tasques que li pugui encomanar la coordinació pedagògica.

1.2.4.3. Coordinador de Batxillerat
Per una altra banda, les tasques que realitza el coordinador de Batxillerat al 
nostre centre són les següents:
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 Coordinar les actuacions dels tutors i els equips docents de Batxillerat, 
sota la dependència del coordinador pedagògic.

 Farà el seguiment del PAT i anotarà les valoracions de les activitats en 
la programació del PAT.

 Intervenir,  en coordinació amb l’equip de tutors i l’equip docent, en la
resolució  de  conflictes  en  què  estiguin  implicats  els  alumnes  de
batxillerat.

 Orientar als alumnes en el moment de la matrícula a batxillerat sobre la
tria de matèries optatives i de modalitat.

 Col·laborar  en  la  jornada  de  portes  obertes  d’ensenyaments
postobligatoris per informar als pares d’alumnes de quart aspectes del
currículum de batxillerat.

 Coordinar la recepció d’alumnes nouvinguts provinents de la matrícula
viva conjuntament amb la coordinació pedagògica

 Assesorar  als  alumnes de segon sobre  el  procés de matrícula  a  les
proves PAU.

 Elaborar  els  documents  que requereix  l’exercici  de les seves pròpies
competències.

 Participar com un membre més en les reunions de coordinació.
 Acompanyar segons convingui al saló de l’ensenyament als alumnes de

segon de batxillerat.
 Coordinar junt amb el  amb la cap d’estudis en la distribució de treballs

de recerca.
 Coordinar junt amb la  amb la cap d’estudis l’organització de la jornada

de realització dels tribunals dels treballs de recerca.
 Altres tasques que li pugui encomanar la coordinació pedagògica.

1.2.4.4. Coordinació de formació professional
El coordinador d’FP és nomenat pel  Director,  escoltat  el  Cap d’estudis,  per
cada curs acadèmic, d’entre el  professorat  que imparteixi  ensenyaments  de
formació professional específica.
El Coordinador d’FP actuarà en estreta col·laboració amb l'Equip Directiu.

Són funcions del Coordinador d’FP:

 Vetllar  per  l’adequació  de  les  accions  dels  tutors  de  pràctiques
professionals.

 Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional del
territori  on és ubicat l’Institut,  d’acord amb la planificació,  els criteris i
programes del Departament d’Ensenyament.

 Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques 
o privades i les empreses de l’àrea d’influència.

 Vetllar  perquè  la  documentació  dels  convenis  s’ajusti  a  allò  que  es
contempla a la normativa.

 Establir  la  relació  amb les  empreses  en  el  marc  dels  programes  de
qualificació professional  inicial  organitzats a l’Institut  o que depenguin
d’aquest.
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 Proposar al Director les exempcions de les pràctiques a les empreses
(FCT).

 Organitzar i gestionar la borsa de treball del centre.
 Coordinar  l’oferta  de  formació  a  col·lectius  singulars  de  la  formació

professional del sistema educatiu, contemplada com a línia d’actuació
del programa Qualifica’t.

 Redactar,  al  finalitzar el  curs,  la memòria d'avaluació de les activitats
realitzades, que haurà d'incloure's en la Memòria Final.

 Aquelles altres que el Director de l’Institut li encomani en relació amb el
món empresarial i les relacions escola-empresa.

 Coordinar i vetllar pel seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge
dels  alumnes  en  les  empreses  i  centres  de  treball,  d’acord  amb els
criteris generals aprovats pel departament.

 Organitzar i coordinar les accions de l’Institut encaminades a assegurar
la formació en empreses i centres de treball dels alumnes i a promoure
la seva inserció laboral.

 Presidir les reuinons dels tutors de FCT.
 Coordinar altres serveis relacionats amb la FP com les proves d’accés, 

el programa Acredita’t o el servei d’assessorament i reconeixement.

1.2.4.6. Coordinador TIC (tecnologies de la informació i la comunicació)
Coordinació  de  Tecnologies  de  la  Informació  i  la  comunicació.  En  tots  els
Instituts i les seves seccions d’educació secundària hi haurà un Coordinador o
Coordinadora de TIC.
El Coordinador de Tecnologies de la Informació i la comunicació serà nomenat
pel  Director,  escoltat  el  cap  d’estudis,  per  cada  curs  acadèmic,  d'entre  el
professorat  que  presta  els  seus  serveis  en  el  centre  amb  acreditada
experiència en la gestió de les TIC amb fins educatius.
El Coordinador de Tecnologies de la Informació i la comunicació actuarà sota la
dependència directa de la Coordinació Pedagògica i  en estreta col·laboració
amb l'Equip Directiu.

Són funcions del coordinador TIC:
 Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el

professorat  per  a  la  seva  implantació,  així  com  orientar-lo  sobre  la
formació en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius
de la zona.

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

 Assessorar l’equip directiu,  el  professorat i  el  personal  de serveis  del
centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament
d’Ensenyament.

 Vetllar  pel  manteniment  de  les  instal·lacions  i  els  equipaments
informàtics i telemàtics del centre.
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 Assessorar  el  professorat  en  la  utilització  educativa  de  programes  i
equipaments  informàtics  en  els  diverses  matèries  del  currículum  i
orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.

 Informar  el  professorat  sobre  les  noves  eines,  productes  i  sistemes
disponibles per a l'Educació, i difondre la seva utilització en l'aula.

 Recolzar al professorat en la integració de les TIC en el currículum.
 Actuar com dinamitzador i impulsor en el Centre de quantes iniciatives i

projectes sorgeixin entre el professorat i  l'alumnat relacionats amb les
Noves Tecnologies i l'Educació.

 Convocar i presidir la comissió d’informàtica.
 Coordinar  les  actuacions  dels  responsables  de  manteniment  de  les

diferents famílies professionals.
 Redactar,  al  finalitzar el  curs,  la memòria d'avaluació de les activitats

realitzades, que haurà d'incloure's en la Memòria Final.
 Aquelles altres que el Director de l’Institut li encomani en relació amb els

recursos  informàtics  i  telemàtics  que  li  pugui  atribuir  el  Departament
d’Ensenyament.
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1.2.4.7. Coordinador LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social)
En tots  els Instituts i  les seves seccions d’educació secundària hi  haurà un
Coordinador o Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social.
El Coordinador de llengua, interculturalitat i  cohesió social serà nomenat pel
Director,  escoltat  el  Cap  d’estudis,  per  cada  curs  acadèmic,  d'entre  el
professorat que presti els seus serveis en el centre.
El  Coordinador  de  llengua,  interculturalitat  i  cohesió  social  actuarà  sota  la
dependència directa de la Coordinació Pedagògica i  en estreta col·laboració
amb l'Equip Directiu.

Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el coordinador de
llengua, interculturalitat i cohesió social, nomenat pel Director del centre, ha de
desenvolupar les funcions següents:
 Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor LIC,
actuacions  per  a  la  sensibilització,  foment  i  consolidació  de  l’educació
intercultural  i  de  la  llengua  catalana  com  a  eix  vertebrador  d’un  projecte
educatiu plurilingüe.
 Assessorar  l'equip  directiu  i  col·laborar  en  l’actualització  dels  documents
d’organització  del  centre  (PEC,  PLC,  NOFC,  Pla  d’acollida  i  integració,
programació general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que
fan  referència  a  l’acollida  i  integració  de  l’alumnat  nouvingut,  a  l’atenció  a
l’alumnat  en  risc  d’exclusió  i  a  la  promoció  de  l’ús  de  la  llengua,l’educació
intercultural i la convivència en el centre.
 Promoure  actuacions  en  el  centre  i  en  col·laboració  amb  l’entorn,  per
potenciar  la  convivència  mitjançant  l’ús  de  la  llengua  catalana  i  l’educació
intercultural,  afavorint  la  participació  de  l’alumnat  i  garantint-ne  la  igualtat
d’oportunitats.
 Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en
risc  d’exclusió,  participar  en  l’organització  i  optimització  dels  recursos  i
coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.
 Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven, si s’escau,
del Pla educatiu d’entorn. 
 Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social,
per delegació de la direcció del centre.
 Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística
en funció de les peticions i necessitats del professorat del centre.
 Redactar,  al  finalitzar  el  curs,  la  memòria  d'avaluació  de  les  activitats
realitzades, que haurà d'incloure's en la Memòria Final.
 Aquelles  altres  que  el  Director  del  centre  li  encomani  en  relació  amb el
projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.
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1.2.4.8. Coordinació d’activitats, sortides i serveis escolars.

En tots  els Instituts i  les seves seccions d’educació secundària hi  haurà un
Coordinador o Coordinadora d’activitats i serveis escolars.
El Coordinador d'activitats i serveis escolars serà nomenat pel Director, escoltat
el o la Cap d’estudis, per cada curs acadèmic, d'entre el professorat que presta
els seus serveis en el centre.
El  Coordinador  d'activitats  i  serveis  escolars  actuarà  sota  la  dependència
directa del Cap d'Estudis i en estreta col·laboració amb l'Equip Directiu.

Les activitats  i  serveis escolars són:  activitats  i  sortides escolars de tutoria,
curriculars, lúdiques, generals de l’institut (Nadal, Sant Jordi, festa de final de
curs..),  extraescolars  ja  siguin  organitzades  per  projectes  d’Innovació
Educativa,  Pla  d’Entorn,  Pla  Català  de  l’esport,  proposades  pel  Consell  de
delegats, per l’AMPA, viatges d’estudi i intercanvis escolars.

En particular sónfuncions del coordinadord’activitats i serveis:

 Incloure en Programació general anual de Centre les activitats i serveis
extraescolars, en tot cas, tenint en compte les directrius marcades pel
Consell Escolar i recollint les propostes del Claustre, dels departaments,
dels representants de les Mares i Pares i del Consell de delegats.

 Donar  a  conèixer  a  l’alumnat  la  informació  relativa  a  les  activitats  i
serveis extraescolars.

 Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i
qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb l’alumnat.

 Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració
amb el claustre, els departaments, el Consell de delegats d'alumnes, les
associacions de pares/mares d'alumnes.

 Coordinar i  recollir,  al  finalitzar el  curs,  la memòria d'avaluació de les
activitats realitzades, que haurà d'incloure  en la Memòria Final.

 Aquelles altres que el Director del centre li encomani en relació amb les
activitats  i  serveis  escolars,  o  que  li  pugui  atribuir  el  Departament
d’Educació.
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1.2.4.9. Coordinació de prevenció de riscos laborals
En  tots  els  Instituts  de  Catalunya  el  Director  del  centre  nomenarà  un
Coordinador de prevenció de riscos laborals i ho comunicarà al Director dels
serveis  territorials.  La  designació  recaurà,  sempre  que  sigui  possible,  en
funcionaris o funcionàries docents en servei actiu i amb destinació al centre, en
ocasió de lloc de treball vacant, i amb formació en la matèria. Si cap
d'aquests  no  hi  opta  i  se'n  té  constància  expressa,  podrà  ser  nomenat
qualsevol altre professor que imparteixi ensenyaments en el centre durant el
curs escolar. El Coordinador de prevenció de riscos laborals actuarà en estreta
col·laboració amb l'Equip Directiu.
Correspon  al  coordinador  de  prevenció  de  riscos  laborals  promoure  i
coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant,
haurà de:
 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i
fomentar  l’interès  i  la  cooperació  dels  treballadors  i  treballadores  en l’acció
preventiva,  d’acord  amb  les  orientacions  del  servei  de  prevenció  de  riscos
laborals.
 Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i
també  en  la  implantació,  la  planificació  i  la  realització  dels  simulacres
d’evacuació. 
 Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats
amb  el  pla  d’emergència  amb  la  finalitat  d’assegurar-ne  l’adequació  i  la
funcionalitat.
 Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a
les persones, els telèfons i l’estructura.
 Revisar periòdicament l’estat de la farmaciola per tal que sempre tingui el
material  adient  per  poder  atendre  amb  èxit  qualsevol  incident  que  pugui
ocórrer.
 Vetllar per la revisió periòdica dels equips de lluita contra incendis com a
activitat complementària a les revisions oficials.
 Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.
 Emplenar i trametre als serveis territorials el "Full de Notificació d’accident o
incident laboral.
 Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en la
investigació dels accidents que es produeixin en el centre.
 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.
 Col·laborar,  si  escau,  amb  el  claustre  en  el  desenvolupament,  dins  el
currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos.
 Redactar,  al  finalitzar  el  curs,  la  memòria  d'avaluació  de  les  activitats
realitzades, que haurà d'incloure's en la Memòria Final.
 Aquelles altres que el Director del centre li encomani en relació amb la salut i
seguretat en el centre o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.
Segons les necessitats del centre, es podran crear noves comissions de treball.
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1.2.4.10. Coordinació Escola Verda

 Coordinar  i  gestionar  les  activitats  relacionades  amb  la  sostenibilitat  i  el
projecte escoles verdes.
 Comunicar i difondre les actuacions relacionades amb les activitats d’escola
verda que es vagin fent al llarg del curs.
 Consolidar  unes  línies  estratègiques  per  treballar  de  forma  transversal
l’educació per la sostenibilitat amb definició d’objectius.
 Generar i participar en projectes de millora de l’entorn.

1.2.4.11. Coordinació del Màster de secundària

 Acollir, informar i orientar als estudiants en la seva estada al centre.
 Facilitar i coordinar la  transmissió d’informació entre la universitat i el centre
de  secundària,
 Coordinar l’equip de tutors del centre.
 Coordinar amb el tutor el pla de treball de l’alumne en el centre.

1.2.4.12. Coordinador/a de mobilitat internacional a la FP

El/la coordinador/a de mobilitat internacional a la FP és un/a professor/a amb 
càrrega lectiva a la formació professional. És recomanable que tingui plaça 
definitiva i antiguitat al centre.

Les seves funcions principals són:
a. Promoure  la  detecció  de  necessitats de  mobilitats  i  projectes

d’internacionalització  al  centre,  així  com  col·laborar  en  la  millora  de
l’estratègia d’internacionalització del centre.

b. Liderar,  mediar  i   gestionar  els  projectes d’internacionalització  del
centre.

a. Assessorar i supervisar els responsables dels projectes
b. Gestionar la selecció de participants
c. Assessorar  i  supervisar  els  participants  (professorat,  alumnat,

tutors/es si s’escau).
d. Gestionar lo logística de la mobilitat (viatge)
e. Gestionar el suport lingüístic i cultural dels participants.
f. Col·laborar amb el secretari/a en la supervisió dels pressupostos

del projecte.
g. Fer la petició formal de la sol·licitud.
h. Gestionar el Mobility Tool.
i. Fer les memòries dels projectes.
j. Arxivar la documentació requerida de cada projecte.

c. Mantenir i promocionar relacions amb
a. El Departament d’Ensenyament (àrea mobilitat internacional FP) i

participant en la xarxa de mobilitat internacional.
b. El SEPIE.
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c. Socis d’acollida i col·laboracions amb altres centres.
d. El  coordinador  de  FP  (FCT)  per  supervisar  i  homologar  les

empreses estrangeres així com vetllar pel funcionament de l’sBid
en el cas de mobilitats d’alumnat en pràctiques.

d. Recollir les experiències, documentar-les i gestionar-ne la difusió dels
diferents projectes a nivell intern i extern. 

El/la coordinador/a tindrà mínim una hora de reducció de càrrega lectiva, serà 
un càrrec reconegut administrativament i haurà d’assistir a les reunions de 
xarxa de mobilitat internacional a la FP.

El Director, prèvia comunicació al Claustre de professorat i al Consell Escolar, 
formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració educativa del
càrrec de Coordinador/a de Mobilitat Internacional a la FP d'entre el professorat
de FP amb destinació al centre en ocasió de lloc de treball vacant i que tingui 
coneixements de llengua anglesa, i/o si és possible que ja hagi participat en 
projectes d’internacionalització. 

1.2.4.13. Caps de Departaments didàctics
Dels  departaments  didàctics:  El  departament  és  l’òrgan  de  coordinació
curricular que vetlla per la coherència didàctica de les diferents matèries que
configuren el currículum durant l’ESO o el Batxillerat o els mòduls professionals
que configuren els diferents cicles formatius d’una família professional. L’Institut
disposarà  d’un  departament  per  a  cada  família  professional  per  als  cicles
formatius. Per als ensenyaments d’ESO I batxillerat, els departaments agrupen
les  diferents  àrees  curriculars  o  bé  l’agrupament  d’àrees  amb  una  estreta
afinitat. Cada professor forma part d’un Departament didàctic d’acord amb la
seva especialitat.

El  número  de  departaments  dependrà  de  les  necessitats  i  possiblitats  del
centre. 

El règim de funcionament, dels departaments, serà el mateix que els establerts
pels òrgans col·legiats. Es reuniran amb la freqüència mínima que determini la
PGAC del  centre,  i  totes  les vegades que es  considera  oportú,  de  manera
extraordinària, sempre que el convoqui el o la cap del departament, la direcció
per mitjà d’algun dels seus membres, o així ho sol·licitin almenys un terç dels
membres del departament.
De les funcions del departament: 
a.  Establir  la  concreció  del  currículum  de  les  matèries  que  imparteix  el
departament.
b. Fixar criteris i continguts d’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes, en les
àrees de coneixement assignades al departament i  resoldre, d’acord amb la
normativa vigent, les reclamacions a les qualificacions finals de curs.
c. Coordinar la utilització dels espais i equipaments que tingui assignats i fer
propostes per  a millorar-los o adquirir-ne de nous.  Aquestes hauran de ser
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acordades en reunió plenària i trameses a la direcció del centre degudament
prioritzades, a través de la memòria del departament.
d.  Fer  la  proposta  d’assignació  dels  càrrecs  de  cap  de  departament  i/o
seminari, tutors de grup o tutors d’FCT si és el cas. La proposta serà acordada
en reunió plenària del departament, de la qual es lliurarà l’acta a Prefectura
d’Estudis
e. Fer la proposta de distribució de matèries que imparteix el departament entre
els  professors  que  estan  adscrits.  La  proposta  serà  acordada  en  reunió
plenària, de la qual es lliurarà l’acta a Prefectura d’Estudis. Aquesta assignació
horària  de  classes  sumades  a  les  hores  de  dedicació  assignades  per  als
càrrecs, haurà de completar l’horari setmanal individual, en cas contrari, serà
retornada al departament per que sigui modificada.
f. Revisar el projecte curricular (programacions), el pla anual i la memòria anual
del departament.
g. Aquelles altres que li pugui encarregar el Director del centre o que vinguin
derivades de modificacions en la normativa del Departament d’Ensenyament.

De les funcions del cap de departament:
a)  Convocar  i  presidir  les reunions del  departament  i  fer-ne la  programació
anual.  Preparar  l’ordre  del  dia  de  les  reunions de departament,  incloent,  si
s’escau, els punts fixats per la direcció, i aixecar-ne l’acta a la plataforma de
gestió, fent el seguiment de l’execució dels acords.
Elaborar el pla anual del departament i la memòria del curs.
b)  Coordinar  el  procés de concreció del  currículum de les àrees i  matèries
corresponents.
Coordinar l’elaboració, actualització i revisió de les programacions didàctiques,
recursos  didàctics  i  elements  d’avaluació.  Supervisar  i  validar  les
programacions,  tenir  cura  de  que  la  última  versió  estigui  accessible  als
membres del departament i al Coordinador Pedagògic. Les programacions es
revisaran a final de curs (durant el  mes de juny)  i  entraran en vigor al  curs
següent.
Vetllar  que  els  membres  del  departament  facin  el  seguiment  de  les
programacioons.
Vetllar perquè els criteris d’avaluació estiguin penjats al moodle de cada curs.
Proposar,  amb  el  consens  del  departament  i  atenent  a  les  instruccions  de
l’àmbit  de  direcció  corresponent,  la  seqüència  dels  diferents  crèdits/mòduls
professionals al llarg dels cursos en que es distribueixen els cicle formatius.
Vetllar per la coherència del currículum de les matèries o mòduls al llarg de
cada etapa.
Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en
la pràctica docent.
c) Coordinar la fixació de criteris i continguts d’avaluació de l’aprenentatge del
alumnes en les àrees i matèries i vetllar per la seva coherència.
Els criteris seran uniformes per a cada curs i/o cicle formatiu i s’establiran per
consens, si s’escau.
d)  Donar  suport  didàctic  al  professorat  de  nova  incorporació,  facilitar-li  la
informació sobre el funcionament del departament i lliurar-li les programacions i
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altra  documentació  necessària  per  desenvolupar  adequadament  les
matèries/mòduls assignats.
e)  Propiciar  la  innovació  i  recerca  educatives  i  la  formació  permanent  del
professorat.  En  aquest  sentit,  s’analitzaran  i  concretaran  les  necessitats
formatives en l’àmbit del departament i les farà arribar a la Prefectura d’estudis
per a la seva tramitació.
f) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del
departament i assessorar sobre l’adquisició de material didàctic.
Coordinarà l’acció dels responsables de manteniment i dels caps de seminari,
autoritzarà les compres de material fungible i proposarà la compra de material
inventariable.
Dur a terme la gestió de l’equipament inventariable del departament.
g) Col·laborar amb la Inspecció Educativa en l’avaluació del  professorat del
departament.
h) Aquelles altres que li puguin ser encomandes pel Director o atribuïdes pel
Departament d’Ensenyament.
A  més,  el  departament  d’orientació  i  atenció  a  la  diversitat  coordinarà  i
supervisarà determinades accions realitzades en el centre en relació amb el
tractament de la diversitat de l’alumnat.
Els caps de departament es reuniran conjuntament almenys dues vegades al
trimestre per coordinar les seves tasques. Aquestes reunions es planificaran
anualment a l’inici del curs acadèmic.

A nivell de Cicles Formatius, els Caps de departament a més a més assumeixen també 
les funcions:

 Coordina les activitats del cicle.
 Coordina les reunions de cicle.
 Elabora la memòria de sortides i activitats del cicle.
 Coordina el pla d'acció tutorial del cicle.
 Fa de pont entre els equips docents del cicle i el cap de departament.
 Té una visió de conjunt del cicle.
 Coordinació de les activitats i sortides dels tres cicles formatius.

1.2.4.14. Caps de seminaris didàctics

Quan es cregui convenient es crearà un seminari i al seu capdavant un cap de
seminari.  Les competències d’aquest òrgan són les que li  delega el cap del
departament.  El  cap  de  departament  coordina  les  accions  dels  caps  de
seminari.
Si s’escau, el  règim de funcionament dels seminaris, serà el mateix que els
establerts pels òrgans col·legiats. Es reuniran amb la freqüència mínima que
determini  la  Programació   General  Anual  del  Centre,  per  les  reunions  de
departament,  i  totes  les  vegades  que  es  considera  oportú,  de  manera
extraordinària, sempre que el convoqui el o la cap del seminari, el cap o la cap
del departament corresponent, la direcció per mitjà d’algun dels seus membres,
o així ho sol·licitin almenys un terç dels membres del seminari.
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1.2.4.15.  Equips docents
El  conjunt  de  professors  que  imparteixen  docència  a  un  grup  d’alumnes
constitueix l’Equip docent de grup. El professor tutor coordina l’equip docent.
L’equip docent actuarà coordinadament en l’establiment de criteris per garantir
la  correcta  convivència  del  grup  d’alumnes,  la  resolució  de  conflictes  quan
s’escaigui i la informació als pares o tutors.
A les reunions d’equip docent intervé tot el professorat que imparteix classes al
grup en qüestió.  Aquestes reunions estaran dirigides i presidides pel tutor del
grup.
Es farà l’acta de la reunió a través de la plataforma de gestió (infoself).
L’equip docent  es constitueix en junta d’avaluació per fer el  seguiment  dels
aprenentatges i adoptar les decisions resultants d’aquest seguiment.
Amb  criteri  general,  les  funcions  que  corresponen  a  l’equip  docent  estan
directament vinculades a les funcions del tutor i  a l’organització, coordinació
curricular i a l’avaluació. Aquestes funcions es concreten en:
a. Proposar al departament de manera raonada, modificacions en l’estructura
horària dels crèdits i l’organització del cicle.
b.  Coordinar-se  en  els  continguts  i  la  seqüenciació  dels  diferents  crèdits  i
prendre acords al respecte.
c. Avaluar els diferents aspectes sobre el funcionament del cicle i fer propostes
de millora al departament, atenent als resultats acadèmics i els obtinguts en les
enquestes  de  satisfacció  passades  a  l’alumnat  sobre  l’ensenyament
aprenentatge.
d. Resoldre els conflictes de caràcter acadèmic amb els alumnes, llevat de les
reclamacions  a  les  notes  finals,  en  les  que  es  seguirà  el  procediments
establerts normativament.
e.  Establir  criteris  d’avaluació  i  recuperació  en  el  nivell,  complementaris  al
criteris generals del departament.
f.  Fer  propostes  raonades  de  no  realitzar  l’FCT,  per  part  d’algun  alumne,
atenent als criteris general de centre i a la normativa vigent.
g.  Proposar activitats complementàries per als alumnes del  cicle, establir-ne
objectius i fer-ne l’avaluació.
h.  Tractar  les  situacions  d’absentisme  de  l’alumnat  (el  seguiment  de  faltes
d’assistència  figurarà  en  l’ordre  del  dia  de  les  reunions  d’equip  docent)  i
proposar accions correctives de suport i seguiment en cas d’alumnes absent
per llarga malaltia.
i. Aquelles altres que li puguin ser encarregades pel cap del departament o la
direcció del centre.
L’equip docent de cada grup, es reunirà a meitat del primer trimestre per tal de
realitzar  la  sessió  de  preavaluació  on  es  tractarà  l’evolució  acadèmica  i
personal de cada alumne. En els cursos de 1r ESO, 4t ESO i 1r Batxillerat.
Cada professor de l’equip docent, haurà d’omplir un model d’informe per cada
alumne on es destaquen aspectes generals de l’alumne en relació a la seva
evolució general. Aquest informe haurà d’estar emplenat per tots els professors
abans que comenci la sessió. L’informe resultant s’enviarà a la família per tal
que estigui assabentada de l’evolució del seu fill. En el desenvolupament de la
sessió es comentarà amb més detall les impressions de cada professor. El tutor
del grup actuarà de moderador i secretari de la sessió, aixecant l’acta de la
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reunió on apareixerà com a mínim els temes tractats i els acords a què s’han
arribat.
L’informe resultant de cada alumne, junt amb la informació aportada per l’equip
docent en la sessió de preavaluació, li serà molt útil al tutor/tutor individual per
informar als pares.

1.2.4.16. Els professors tutors

La tutoria i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots els
professors  del  claustre  podran  exercir  les  funcions  de  tutor.  Els  tutors  són
nomenats, pel director, per un curs acadèmic i per a cada grup-classe. Els caps
d’estudis  i  els/les  coordinadors supervisen l’exercici  de les seves funcions i
l’aplicació  del  pla  d’acció  tutorial.  El  tutor  reforça  l’acció  de  l’equip  docent,
regula l’acció pedagògica i fa d’intermediari de l’equip educatiu.

Tots  els  professors  d’ESO,  BAT  i  cicles  disposen  d’una  hora  setmanal  no
lectiva dins l’horari fix per a la vistia de pares i per a la tutoria individual.

1.2.4.16.1.  Funcions i responsabilitats de l’acció tutorial

En relació als alumnes:
• Realitzar,  amb  els  alumnes  nous  al  centre,  activitats  d'acollida  que  els

proporcionin informació sobre els aspectes més rellevants de l’organització
i  el  funcionament  de  centre,  les  normes  de  convivència  i  les  principals
característiques dels estudis que inicien. 

• Facilitar  el  coneixement  del  funcionament  de  l’institut  tot   informant  als
alumnes de:
a) els òrgans de gestió del centre
b) les normes de convivència
c) els seus drets i deures
d) el funcionament de les instal·lacions i dels recursos del centre
e) les activitats extraescolars

• Definir  i  mantenir  unes normes bàsiques de convivència  i  funcionament
intern del grup que siguin assumides per tots per tal d’afavorir la implicació
de l’alumnat en el seu compliment.

• Vetllar  pel  manteniment  d’una relació  de respecte entre els  alumnes tot
evitant actituds discriminatòries. 

• Ajudar a l’alumnat a prendre consciència de la necessitat de fer un bon ús
de les instal·lacions del centre i de mantenir la classe ordenada i neta.

• Fomentar la col·laboració i el treball en grup, tot respectant les diferents
opinions.

• Fomentar  la  participació  en  la  dinàmica  del  grup  classe:  sessions
d’avaluació, elecció de representants, sessions de tutoria ...

• Implicar  al  grup  en  la  participació  de   la  dinàmica  del  centre:  Consell
escolar,  Consell  de  Delegats,  comissions  culturals,  activitats  de  lleure,
activitats extraescolars, etc.

• Detectar els problemes d’aprenentatge, els hàbits d’estudi i la integració en
el grup i en el centre.
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• Controlar l’assistència de l’alumnat i enviar trimestralment juntament amb el
butlletí de notes el resum de faltes d’assistència.

• Ajudar l’alumnat en la planificació de les tasques acadèmiques referides a
cada matèria en col·laboració amb els altres professors.

• Ajudar  l’alumnat  a  aprendre  a  estudiar  i  a  emprar   les  tècniques  més
adients per a cada activitat.

• Ajudar l’alumnat a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge en les
sessions de pre-avaluació.

• Ajudar-los en el coneixement personal.
• Comprometre  als  alumnes  per  tal  de  ser  conscients  de  la  seva  actitud

responsabilitzar-los  dels seus compromisos per tal que puguin comprovar
periòdicament el grau de millora.

• Informar  al  grup,  desprès  de  cada  sessió  d’avaluació  sobre  el  seu
desenvolupament i dels acords arribats. 

• Intervenir  en  els  problemes de disciplina que puguin  presentar-se  en el
grup.
Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les
activitats del centre.

• Treballar les activitats de l'hora setmanal de tutoria adreçada al grup que
consten en la planificació del PAT.

• Controlar setmanalment les incidències que l’equip docent ha marcat de
cada  alumne  en  la  plataforma  de  gestió   relacionades  amb  deures,
material, retards i altres aspectes que consten dins l’apartat d’observacions,
i  posar  comunicats  de  convivència  segons  els  criteris  acordats  per  la
comissió  de  convivència.   Revisar  també  els  Bonus  acumulats  pels
alumnes en una setmana i notificar-ho a la Cap d’Estudis Adjunt.

• Vetllar per la conservació, la neteja i l'ordre de l'aula i els espais propis de
cada  grup. 

• Orientar l'elecció de matèries optatives i totes aquelles decisions que hagin
de prendre els alumnes respecte al seu currículum d'acord amb l'equip de
professors, i tenint en compte els seus interessos, motivacions i aptituds.

• Presidir i coordinar les actuacions de la junta d'avaluació i altres reunions
de l'equip docent i omplir l’estadística i l’acta d’acta d’avaluació.

En relació a les famílies:
A l’inici de curs el tutor en una reunió general amb els pares informarà de:

a) El funcionament del centre i els serveis educatius que hi col·laboren
b) L’estructura organitzativa del centre (equip directiu, consell  escolar,
caps de departament, coordinadors i equip docent)
c) L’horari marc general i el calendari escolar
d) Les activitats vinculades amb l’acció tutorial en el context del Projecte
Educatiu del Centre.
e) La periodicitat de les avaluacions i preavaluacions.
f) Els instruments de control de les faltes d’assistència i de la necessària
justificació d’aquestes i dels mecanismes correctors.
g) Les activitats extraescolars.
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h) El funcionament i la dinàmica general del grup.
i) Els criteris i mecanismes de recuperació de crèdits no superats 

En relació a l’equip docent:
a) Promoure la col·laboració entre els professors, sobretot de matèries afins,

amb  la  finalitat  que  comparteixin  metodologies,  criteris  d’avaluació,
objectius, continguts comuns, etc.

b) Presidir les sessions de la Junta d’Avaluació, fent constar els acords presos
i tenir cura de la documentació corresponent.

c) Coordinar la intervenció de l'equip de professors amb el grup d'alumnes,
vetllant  per  la  coherència  de  les  actuacions de tots  ells  en  relació  amb
l'aplicació  dels  criteris  comuns  a  l'hora  de  realitzar  les  activitats
d'ensenyament -aprenentatge i d'avaluació.

d) Periòdicament  els  tutors  es  reuneixen  amb  els  coordinadors  dels  cicles
corresponents per tal de fer un seguiment i avaluació de la tutoria.

1.2.4.16.2.  El tutor individual

L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un
mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica --a més del fet d’impartir
els  continguts  propis  de  la  matèria--  el  seguiment  i  l’orientació  del  procés
d’aprenentatge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats
educatives que presenten els alumnes i les alumnes. 
Les actuacions del tutor individual queden resumides en les següents:
a. Revisió dels informes de les escoles de procedència.
b. Actualització de la fitxa de dades acadèmiques
c. Entrevista personal amb tots els alumnes
d. Entrevistes amb les famílies dels alumnes del grup.Durant el curs es farà
amb els pares/mares, de forma individualitzada, una entrevista com a mínim
cada  trimestre  (alguna  de  les  quals  pot  ser  telefònica),  i  les  que  siguin
necessàries per al correcte seguiment de l’alumne/a.
e. Registre d’entrevistes dels alumnes i les famílies 
f.  Informació  individual  respecte  de  les  diferents  sortides  acadèmiques  i
professionals.

En relació als alumnes:
• Ajudar  els  alumnes  a  conèixer  les  seves  potencialitats  i  limitacions  i

comprendre la relació entre elles i la seva elecció acadèmica i professional.
• Conèixer  les  diferents  opcions  educatives  i  professionals  per  orientar

l’alumnat.
• Conèixer  l’entorn  familiar  dels  alumnes i  compartir  amb els  seus pares,

mares o tutors legals els criteris i metodologies per ajudar- los a progressar.

En relació a les famílies:
a. El tutor informarà  a la família sobre l’evolució de l’aprenentatge del seu fill,
sobre  la  seva  inserció  dins  el  grup  classe,  sobre  els  diferents  itineraris
curriculars i les opcions educatives i professionals posteriors. El tutor disposa

Normes d’organització i funcionament 
del centre

Data:  13/02/2019 Versió: 9 Pàgina 37 de 84

Aquest document pot quedar obsolet  una vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 

Codi : NOFC

Nom arxiu : nofc.doc

d’una hora setmanal per atendre individualment a les famílies per tal de fer un
seguiment conjunt.
b. El tutor facilitarà, si és el cas, les entrevistes que la família vulguin mantenir
amb els professors del grup, posant en contacte els interessats.
c. El tutor mantindrà una comunicació fluida amb la família d’aquells alumnes
que  presentin  dificultats  en  el  procés  d’aprenentatge  educatiu,  per  tal
d’informar-los dels recursos dels quals poden disposar. 
d. El tutor compartirà amb la família tota la informació necessària per facilitar el
coneixement personal de l’alumne (dades acadèmiques, familiars, mèdiques,
interessos de l´alumne...). Aquest intercanvi d’informació, així com els acords
presos entre el tutor i la família, quedarà enregistrat en els fulls elaborats per a
les entrevistes de seguiment.
e. El tutor mantindrà informada la família sobre les situacions d’absentisme que
es puguin produir al llarg del curs i buscarà la cooperació de les famílies en la
recerca de mesures correctives.
f. També el tutor animarà a la família a cooperar  amb el centre en la tasca
educativa que serà un objectiu dinamitzat també per part de tot el professorat
per  tal  de  facilitar  l’intercanvi  d’informació  i   la  concreció  de  compromisos
mutus.
g.  Fer  arribar  als  pares  els  avisos  o  amonestacions  que  calgui  per  les
conductes contràries a les normes de convivència (telèfon, correu certificat...) d
´acord amb els models establerts pel centre.

En relació a l’equip docent:
• Fer arribar informacions o peticions de la família  a la resta de professors 

que intervenen amb l’alumne.

• Recollir informació del procés d’aprenentatge, treball i actitud de l’alumne a 
cada àrea per a detectar possibles mancances i valorar possibles respostes
educatives.

La  recollida  d’informació  del  seguiment  acadèmic  es  farà  en  les  reunions  d’equip
docent i en les sessions d’avaluació.

Caldrà atendre i anticipar la resposta a les dificultats generals d'aprenentatge
detectades per aprocedir a l'adequació personal del currículum en col·laboració
amb el Departament d'Orientació.

Haurà  de fer  demanda de valoració  psicopedagògica  omplint  el  registre  de
valoració  quan es  detecten dificultats  d’aprenentatge o  algun problema que
afecta  el  seu  procés  d’aprenentatge,  la  seva  relació  social  i  autonomia
personal. La demanda de valoració la farà arribar al psicopedagog del nivell
corresponen.

1.2.4.17.  El Pla d’acció tutorial (PAT)
L’acció  tutorial  és  el  conjunt  d’accions  educatives  que  contribueixen  al
desenvolupament  personal  dels  alumnes,  al  seguiment  del  seu  procés
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d’aprenentatge i  a l’orientació escolar,  acadèmica i  professional.  La tutoria i
l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent.
L’acció tutorial l’exercirà tot el conjunt de professorat que intervé en un grup
d’alumnes amb la coordinació del professor tutor del grup. Les actuacions en
l’àmbit de la tutoria es reflecteixen al Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre.
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1.2.4.18. El professorat tutor de l’FCT

El Director nomena els tutors i tutores d’FCT , escoltats els departaments i a
proposta del Coordinadors  i del Cap d’estudis.

Les seves funcions són les següents:
 Acordar amb l’empresa el pla de formació i fer el seguiment de l’alumnat

en la realització a la formació en centres de treball. En aquest sentit, el
tutor  o  la  tutora  de  pràctiques  realitzarà  almenys  tres  visites  de
seguiment,  vetllant  que alumne/a  i  empresa realitzin  degudament  de
seguiment de l’FCT amb el programa sBid.

 Promoure i vetllar pel compliment dels acords relatius a la Formació en
Centres de Treball i fer-ne el seguiment.

 Vetllar  perquè la  documentació  necessària  per  a  la  realització  de  la
formació pràctica en centres de treball estigui degudament emplenada.

 Reunir-se amb la persona tutora de l’empresa per avaluar conjuntament
els alumnes, i realizar-ne el seguiment.

 Proposar  a  la  junta  d’avaluació  la  qualificació  de  la  FCT  per  cada
alumne.

 Avaluar les empreses col·laboradores mitjançant el programa.
 Lliurar la documentació generada a la Coordinació d’FP, en els terminis

establerts.

1.2.4.19. Responsable de material de TEI i TAPSD

Tasques i funcions:
 Inventari del material del cicle.
 Compra de material necessari al llarg del curs acord amb l’aprovació del

cap de departament i del secretari del centre. 
 Supervisió del  manteniment i  ordre dels espais de material  (armaris i

tallers)

1.2.4.20. Funcions de la biblioteca escolar

El Departament d’Ensenyament  disposa de Directrius i  estàndards per a  les
biblioteques escolars que orienten sobre les funcions de la biblioteca escolar
com a servei de suport al Currículum i al Projecte educatiu de centre:

Organitzar i gestionar la informació i el fons documental
La biblioteca recull i gestiona informació i documents que donen resposta a les
necessitats  del  Projecte  educatiu  del  centre.  La  seva  gestió  (selecció,
adquisició,  catalogació i  difusió) requereix de personal  format,  especialitzat i
coneixedor del centre educatiu.

Normes d’organització i funcionament 
del centre

Data:  13/02/2019 Versió: 9 Pàgina 40 de 84

Aquest document pot quedar obsolet  una vegada imprès

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38547944-4b4c-4f90-b364-ad81076f48fd/directrius_biblio_centres.pdf#_blank
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/38547944-4b4c-4f90-b364-ad81076f48fd/directrius_biblio_centres.pdf#_blank


Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 

Codi : NOFC

Nom arxiu : nofc.doc

Impulsar la lectura

La  biblioteca  impulsa  el  Pla  de  lectura  del  centre  (PLEC).  El  PLEC és  un
document de centre que, a partir de les necessitats detectades en una anàlisi
prèvia, recull els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per
assegurar l’assoliment de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar
textos,  la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a la informació i
desenvolupar l’hàbit lector i el gust per llegir.

Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació

La biblioteca, conjuntament amb l’àrea tecnològica, i amb l’objectiu d’aprofitar
les sinèrgies del centre educatiu,  ha de proporcionar eines i  estratègies per
fomentar la competència en l’ús de la informació i fer que aquesta competència
esdevingui un escenari formatiu a l’abast de l’alumnat i del professorat.

Proveir de serveis i recursos per a l'aprenentatge

La biblioteca facilita fonts d’informació i recursos diversos i útils per a l’alumnat,
el  professorat  i  les  famílies.  Així  mateix,  planifica  i  desenvolupa  serveis  i
activitats per fer conèixer la biblioteca escolar, els seus serveis i recursos per
promoure  la  lectura  i  l’accés  a  la  informació,  d’acord  amb  els  criteris  que
s’expliciten en el Projecte educatiu del centre.

Col•laborar amb l’entorn

La biblioteca escolar col•labora i treballa conjuntament amb les entitats de la
zona i s’implica en els plans de foment de la lectura i l’ús de les tecnologies de
la informació i comunicació.

1.2.4.21. Funcions del coordinador responsable de la biblioteca escolar

Al  centre  hi  ha  un/a  coordinador/a  de  la  biblioteca  escolar.  El  professorat
coordinador i responsable de la biblioteca escolar, amb formació especifica, és
el  referent  del  centre per  portar  a  terme tasques d’organització i  gestió  del
programari de la biblioteca, la dinamització dels seus recursos i serveis, l’impuls
del pla de lectura i de la competència informacional des de la biblioteca. Cal
que la persona coordinadora tingui la formació necessària per a portar a terme
les tasques pedagògiques i de gestió, independent del curs, àrea o matèria que
imparteixi, i per exercir les funcions següents que indiquen les Directrius:

Liderar  el  projecte  de  biblioteca  per  facilitar  l’assoliment  dels  objectius  del
centre educatiu.

Elaborar el  pla  i  la memòria anual  de la biblioteca,  documents que queden
recollits en el PEC (Projecte educatiu de centre).

Identificar les necessitats relacionades amb la lectura i informació de tota la
comunitat  escolar i  establir  els processos per a resoldre-les, per mitjà d’una
política adequada de gestió de la col•lecció i de la implementació de serveis.
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Liderar i impulsar la comissió de biblioteca com a instància que afavoreixi la
cooperació amb el professorat en la preparació de les activitats de la biblioteca,
i  per  a  l’adquisició  i  l’elaboració  de  materials  com també l’adequació  de  la
biblioteca escolar a les necessitats curriculars.

Gestionar la biblioteca de l’escola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar fons
documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i
impresos; gestionar el pressupost i dirigir l’equip de biblioteca.

Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn favorable a
l’aprenentatge sense exclusions.

Garantir  l’execució de les programacions per a diferents nivells,  que facilitin
l’adquisició de les competències en informació de l’alumnat en relació amb els
programes curriculars, i que promoguin l’ús autònom de la biblioteca per part de
l’alumnat.

Participar en l’impuls del pla de lectura del centre liderat per l’equip directiu.

Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles
per al desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació.

Recopilar i fer conèixer entre el professorat experiències concretes de treball
amb la informació i la lectura, que incentivin l’ús de nous mètodes docents i
promoguin l’ús de la biblioteca i els seus recursos.

Preparar i difondre materials específics de suport a la docència, i organitzar la
biblioteca escolar per convertir-la en centre de recursos per a l’aprenentatge.

Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació com un instrument per facilitar
l’aprenentatge  i  orientar  la  comunitat  escolar  en  els  aspectes  que  s’hi
relacionin.

Establir  coordinació  amb  els  serveis  educatius  i  amb  altres  organismes  de
l’entorn: biblioteques escolars, biblioteques públiques i universitàries, arxius...

Treballar amb la comunitat en general, especialment amb les famílies.

Fer el seguiment dels prestats fets tant de la biblioteca com de la biblioteca de
la peixera

1.2.4.22. Funcions de la Comissió de la biblioteca escolar

Els centres poden disposar d’una comissió de biblioteca/TAC amb l’objectiu de
donar  suport,  col·laborar  i  integrar  les  diferents  propostes  i  activitats  de  la
biblioteca en el claustre i recollir i atendre les necessitats informatives de tota la
comunitat  educativa  en  relació  al  Projecte  educatiu  del  centre.  Aquesta
comissió està formada per: el/la responsable o coordinador/a de la biblioteca, el
professorat responsable de les Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement i
d’audiovisuals del centre, representants dels diferents cicles i/o departaments
del  centre  educatiu,  un/a  representat  de  l’equip  directiu,  i,  si  escau,  un/a
representant  de  les  famílies  i  un/a  representant  de  l’alumnat.  I  exercir  les
funcions següents:
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Antoni Pous i Argila

Normes d’organització i 
funcionament del centre 

Codi : NOFC

Nom arxiu : nofc.doc

Establir  criteris  i  formes  de  funcionament  de  la  biblioteca  d’acord  amb  la
comunitat escolar i el PEC.

Recollir  les  necessitats  lectores  i  d’informació  dels  diferents  sectors  de  la
comunitat  escolar  i  donar  a  conèixer  els  acords  presos  a  l’entorn  de  la
biblioteca.

Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la PGAC.

Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de
la biblioteca a tota la comunitat educativa.
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1.2.5. Organigrama del centre



1.2.6. Mapa de processos



2. DELS ESTAMENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
 
2.1. Del professorat
Els  professors  i  professores  són  el  col.lectiu  encarregat  de  l'educació  dels
alumnes a l'INS. Tindran cura que tothom observi aquestes normes d’ordenació
i funcionament del centre amb la finalitat d'assolir un clima adequat d'educació,
respecte i  correcció envers les persones, el  material,  les dependències i les
instal.lacions del centre. 
 
2.1.1. Funcions del professorat a l'aula.

 Mantenir a les aules l'ambient d'estudi, atenció i treball necessaris per al
correcte  desenvolupament  de  les  tasques  d'ensenyament  i
aprenentatge, no interferir en el funcionament de les altres classes i no
finalitzar abans que soni el timbre.

 Controlar  l'assistència  dels  alumnes.  El  control  de  l’assistència  dels
alumnes es farà a través de la plataforma virtual de gestió del centre. 

 El/La professor/a haurà de deixar tancada l’aula quan s’indiqui en el full
d’ocupació de l’aula que es troba a cada aula. Així mateix, tindrà cura
que  quedin  els  llums apagats  i  les  finestres  tancades.  I  si  ja  no  es
realitzen més  classes serà  responsable  de  fer  pujar  als  alumnes les
cadires damunt de les taules.

 Fer el seguiment, per a cada àrea, de la programació didàctica i dels
criteris  i  la  metodologia  d'avaluació  fixats  pel  respectiu  departament.
Aquests  criteris  d'avaluació  es  comunicaran  als  alumnes  al
començament del curs. 

 Avaluar  els  alumnes  segons  la  normativa  vigent  i  resoldre  les
reclamacions  fetes  pels  alumnes  respecte  de  les  qualificacions
obtingudes al llarg del curs, del cicle o de final d’etapa. 

 Tots/es els/les professors/es vetllaran pel bon ús del material comú i de
les instal.lacions de l'institut per part dels alumnes. 

 El  control  quotidià  de  la  neteja,  l’ordre,  l’estat  de  manteniment  i  els
desperfectes a l'interior de l'aula. En cas de detectar-se alguna anomalia
en  aquest  sentit,  s’entrarà  l’incidència  a  la  plataforma  de  gestió  del
centre.  Així  mateix,  es  comunicarà  a  la  direcció  el  nom  dels
responsables -si són coneguts- dels desperfectes i el desenvolupament
dels fets.

2.1.2. Assistència i horari del professorat.

a) La presència dels/de les professors/es en el centre és obligatòria en:
- Hores lectives, de guàrdia, de guàrdia tècnica i de visita pares 
- Claustres ordinaris i extraordinaris 
- Reunions de Departament i/o Seminari 
- Juntes d'avaluació 



- Reunions d’equips docents
- Actes i reunions relacionades amb el seu càrrec 
- Altres reunions degudament convocades pel director/a 

b)  Els  professors  assistiran  amb  puntualitat  a  les  tasques  educatives
assignades.  La  puntualitat  del  professorat  es  controlarà  mitjançant  el  full
d’incidències de guàrdies. 

c) Tot/a professor/a haurà de justificar al Director/a o Cap d’estudis, si pot ser
amb antelació, les faltes d'assistència dins de l'horari fix i complementari.Quan es
produeixi una falta d'assistència i no es justifiqui, el/la Director/a o Cap d’estudis li
comunicarà per escrit l'obligació de justificar-la, així com també les repercussions
en cas de no fer-ho.

d) En cas de malaltia, els professors hauran de presentar el justificant mèdic i/o la
declaración responsable d’absència, si la durada de la malaltia és superior a tres
dies hauran de presentar el comunicat de baixa mèdica corresponent.

e)  Són  justificables  totes  aquelles  absències  incloses  com  a  llicències  i
permisos en la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.  Caldrà  justificar  qualsevol  d'aquestes  absències  per  escrit
emplenant el model que hi ha a l'abast i adjuntant el justificant demostratiu de
la naturalesa de l'absència. El permís d’absència, si és possible, ha de tenir el
vist-i-plau previ del director del centre.

f) Quan un professor pugui preveure la seva absència, cal que deixi feina per
cadascun dels grupsa la plataforma de gestió  per a cadascuna de les hores
lectives que preveu estar  absent.  En casos d’absència imprevista,  si  no és
possible  facilitar  la  feina  via  plataforma,  correu  electrònic,  telèfon  o  fax,
s’utilitzarà  el  material  preparat  al  moodle  de  cada  matèria  o  a  la  carpeta
corresponent del departament. 

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

h)  Caldrà  ser  puntual  en  la  finalització  de  les  sessions  de  classe,  tant  si
suposen canvi de classe com sortida al pati o final de jornada lectiva. 

i) Durant els exàmens, no es deixarà sortir de l´aula cap alumne malgrat que l
´hagin acabat. Esperaran que soni el timbre.

j) Quan un professor vulgui canviar o permutar una hora de classe, ho haurà de
sol.licitar prèviament al/a la Cap d'Estudis. En el cas d'utilització d'una aula que no
sigui l'habitual, es farà la reserva a través de la plataforma de gestió ieducació.

k) El professorat que imparteixi  classes en un grup o grups que efectuin una
sortida ha de complir l’horari habitual fent suport de guàrdia i cobrint l’absència del
professorat que està de sortida. 



2.1.3. Professor/a de guàrdia

a) A totes les hores lectives hi haurà professorat de guàrdia.

b) El professor de guàrdia ha de vetllar pel bon funcionament del centre. En cas
que hi hagi algun problema, en deixarà constància per escrit (si s’escau, amb
comunicats estàndard de faltes contra la convivència), ho comunicarà al tutor de
l'alumne i si el cas és greu ho comunicarà al Cap d'Estudis o a algun altre directiu.
En cas d'absència d'aquest, prendrà les decisions que cregui més oportunes i ho
anotarà al full d'incidències corresponent.

c) La guàrdia comença en el moment en què sona el timbre. En el els primers
instants de la guàrdia, en horari d’ESO, cal que els professors es distribueixin els
espais de vigilància segons el que apareix anotat al full de guàrdies. Un controla
el passadís de 3r i 4t ESO, un el passadís de 2n ESO, un el passadís de 1r ESO,
i  un altre fa  un repàs al  passadís de batxillerat.  En cas de no ser suficients
professors,  primerament  es  cobriran  els  passadissos  d’ESO  i,  una  vegada
revisats, es farà una volta al passadís de batxillerat.Cal que els professors de
guàrdia portin les claus per obrir les aules que estiguin tancades, facin entrar als
alumnes  i  els  controlin.  Un  cop  cobertes  les  absències  de  professorat,  el
professorat de guàrdia romandrà a la sala de guàrdia. A intervals regulars, el
professorat de guàrdia recorrerà el centre.

d)  En el  full  d'incidències  corresponent,  s'hi  farà  constartotes  les incidències:
alumnes expulsats, etc.

e) En el cas que el retard d'un professor/a sigui de més de 10 minuts, ho farà
constar en el full d'incidències i n'informarà els alumnes.

f)  En cas d’absència d’un professor/a, l’haurà de substituir  el  professor/a de
guardia. Els alumnes d'ESO hauran de quedar-se a l'aula. 
En cap cas els alumnes de batxillerat i cicles podran quedar-se als passadissos
o sortir del centre, excepte a primera i última hora del matí o de la tarda, prèvia
comunicació a un membre de l’equip directiu.
A primera hora de la tarda els alumnes del CFGM de 1r i 2n curs hauran de
quedar-se a l’aula amb el professor de guàrdia.  Els de grau superior podran
sortir fora del centre.

g) El professorat de guàrdia trobarà la feina que han de fer els alumnes a la
plataforma de gestió i si s’escau a les safates que hi ha per a cada curs a la
sala de guàrdia.
El professor de guàrdia, un cop acabada la classe, recollirà la feina i la deixarà
a la casella del professor corresponent en cas necessari.  En el cas que no hi
hagi feina utilitzarà el material que hi ha al moodle de cada asignatura i/o al
departament  didàctic  corresponent.  Els  caps  de  departament  són  els
responsables que aquest material estigui disponible.



h)  El  professor  de  guàrdia  es  farà  càrrec  de  les  persones  accidentades  o
malaltes, procurarà que siguin ateses i ho notificarà a les oficines en cas que
necessitin assistència mèdica.

i) Els alumnes no poden sortir al pati, excepte en el cas que el professorat absent
sigui  d’educació física i  ho hagi  indicat  expressament  al  full  de feina per  als
alumnes. En cas que el professorat d’educació física absent no hagi pogut indicar
la feina, l’alumnat podrà sortir al pati a fer esport si no hi ha cap altra grup.

j) Durant les substitucions, l’alumnat tampoc pot anar a l’aula d’informàtica o aules
específiques, excepte en el cas que estigui indicat a la feina. 

k) A les hores de classe no hi pot haver ningú pels passadissos. En cas de 
necessitat, cal circular-hi en ordre i silenci.

l) En cas que un professor/a expulsi un alumne/a de classe, ha d'omplir (a l’acte
o posteriorment) un full de faltes disciplinàries i ha de donar-li feina i adreçar-lo
a l’aula d’expulsats amb el professor/a de guàrdia, que en tindrà cura mentre
realitza el treball que se li ha donat.  En cas que no se li doni feina, l'alumne/a
tornarà a la classe acompanyat del professor/a de guàrdia per a demanar-ne.

2.1.4. Professor/a de guàrdia tècnica.

Les  guàrdies  tècniques  consisteixen  en  la  reducció  d’una  o  més  hores  de
guàrdia per a realitzar serveis al centre. En qualsevol cas aquestes guàrdies
tenen un horari que cal respectar, i que en cas de necessitat hauran de fer de
suport a les guàrdies normals.

2.1.5. Professor/a de guàrdia de pati

a) A cada guàrdia de pati  hi  haurà professors/es,  dels  quals  hauran de
controlar el pati gran, un haurà de controlar el pati petit i un controlarà el
vestíbul del bar i els lavabos, de manera que cap alumne romandrà a les
classes ni passadissos. Tots els alumnes hauran d’estar al pati, no podran
romandre ni al bar ni al hall.

b) Per anar al  lavabo o al bar a comprar, els alumnes poden entrar per
torns i amb l’autorització del professor que està de guàrdia de pati.

c) La porta d’entrada del centre estarà controlada per un conserge.
d) A l’estona d’esbarjo els alumnes no podran romandre a les aules. Les

aules han d’estar tancades, per la qual cosa el professor que acabi la
classe d'abans del pati s’encarregarà de tancar l’aula. 

e) Si, per alguna raó especial, un alumne/a ha d’estar en una aula durant
l’hora del pati, cal que estigui sota la vigilància del professor que l’hagi
autoritzat, mai sol/a.

f) No es pot estar a les portes d’accés als patis.
g) Quan sona el  timbre de finalitzar l’hora del  pati,  cal  que els alumnes

entrin amb tranquil·litat, sense donar empentes, i que ningú es quedi a
les portes d’accés.

h) Minuts  abans de finalitzar  el  pati,  un  professor  de  guàrdia  obrirà  les
portes de les aules



i) Al finalitzar la guàrdia de pati el professor encarregat tancarà els lavabos
i portarà les claus a la sala de guàrdia.

2.1.6. Els Drets i Deures

Els  drets dels professors es troben a l’article 29 de la Llei d’Educació.

2.1.7. Pla d’acollida de l’equip humà

Aquest pla d'acollida es portarà a terme tant pel que fa al  personal nouvingut a
l'inici de curs, com per al que arribi un cop iniciat el curs escolar.

L’acollida es  farà segons el  què marca el  procediment  d’acollida  de l’equip
humà. S07-P01 

2.1.9. Dret a la vaga

El professorat pot exercir el dret a la vaga. 

En cas de vaga es publicarà un llistat als plafons de la sala de professors en el
qual s’hauran d’apuntar aquells professors que es vulguin adherir a la vaga,
amb 24h d’antelació, per tal de poder organitzar l’horari del dia de vaga i poder-
lo comunicar a les famílies.

Aquell professorat que no s’hagi apuntat a la llista de vaga però el dia de vaga
no es presenti al centre i no porti una justificació es considerarà que s’adhereix
a la vaga.

2.2.  De l'alumnat

DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació
de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya

2.2.1 Drets i Deures dels alumnes

Els drets estan des de l’article 8 al 19 i els deures des de l’article 20 al 39.

2.2.2. Normes de convivència

2.2.2.1. Entrades i sortides

- Els alumnes entraran i sortiran per la porta de l’avinguda de Roma.

https://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm


-  Els  alumnes han d'assistir  amb puntualitat  a  les  classes.  Els  alumnes no
podran arribar  tard  excepte si  hi  ha una justificació.  Tots  els  retards caldrà
justificar-los per escrit. 

-  L’alumne que arribi  tard a 1a hora del  matí   haurà d’anar a consergeria i
justificar el retard. Al 4t retard l’alumne/a tindrà una falta contra les normes de
convivència.

- BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS: Cada professor serà el responsable de
portar el control de faltes d’assistència de  la seva matèria i notificar a l’alumne
quan  superi  el  20% (a  Batxillerat)  i  el  15% (a  Cicles  Formatius).  Quan  es
supera  el  %  estipulat  l’alumne  no  té  dret  a  l’avaluació  continua  i  s’ha  de
presentar  a  la  segona  convocatària.  Si  els  retards  dels  alumnes  són
injustificats, no podran entrar a l’aula. En el cas de Cicles Fromatius aquest %
pot  variar  en  cas  que  l’alumne/a  s’aculli  a  mesures  flexibilitzadores  de
semipresencialitat  (explicat  al  Manual  de  Serveis  de  Cicles  Formatius-
procediment  SPC05/PC02-P02). 

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

-Està totalment prohibit entrar o sortir del centre saltant les tanques. 

-Per sortir de d’institut en horari lectiu caldrà portar una nota signada pels pares
i donar-la al professor/a i els pares o tutors han de trucar per telèfon  al centre
per confirmar-ho.

-Si l'alumne/a arriba tard entre classe i  classe, amb una raó justificada o no,
entrarà a l'aula sense pertorbar el funcionament de la classe. En el primer cas ha
de presentar el corresponent justificant al professor i al tutor, i en el segon cas es
comptabilitzarà com a falta injustificada. A partir de tres faltes injustificades, si ho
creu oportú, posarà una falta de disciplina. En cas de retards reiteratius el tutor
n'informarà tan aviat com sigui possible als pares o al propi alumne si és major
d’edat.

-Les faltes d’assistència del alumnes menors d’edat es comunicaran a la família
a través d’un SMS que genera directament el programa de gestió de centre.  

-Els alumnes de batxillerat i cicles formatius només podran sortir del centre a
les hores de pati.

2.2.2.2. Classes

-No es pot sortir de l'aula entre classe i classe sense permís. Caldrà esperar
l'arribada del professor/a dins de l'aula i en disposició de començar la classe. 

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



-Els alumnes de l’ESO  no podran romandre a les escales ni als passadissos
entre classe i classe ni en hores d'esbarjo  

-L’hora  per  anar  al  lavabo  és  l’hora  de  pati.  En  casos  excepcionals,  el
professorat que imparteix cada classe pot deixar anar al lavabo un/a alumne/a
durant l’hora de classe, però mai en els cinc minuts anteriors i  posteriors al
canvi de classe. 

-En  cas  d’utilitzar  el  mòbil  o  l’MP3/MP4  a  classe  sense  l’autorització  del
professor, el professor l’agafarà i el lliurarà a Prefectura d’Estudis, a més de ser
sancionat amb una falta. Només es retornarà a un adult de la família. 

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

-Són faltes justificades totes aquelles que són necessàries o no es poden 
evitar: accident, malaltia, visita mèdica, exàmens en altres centres... Aquestes 
faltes es justificaran per escrit al/la tutor/a de grup i portaran la signatura dels 
pares en el cas dels menors d’edat. La justificació s'haurà de lliurar en el 
termini de 48 hores després de la tornada de l'alumne/a al centre.

-Són faltes injustificades les que es poden evitar i que responen a conductes
inadequades, falta de previsió, etc. per part dels alumnes o els seus pares:
marxar amb els pares abans de temps de vacances, adormir-se a primeres
hores del matí de forma sistemàtica, etc. 

-Totes les justificacions hauran de ser signades per un dels pares o tutor o per
l'alumne/a mateix/a  si  és major d'edat  i  s'han de presentar amb el  model  de
justificació del centre.  

-Cal  portar  tot  el  material  necessari  per  treballar  a  cada  hora  de  classe.
L’alumne que no porti el material es notificarà a la plataforma de gestió.

2.2.2.3. Higiene i neteja

-És  obligatori  dur  l'equip  de  gimnàstica  i  calçat  adequat  a  les  classes
d’Educació Física.

-Les dutxes només es poden fer servir amb l'autorització dels responsables del
Departament d’Educació Física, que vetllaran per la seva correcta utilització.
Els alumnes han de fer en qualsevol situació un correcte ús del servei. 

-El fet de dutxar-se no eximeix l'alumne/a de l'obligació d'entrar puntualment a
classe o a l’activitat següent. 

-No es pot fumar en tot el recinte interior ni exterior del centre.

-No es pot consumir cap tipus de beguda alcohòlica.



-No es podrà menjar res ni mastegar xiclet a les aules, laboratoris, passadissos
ni a qualsevol altra dependència interior del centre, excepte al pati i al bar tot
respectant-ne l'horari establert. 

-Cal utilitzar les papereres que hi ha tant en els espais interiors com al pati,
dipositant les deixalles a la paperera corresponent.

-Cada alumne és responsable de tenir la taula i la cadira neta i manternir-les en
l’ordre establert en cada aula. 

-Només es pot anar a comprar entrepans, beguda i fruita a l’hora del pati.

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

-Els  alumnes  col.locaran  a  les  classes  les  cadires  sobre  les  taules  a  les
darreres hores de classe o quan ningú més hagi d'ocupar l'aula. A les aules
específiques (aules informàtica, laboratoris, aula de tecnologia,..) els alumnes
col.locaran les cadires  al seu lloc després de cada sessió de classe.

2.2.2.4. Desperfectes i sostraccions
 
-Tot l’alumnat vetllarà pel bon estat de conservació i ús de les instal.lacions del
centre, així com del material comunitari. 

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

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

- En cas d’un desperfecte a l’aula, serà l’alumne que ho hagi fet qui ho haurà
d’assumir i pagar. Si la persona culpable no ho reconeix i no hi ha altra manera
d’esbrinar-ho, serà el grup-classe qui assumirà les responsabilitats i despeses.

 
2.2.2.5. Dret de vaga

 Els de Batxillerat i Cicles Formatius poden exercir el dret de vaga.
 D’acord amb la normativa de cicles formatius vigent l’absència per vaga

a l’FP es considera una falta justificada, tot i que s’avançarà la matèria
corresponent a la sessió lectiva.

 Cada grup classe elaborarà un escrit explicant els motius i recollint les
signatures dels alumnes que s’adhereixin a la vaga.

 Per raons de convivència i organització, caldrà avisar de la convocatòria
de vaga amb 48 d’hores d’antelació. Qui no compleixi aquests terminis
queda exclòs.

 Per exercir el dret de vaga, el centre elaborarà una carta on s’explicarà
l’horari  que  tindrà  cada  grup  classe.  En  els  alumnes  menors  d’edat



caldrà presentar una autorització dels pares on justifiquin l’absència de
l’alumne i així aquest podrà sortir del centre.

 

2.2.2.6. Normes d’ús dels ordinadors portàtils a l’aula

Principis bàsics i fonamentals

Els ordinadors són propietat personal de l’alumnat, per tant s’ha d’encarregar
del seu bon ús i manteniment. Per protegir-los, estaran dins d’una funda. L’ús
de l’ordinador a l’escola té com a objectiu l’aprenentatge de l’alumnat.

Ús de l’ordinador a l’escola com una eina d’aprenentatge

· L’alumnat ha d’arribar al centre amb la bateria carregada cada dia.
· Durant l’hora del pati els ordinadors es guardaran als armariets.  No es pot
usar  l’ordinador  al  centre  fora  d’hores  de  classe.  No  es  pot  tenir  fora  de
l’armariet durant les hores de pati o entre classe i classe.  
· L’ordinador s’engega i s’apaga quan ho indiqui el professor. Quan el professor
realitzi una explicació, els alumnes mantindran tancada la pantalla.
·  El  professor  podrà  restaurar  a  l’ordinador  el  programari  inicial,  si  el  seu
rendiment no és l’adequat. Es recorda que, segons indicacions de la carta de
garantia de Toshiba, fer ús de programari que no sigui l’incorporat de fàbrica
suposa perdre la garantia.
·  L’alumne/a és l’únic/a responsable dels fitxers que té a l’ordinador.  Ha de
cuidar de fer-ne còpies a l’ordinador de casa seva o en un espai lliure a la xarxa
(preferiblement  google  docs).  La  pèrdua  de  treballs  no  justifica  la  seva  no
presentació en el termini fixat.
· És responsabilitat de les famílies i de l’alumnat el manteniment i la reparació
de l’ordinador en cas que aquest no funcioni correctament.
·  Cadascú  és  responsable  de  tenir  cura  del  seu  ordinador  i  no  es  poden
manipular els ordinadors dels altres companys sense la seva autorització.
· Mentre l’alumnat tingui el seu propi ordinador en reparació, podrà fer-ne servir
un altre, que li lliurarà el centre per al treball a l’aula (si el centre en disposa).
Aquest  aparell,  sota  cap  concepte,  no  podrà  ser  personalitzat  ni  sortir  de
l’institut.

Reglament d’ús aceptable de sistemes informàtics:

Hi ha elaborat un “reglament de l’ús acceptable de sistemes d’informació i
TIC  de l’alumnat” en el  qual  l’alumnat  s’ha de comprometre  a complir  les
normes i  signar  el  compromís.  Aquest  document es troba a disposició  a la
plataforma de gestió de centre.  Una còpia del reglament signat es custodiarà a
l’expedient de secretaria. 

- Qualsevol actuació per part dels alumnes contrària als criteris establerts es
considerarà falta.



- La gravetat de la falta s’establirà per la reincidència en l’incompliment de les
normes.

- Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert en les normes
d’organització i funcionament de centre. Per tant, podran comportar l’expulsió
de l’alumne/a per l'acumulació de faltes.

Normativa del bon ús de dispositius mòbils

Hi ha elaborat una “normativa de bon ús de dispositius mòbils” en el qual
l’alumnat  s’ha  de comprometre  a complir  les  normes i  signar  el  compromís
pedagògic de bon ús. Aquest document es troba a disposició a la plataforma de
gestió de centre.  Una còpia del reglament signat es custodiarà a l’expedient de
secretaria. 

- Qualsevol actuació per part dels alumnes contrària als criteris establerts es
considerarà falta.

- La gravetat de la falta s’establirà per la reincidència en l’incompliment de les
normes.

- Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert en les normes
d’organització i funcionament de centre. Per tant, podran comportar l’expulsió
de l’alumne/a per l'acumulació de faltes.



2.2.2.7. Protocol de detecció i actuació en cas de consum de drogues

Protocol en cas d’alumnes d’escolarització obligatòria (ESO)

Tal i com s’informe en el Manual del  Protocol de prevenció, detecció i intervenció
sobre drogues als  centres  d’educació secundària elabora per l’agència  de salud
pública de Catalunya juntament amb el departament d’Esnsenyament, anualment
caldrà informar del casos en que s’ha activat  el protocol i  les actuacions realitzades
mitjançant  una  fitxa  d’informació  del  centre  que  recull  el  protocol  a
serveis_edu_ccentral.ensenyament@gencat.cat

mailto:serveis_edu_ccentral.ensenyament@gencat.cat


Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues per l’alumnat d’estudis
Post-Obligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius)



2.2.3. Participació dels alumnes a la vida del centre

2.2.3.1. Els delegats i delegades de classe: elecció i funcions

-Els  delegats  de  classe  són  els  representants  dels  alumnes  de  cada  grup
davant els professors, tutors, equip directiu i coordinadors.
 -S'escullen a cada grup per un període d’un curs complet. Cada classe a més
escollirà  un/a  subdelegat/da  que  l'ajudarà  en  les  seves  tasques  i  el/la
substituirà en cas de malaltia o absència. 
-L’elecció d’aquests càrrecs s’efectuarà, com a molt tard, al final de la primera
quinzena d’octubre. Aquesta elecció es durà a terme mitjançant un sistema de
votacions en què participaran els alumnes integrants del grup-classe i que serà
supervisat pel tutor.

 Les seves principals funcions són: 
- Representar els companys i companyes de classe davant els òrgans de gestió
del centre: direcció, coordinació, tutor/a, etc. 
- Ser l’auxiliar de manteniment de l’ordre de la classe en absència del/de la
professor/a o tutor/a.
- Col·laborar amb el/la tutor/a del grup en la detecció i solució dels problemes
acadèmics, disciplinaris, etc. que sorgeixin al llarg del curs. 
-  Notificar immediatament els desperfectes detectats a l'aula del grup, bé al
tutor/a o bé al Secretari/ària.
-  Actuar  de  moderador/a  i  dinamitzador/a  del  grup-classe  quan  es  facin
reunions a la classe per discutir i solucionar problemes del grup. 
 - Col·laborar amb el/la coordinador/a pedagògic/a, coordinador/a d’activitats o
coordinador/a  de  cicle,  per  dur  a  terme  qualsevol  tipus  d'activitat  cultural,
educativa o de lleure que es consideri interessant. 
- No podran ser candidats/es a delegat/da els alumnes que en el moment de
l'elecció tinguin obert un expedient disciplinari o hagin acumulat faltes contra la
convivència.
-  Assistir  a  les  reunions  de  delegats  de  curs,  convocades  i  presidides  pel
representant dels alumnes en el Consell Escolar de Centre.
-  El/la  tutor/a,  a  proposta  del  grup  o  de  l'equip  docent,  podrà  cessar  el/la
delegat/da quan no compleixi  correctament les tasques i funcions que li han
estat encomanades. A continuació es procedirà a una nova votació per elegir
delegat/delegada.Els  delegats  i  delegades  funcions:  al  final  :  Si  el
delegat/delegada   té  més  d'un  comunicat  de  convivència  se'l  cessarà  del
càrrec. 

3- DEPENENT
AMB FACTORS DE RISC
SENSE FACTORS DE RISC
DERIVACIÓ CASD/CSMIJ  
TRACTAMENT



2.2.3.2. El Consell de delegats
 
És l'òrgan de participació dels alumnes en la vida del centre. Està format pels
delegats i delegades de tots els grups classe de d’institut, pels representants
d’alumnes al Consell Escolar i per un representant de l'associació d'alumnes
del centre, si n’hi hagués. 
 
Les seves funcions són: 
-  Supervisar  el  procés  d’elecció  de  representants  dels  alumnes  al  Consell
Escolar i instar els alumnes a participar-hi. 

- Donar assessorament i suport als representants d'alumnes al Consell Escolar.

- Elaborar informes per al Consell Escolar sobre temes determinats, ja sigui per
iniciativa pròpia o bé a petició del propi Consell Escolar. 

- Preparar i discutir temes de l'ordre del dia de les reunions i difondre el resultat
de les reunions a les classes. 

- Informar sobre les seves activitats a tots els alumnes del centre. 

-  Proposar  la  utilització  de  les  instal.lacions  del  centre  per  a  activitats
programades pels alumnes, d’acord amb la normativa vigent.

- Proposar davant els professors, la direcció i si s’escau els òrgans col.legiats
totes les reclamacions que creguin oportunes i rebre’n les propostes.
 
El  Consell  de  delegats  es  reunirà,  com a  mínim,  una  vegada  al  trimestre.
L'equip directiu vetllarà perquè tingui un espai per a reunir-se. 
 
 
2.3. Del PAS

S'entén per personal no docent totes aquelles persones que, tot i treballar de
manera continuada al centre, no realitzin específicament tasques docents.
El personal no docent fa una tasca al servei del centre i totalment necessària per
al seu bon funcionament estructural, cosa que el fa ser considerat com a integrant
de la comunitat educativa.

Horari
a) Durant l'any escolar, la jornada serà de 7 hores i mitja diàries.

b) En períodes de vacances escolars, tret del mes de vacances reglamentari,
l'horari serà de les 8 del matí a les 14h.

c) Les vacances anuals seran d'un mes i es faran durant els mesos d'estiu (juliol o
agost).
Drets del personal no docent:

Entre altres drets, especificats en els seus respectius reglaments, el personal no



docent tindrà també els següents:

a) Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres
de la comunitat educativa.

b)  Poder  traslladar  els  seus  suggeriments  directament  al/la  directora/a  o  al
professorat, a fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència al
centre.

c) Participar, mitjançant  el seu representant al Consell Escolar del centre, en la
seva gestió i direcció.

Deures del personal no docent:

Entre  els  seus deures,  a  més dels  que s'assenyalen en els  seus respectius
reglaments interiors, hauran de tenir en compte:

a) Acceptar les ordres i suggeriments que el/la directora/a o els òrgans de govern
del centre donin referents a la tasca que hi fan.

b) En el cas del conserge, col.laborar amb els professors en tots els moviments
interiors de l'alumnat, entrades i sortides, i en els diferents actes que es celebrin
en el centre.

c) Comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar
el desenvolupament de les activitats normals del centre.

d)  Complir  i  fer  complir  les  normes  de  convivència  establertes  en  aquest
Reglament.

2.3.1. Els conserges

Les funcions a desenvolupar són:

a) Vigilar les instal·lacions del centre: Obrir i tancar la porta principal del centre i la
resta de portes i finestres de l'edifici,  segons les normes que sobre això rebi
del/de la director/a.

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

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

d) Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. Servei
de reprografia, amb les condicions establertes en aquest reglament.

e) Atendre els alumnes i col.laborar amb els professors en tots els moviments
interiors de l’alumnat, entrades i sortides, i en els diferents actes que es celebrin
en el centre.



f) Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu

2.3.2.Cos auxiliar i administratiu

Les funcions a realizar són:

a)  La  gestió  administrativa  dels  processos  de  preinscripció  i  matriculació
d'alumnes: arxiu i classificació de la documentació, gestió informàtica de dades.

b) La gestió administrativa dels documents acadèmics: historials, expedients,
títols, beques i ajuts, certificats...

c) La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes  propis del centre:
despatx  de  correspondència,  correu  electrònic,  transcripció  i  elaboració  de
documents, tramitació incidències personal (baixes, permisos...)

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

e) Altres de similars que li siguin encarregades pel director/a o secretari/a del
centre. 

2.3.3 Professionals d'atenció educativa 
(educador d'educació especial i integrador social)

La distribució horària setmanal (37,5h) d'aquest personal és la següent:

- 30 hores d'atenció directa als alumnes.
- 5 hores reunions, activitats, coordinació...
- 2,5 hores  preparació, formació..

  2.3.3.1 Personal educador d'educació especial

Correspon a aquest personal:

a) Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials, aplicar 
programes de treball preparats pel tutor o especialitsta, aplicar tasques 
específiques relacionades amb l'autonomia personal, adquisició d'hàbits i 
transició a la vida adulta i al món laboral.

b) Participar en el projecte educatiu del centre.

c) Conèixer els objectius i els continguts dels programes per adequar-los a la 
seva tasca de col·laboració.

d) Proporcionar als mestres o als tutors la informació necessària sobre l'actuació 
dels alumnes a fi de millorar-ne l'aprenentatge.



e) Participar en les reunions de coordinació amb els equips docents, els serveis 
externs, escoles de primària i a totes les que consideri la direcció consideri 
pertinent.

2.3.3.2 Integrador social

Correspon al personal integrador social:

a) Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social amb alumnes en situació 
de risc.

b) Participar en la planificació i el desenvolupament d'activitats d'integració social.

c) Afavorir relacions positives dels alumnes amb l'entorn i col·laborar en la 
resolució de conflictes.

d) Intervenir en casos d'absentisme escolar.

e) Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars.

f) Donar suport a les famílies en el procés d'integració social dels alumnes i 
col·laborar en l'organització d'activitats de dinamització  de l'ús del temps lliure i 
de sensibilització social.

g) Concretar, juntament amb l'equip docent, un pla de treball per a cadascun
dels alumnes que aten.

2.4. Dels pares

Adquisició i pèrdua de la seva condició

a) Es considerarà pare d'alumne/a la persona física amb la pàtria potestat sobre
l'alumne/a des del moment de la matriculació del seu fill al centre.

b) Es consideraran, a efectes d'eleccions de representants, tant el pare com la
mare de cada alumne/a.

c) En cas d'absència o inexistència dels pares hi haurà un tutor/a autoritzat/da de
l'alumne/a.

d) Es perdrà la condició de pare d'alumne/a en els casos següents:

- Pèrdua legal de la pàtria potestat.

- Fi d'escolaritat de l'alumne/a.

- Baixa de l'alumne/a al centre per qualsevol motiu.



2.4.1. Drets dels pares dels alumnes

a) Participar a la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs, sense
cap marginació per creences, raça o religió.

b) Ser atesos pels professors/es i tutors/es dels seus fills/es en els horaris fixats
en la Programació General del centre.

c) Assistir a les reunions convocades segons la Programació General del centre.

d) Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i
conductual del seu fill/a.

e) Pertànyer  a l'Assossiació de Pares d'Alumnes segons els seus reglaments
específics.

f) Col.laborar en l'organització de les activitats extraescolars programades.

g) Defensar els seus drets respecte a l'educació dels seus fills/es.

h) Exercir el seu dret a escollir la primera llengua d'ensenyament per als seus fills,
amb respecte al  que disposa la Llei de Normalització Lingüística i el Projecte
Lingüístic del centre.

i) Escollir l'ensenyament religiós o ètic per als seus fills.

j)  Escollir  i  ser  escollit  membre  del  Consell  Escolar  o  d'altres  òrgans  amb
representació de pares.

k) Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat
escolar.

2.4.2. Deures dels pares dels alumnes

a) Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de l'Instiut i
la normativa recollida a la NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CENTRE, com també els mecanismes previstos per a fer-ne la modificació.

b)  Col.laborar  amb  el  professorat  i  altres  òrgans  educatius  per  al  millor
desenvolupament de les activitats de l'Institut.

c) Fer créixer en els seus fills/es actituds favorables a l'Institut.

d)  Assistir  a  les  convocatòries  individuals  o  col.lectives  dels  professors/es,
tutors/es o altres òrgans de l'Institut, per tractar els assumptes relacionats amb la
conducta o rendiment dels seus fills/es.

e) Vigilar la neteja personal i el vestir adequat del seu fill/a.



f) Comunicar a l'Institut si el seu fill/a pateix malalties contagioses i parasitàries.

g) Assumir els acords presos pels òrgans col.legiats del centre.

h) Justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills/es davant el
seu tutor de classe.

i) Facilitar als seus fills/es els mitjans per portar a terme les activitats indicades pel
professorat, com també l'equipament preceptiu del centre.

2.4.3. Participació del pares i mares a la vida del centre i L’AMPA

a) Els pares d'alumnes podran organitzar-se en Associacions de Pares d'Alumnes
si compleixen les prescripcions legals en vigor.

b) Les Associacions de Pares d'Alumnes podran tenir com a domicili social el
centre docent, prèvia autorització.

c)  Les Associacions de Pares d'Alumnes podran utilitzar  les instal.lacions de
l'Institut per a les seves reunions o activitats, d'acord amb la legislació vigent.

Les funcions de l’AMPA són:

 L'organització  d’  activitats  extraescolars  i  complementàries  que
completin l’educació dels seus/ves fills/es. 

 L’ajut  als  membres  de  la  comunitat  educativa  en  tot  allò  que  faci
referència a l’educació de tot l’alumnat del centre. 

 La col·laboració amb altres entitats i institucions sobre aspectes d’interès
comú relacionats amb l’àmbit educatiu. 

 Promoure  la  participació  de  les  famílies  en  els  òrgans  de  gestió  del
centre



2.4.4. Carta de Compromís

Els pares i mare d’alumnes menors d’edat signaran, a 1r d’ESO o en el curs en
què els seus fills/es s’incorporin al centre, la Carta de Compromís Educatiu, tal
com estipula el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Carta de compromís educatiu

Les  persones  sotasignants,  ...,……...……………..…  .......................Director/a  de  l
´Institut Antoni Pous i Argila, i ....................................................................(pare, mare,
tutor, tutora) de l’alumne/a …........ ................................................……..............……….,
reunits  a  la  localitat  de  Manlleu,  amb  data  ………......................,  conscients  que
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem
aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents

COMPROMISOS:

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 
l’alumne o alumna.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 
funcionament del centre en la reunió que es farà a principi de curs amb el tutor/a de 
grup.
5. Mantenir comunicació regular amb la família al llarg del curs, en la qual el tutor o 
tutora individual informarà a la família dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 
rendiment acadèmic, dels resultats de les avaluacions i de l’evolució personal i 
acadèmica de l’alumne o alumna.  Es faran com a mínim dues entrevistes amb la 
famí-
lia durant el curs.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre
les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Comunicar a la família les inasistències no justificades de l’alumne o alumna 
al centre i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal. A primera hora del matí i de la tarda el 
centre trucarà a les famílies dels alumnes que no han vingut al centre per 
informar-se del motiu de l’absència. 
8. Atendre en un termini raonable, aproximadament una setmana,  les peticions 
d’entrevista o de comunicació que formuli la família. Tot dependrà de la importància  
del cas.
9.Se  signarà  i  es  revisarà  conjuntament  amb  la  família  el  compliment  d’aquests
compromisos  a  l’inici  del  primer  cicle  (a  1r.  d’  ESO).També  se signarà  en el  cas
dels/de les alumnes que s’incorporin en altres cursos o durant el curs escolar.



Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat  del professorat i de
l’equip directiu. 
2.  Respectar  tot  el  personal  que  treballa  en  el  centre:  professorat,  personal  de
consergeria, secretaria i neteja.
3.  Compartir  amb  el  centre  l’educació  del  fill  o  filla  i  desenvolupar  i  afavorir  les
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre,
en particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de
les classes.
5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a
casa pel professorat. Controlar l’agenda escolar com a eina de comunicació entre el
centre i la família i com a eina on s’hi anoten els deures i els treballs que s’han de fer o
bé fer el seguiment dels deures per internet.
6.  Ajudar  el  nostre fill  o  filla  a organitzar  el  temps d’estudi  a casa i  a preparar  el
material per a l’activitat escolar.
7. Adreçar-se directament al centre, a través del tutor/a individual o, si s’escau, de la
direcció,  per  contrastar  les  discrepàncies,  coincidències  o  suggeriments  en relació
amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
8. Facilitar al centre les informacions referents al seu fill o filla que siguin rellevants per
al procés d’aprenentatge.
9.  Atendre  en  un  termini  raonable,  aproximadament  una  setmana,  les  peticions
d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
11. La família es compromet a complir els acords presos per a la millora de l’actitud
del seu fill/a i el tutor/a  farà un seguiment del seu compliment.
12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
13.  Se signarà  i  es revisarà conjuntament  amb la  família  el  compliment  d’aquests
compromisos a l’inici del primer cicle (a 1r. d’ ESO) i a l’inici del segon cicle (a 3r.
d’ESO).També se signarà en el  cas dels/de les alumnes que s’incorporin en altres
cursos o durant el curs escolar.
14. La família pot aportar propostes i suggeriments a través de l’ AMPA, el tutor/a o 
l’equip directiu.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

(pare, mare o tutor/a)
Signatura Signatura

Manlleu, …………………..........



2.4.5. Pla de relació Família – Institut

ÀMBIT RESPONSABL
E

EQUIP  DE
TREBALL

ACTUACIONS

CENTRE Equip Directiu Tutor  de  grup  i
tutor individual

Reunió de pares a principis decurs a tota l’ESO,
BAT i CFGM sobre normativa i funcionament del
centre,  PAT,sortides,  serveis  del  centre...
Elaboració  d’un  dossier  o  power-point  segons
s’acordi

Tutor individual entrevista  personal,   mínim  una  per  trimestre
(presencial  i/o  per  telèfon)  veure  document  de
resum de les informacions i acords presos veure
document  de  quines  són  les  finalitats   de
l’entrevista

Tutor individual Signar carta de compromís educatiu a i l’inici de
1r d’ESO

Equip docent Reunió  de  visita  de  pares  sempre  que  sigui
necessari o la família ho sol.liciti

Professors Servei  de  missatgeria  SMS  per  informar
diàriament i a cada hora de l’absència de l’alumne

Coordinador
Pedagògic,
mediador
intercultural,  tutor
d’aula d’acollida

Actuacions  descrites  en  el  Pla  d’acollida  per
famílies  i  alumnes  de  nova  incorporació  veure
document del Pla d’Acollida

Coordinador
Pedagògic,  cap
de  departament,
equip docent...

Organització  d’activitats  per  les  famílies
(xerrades,  conferències,  concert  de  música,
etc…)

Equip docent i un
membre  de
l’equip directiu

Reunió informativa de les sortides que tinguin una
estada de més d’un dia fora del centre (cap de
departament que organitza  la sortida professors
acompanyants i un membre de l’equip directiu)

Equip  Directiu  i
equip  docent  de
4t d’ESO

Festa de fi de curs per als alumnes de 4t d’ESO

Equip  Directiu,
equip docent

Jornada  de  portes  obertes   abans  de  la  pre-
inscripció

Equip Directiu Reunió informativa en els CEIPs per les famílies
de 6è de primària 

Director Participació  en  l’Assemblea  General  de Pares  i
Mares a principi de curs



ÀMBIT RESPONSABL
E

EQUIP DE TREBALL ACTUACIONS

RECURSOS
PER  LA
INFORMACIÓ

Equip Directiu Equip directiu
Coordinador  d’ESO,
BAT i Cicles
Coordinador
d’Informàtica
Tutors de grup
Equip Docent

Ús de l’agenda escolar a l’ESO
Pàgina WEB del centre
Servei de missatgeria SMS
Dossier  informatiu  que  es  lliura  a
principi de curs a la reunió de pares
Plafons  informatius  a  l’entrada  del
centre
Cartes informatives
Informes de pre-avaluació   a 1r  i  4t
d’ESO i 1r de BAT (mitjans octubre)
   Informes d’avaluació trimestrals

AMPA President  de
l’AMPA

Junta de l’AMPA Celebració d’una Assemblea general
a principi de curs
Reunió mensual del president amb el
Director del centre
Reunió mensual de tots els membres
de l’AMPA
Participació  en  les  reunions  del
Consell Escolar
Col·laboració  amb  el  centre  en
l’organització  de  conferències,
xerrades, festes…
Participació d’un membre de  l’AMPA
en la Comissió  d’escolarització
Participació d’un membre  de l’AMPA
en  les  reunions   del  Pla  Educatiu
d’Entorn
Gestió del servei de Biblioteca



3 RÈGIM DISCIPLINARI
 
3.1 Comissió de convivència i mediació

3.1.1. Constitució

La comissió de convivència està constituïda per:
- Cap d’estudis d'alumnes (adjunt/a)
- Coordinador/a de 1r i 2n cicle d’ESO.
- Un professor del centre.
- Psicopedagog/a, Cap de departament d’Orientació o TIS (Si  cap dels

membres anteriors no és psicopedagog)
- L’alumne/a, si s’escau (es pot sol.licitar la seva presència per explicar els

fets quan aquests siguin greus i quan se l’hagi d’expulsar)
- Tutor/a individual

3.1.2. Dia de reunió i periodicitat

-La comissió de convivència es realitza un cop per setmana, una hora i mitja.
En cas d’un incident molt greu es reunirà d’immediat independentment del dia i
hora. Es posaran professors de guàrdia per cobrir les absències de classe dels
membres de la comissió que s’escaiguin. 
En cas que es cregui oportú s’aplicarà el pla de mediació per tal de resoldre
conflictes continuats entre els mateixos alumnes.

3.1.3. Qui i quan convoca

-La convoca el cap d’estudis d'alumes quan vol parlar d’un alumne/a.

-També la poden convocar el tutor/a individual  i el coordinador/a pedagògic/a o
de cicle. 

-Es convoca de manera fixa quan l’alumne/a acumula 3 faltes de disciplina o bé
quan la falta és molt greu. Cal convocar-la també quan un alumne/a que ja ha
passat per comissió de convivència continua rebent comunicats de falta.

3.1.4. Funcions

- Narració i recopilació dels incidents o faltes de l’alumne/a.

- Parlar amb l’alumne/a perquè expliqui els motius de la seva actitud i si  la
considera  contrària  a  la  convivència  del  centre.  Comunicar-li  les  possibles
conseqüències de la seva conducta.

- Deliberar i decidir d’acord amb les faltes i segons l’actitud de l’alumne/a les
mesures correctores adients.

- Obertura d’expedients a partir que es faci necessària l’expulsió.



-Valorar si l’alumne/a respon a les mesures correctores aplicades o si es deriva
a mediació per reconduir conductes contràries a la convivència.

3.1.5. Funcionament

A nivell d‘ESO: 

- Cada cop que s'expulsi un alumne de classe s'haurà de signar un comunicat
contrari a la convivència.

-  Per  un  comunicat  de  falta  molt  greu,  l’alumne/a  pot  ser  expulsat/ada
immediatament,  de  manera  preventiva,  per  la  direcció,  sense passar  per  la
comissió.

- Un comunicat per haver fumat al centre implica l’expulsió directa 1 dia sense
comissió de convivència.

- Tot comunicat ha de dur una creueta a “greu” o a “molt greu”. Pel que fa als
casos  lleus  de  comportament  contrari  a  la  convivència,  podrà  posar-se  un
comunicat greu per reiteració. S’entén per “reiteració” que un alumne/a realitzi
una acció determinada dues vegades o més. 

- A primeres hores del matí, la direcció posarà comunicats greus als alumnes
que arriben tard un mínim de 4 vegades. Aquests comunicats, a l’hora d’aplicar
sancions, seran considerats com a menys greus i  els comptabilitzarà el  cap
d'estudis dels alumnes, no el tutor de grup. 

-  Quan l’alumne/a acumuli  dos comunicats,  el  tutor/a individual  informarà la
família. En cas que siguin greus informarà al 1r comunicat.

-  Amb tres comunicats greus o un de molt  greu, l’alumne/a,  si  no ha estat
expulsat directament, haurà d’anar a la comissió de convivència, on es decidirà
la mesura a prendre. ´

- Amb 3 incidències per setmana el tutor del grup posarà un comunicat contrari
a la convivència

- Qualsevol tutor/a pot optar per enviar un alumne/a determinat/ada a comissió
de  convivència  sense  que  hagi  arribat  als  tres  comunicats,  si  ho  creu
convenient.

-  Qui  posa  el  comunicat  ha  de  fer  arribar  les  còpies  a  les  persones
corresponents:

· el full blanc del comunicat és perquè l’alumne el dugui a casa i el retorni
signat pels pares. 

· el full rosa és per al tutor individual de l’alumne.
· el groc és per als caps d’estudis. 
· el blau és per al tutor de grup de l’alumne.



S'ha creat un protocol d'actuació per a que els professors sàpiguen els passos
a  seguir  en  cas  de  mala  conducta  dels  seus  alumnes.  Aquest  document
s'afegirà a la llibreta del professor d'inici de curs.

- Els comunicats signats pels pares seran recollits pels tutors individuals.

-  En  cas  d’expulsió,  el  tutor  individual  ha  d’avisar  els  pares  de  seguida,  i
informar-los que han de venir a signar el document d’obertura d’expedient.

- A la sortida lúdica sorpresa de final de curs, només hi poden anar els alumnes
que no tinguin cap comunicat  o que a partir del 7 de gener no en generin cap
més. Aquests alumnes rebran el diploma de bon comportament.

-  La  comissió  de  convivència  es  reserva  el  dret  d’establir  un  criteri  de
recuperació per a l’obtenció del diploma amb previ avís als alumnes. 

-  Per tal  de resoldre positivament els conflictes, s’ha creat una comissió de
Mediació, lligada a la comissió de convivencia, amb la intenció de reconduir les
conductes  contràries  a  la  convivencia.  Aquells  alumnes  que  reiteradament
tinguin problemes amb els mateixos companys, es derivaran a Mediació, on es
farà un seguiment per tal de resoldre els conflictes. 

- A l’ESO, no podran anar a cap sortida aquells alumnes que hagin passat per
comissió de convivència i el darrer comunicat dels quals es trobi dins de les 4
setmanes anteriors a la sortida. La comissió de convivència té, però, la potestat
de revisar casos molt excepcionals, tant per a permetre anar-hi com per a no
permetre-ho, si s’escau.

- En el cas de les sortides de projectes, per la importància que tenen, s’estudia-
ran els casos aïlladament i es mirarà de deixar sense les sortides aquells/es
alumnes amb comunicats més greus, nombrosos o recents. 

- Els alumnes de 1r cicle que ja hagin passat una vegada (o més) per comissió
de convivencia, hi tornaran a anar de seguida que el tutor ho cregui convenient
o que rebin dos nous comunicats. Els alumnes de 2n cicle que ja hagin passat
una vegada (o més) per comissió de convivència hi tornaran a anar de seguida
que el tutor ho cregui convenient o que rebin un nou comunicat.

- Els alumnes que vagin a comissió de convivència (amb 3 partes) per primer
cop i que no tinguin comunicats molt greus faran serveis a la comunitat fora de
l’horari lectiu (les tardes estipulades).

- Els alumnes que no compleixin els serveis a la comunitat seran expulsats un
dia per cada dia que hagin faltat als serveis.

- Els alumnes que vagin per segona vegada a la comissió seran expulsats, com
a mínim, entre 1 i 3 dies lectius. Els que hi vagin per tercera vegada seran
expulsats, com a mínim, entre 3 i 5 dies lectius.  Els que hi vagin per quarta



vegada  seran  expulsats,  com  a  mínim,  entre  5  i  10  dies  lectius.  A  partir
d’aquest punt, l’expulsió serà de 15 dies.

-Els  professorat  podrà  posar  Bonificacions  a  tots  els  alumnes  que  s’ho
mereixin, aquests bonus no treuran cap comunicat contrari a la convivència.

-  L'equip de prevenció del  Bullying  farà les actuacions pertinents  per  evitar
assetjaments  entre  els  alumnes.  En  cas  de  detectar-ho  (o  els  tutors  o  els
guaites) s'actuarà prenent les mesures que es creguin oportunes conjuntament
amb la comissió de convivència i en funció de la gravetat de l'incident.

A Cicles Formatius i Batxillerat: 

Als  cicles  formatius  i  batxillerat,  per  la  seva  ideosincràsia  i  caràcter
postobligatori, el funcionament serà diferent.

El  no  compliment  de  la  normativa  establerta  s’informarà com a incidència  i
l’acumulació d’aquestes pot comportar un comunicat de convivència 

 1 comunicat de convivència - 5 dies d'expulsió immediata
 2 comunicat de convivència - 10 dies d'expulsió immediata
 3 comunicat de convivència - 15 dies d'expulsió immediata

Els dies d'expulsió comptabilitzaran a efectes de faltes d'assistència

Es pot donar el  cas que hagin de realitzar serveis a la comunitat,  interns o
externs al centre

En concret, a nivell de Cicles Formatius, tal com consta al MSCF:
 
Quan  el  tutor  sigui  coneixedor  de  situacions  o  conflictes  puntuals  entre
alumnes,  o  bé  entre  alumnes  i  professor,  que  requereixin  de  rapidesa
d’actuació i no puguin esperar a un tractament en reunió de l’equip docent, o bé
de la Junta d’Avaluació, actuarà cautelarment segons indica la NOFC. Sempre
les incidències s’han de tractar primer amb el professor i/o alumne/a implicats,
després amb el tutor, amb l’equip docent, amb el cap de departament i per últim
amb el cap d’estudis/Direcció.

3.2 Tipificació de faltes

(Segons el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i
regulació  de  la  convivència  en  els  centres  educatius  no  universitaris  de
Catalunya).

3.2.1. Es consideren faltes lleus
que només seran sancionades amb comunicat greu si hi ha reiteració.

a) La no assistència a classe d'un dia sense justificació.

https://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm


b) El maltractament del material o les instal·lacions escolars que pugui ocasionar
brutícia o desperfectes.

c) Discusions lleus dins del recinte escolar entre companys.
d)  La manca d'atenció a les explicacions del professor, amb distorsió del normal

funcionament de la classe.
e) La manca de normes elementals d’higiene i educació.
f) L'incompliment de l'horari i les activitats dins la jornada escolar.
g) Assistència a classe sense el material escolar necessari sense justificació.

3.2.2. Es consideren faltes greus

a) La reincidència en tres faltes lleus
b) Fer malbé, de forma intencional, el material o les instal.lacions del centre.
c) La manca de respecte envers les persones comesa  dins el centre.
d) La manipulació en informes o documentació del centre.
e) No lliurar a les destinacions les comunicacions del centre o dels pares.
f) Desobediència  ostensible  a  les  indicacions  de  qualsevol  responsable  del

centre.
g) Absentar-se del centre sense permís.
h) Totes  aquelles  altres  que,  per  atenuants  o  per  no  estar  expressament

tipificades en el present Reglament, així es considerin.

3.2.3. Són faltes molt greus

a) La reincidencia en faltes freus.
b) El robatori de material escolar o no escolar del centre, dels professors o de

l’alumnat.
c) La manca de respecte envers altres persones que comporti  vexació o

insult, tant de paraula com de fet (s’hi inclou el fet de gravar a professors i
alumnes).

d) La  violencia  física  contra  professors,  alumnes  o  persones  del  centre,
encara que no hi hagi cap antecedent.

e) La falsificació de notes o signatures.
f) Fumar en el recinte escolar.
g) El  maltractament  greu  del  material  o  instal·lacions  del  centre  o  dels

diferents membres de la comunitat educativa.

3.3. Tipificació de faltes en els comunicats de parte.

B- Destrucció d’objectes i maltractaments del centre, Robar.
C- Agressions físiques.
D- Insults i falta de respecte.
E- Empipar, negar-se o no obeir, no treballar a classe.
F- Desafiar ordres i amenaces.
G- Addicions: fumar...
H- Arribar tard a les classes
I- No anar a classe i/o amagar-se pel centre
J- Incidències lleus a classe



 



4. PROTOCOL DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS

Les activitats escolars són un element més d’actuació en la formació dels
alumnes, ja que les xerrades, tallers, sortides, viatges – entre d’altres – que es
fan dins i fora del centre, i durant o fora de l’horari lectiu, són un complement
imprescindible per a l’educació del nostre alumnat.

Es consideren activitats i serveis escolars:

Activitats i sortides tutorials
Activitats i sortides curriculars
Activitats i sortides lúdiques
Activitats generals de l’Institut  (Nadal, Sant Jordi, Festa de Final de Curs...)
Activitats extraescolars
Viatges d’estudi i intercanis escolars

Les SORTIDES TUTORIALS són aquelles que intenten afavorir  el  clima de
coneixement i convivència entre els alumnes i professors/es del grup-classe.
Són, per tant, de caràcter obligatori.

Les  SORTIDES  CURRICULARS  són  aquelles  que  estan  vinculades  a  les
activitats d’aprenentatge de les diverses àrees del currículum dels alumnes. 
Aquestes  sortides  estan  incloses  en  les  programacions  de  les  àrees  i  són
obligatòries per als alumnes de l’assignatura organitzadora. 
Crèdit de síntesi de primer, de segon i tercer Secundària. Projecte de Recerca
de quart de Secundària.

Les  SORTIDES  LÚDIQUES  tenen  com  a  finalitat  principal  l’esbargiment.
Aquestes sortides es faran a final de curs. Es consideren sortides lúdiques les
finals d’etapa d’ ESO (4t ESO) i de Batxillerat (2n de Batxillerat), així com la
sortida lúdica d’un dia que es fa a final de curs a tots els cursos d’ESO..

ACTIVITATS  GENERALS  D’INSTITUT  són  les  que  s’organitzen  a  l’institut:
Nadal, Sant Jordi, Festa de Final de Curs, són activitats que s’organitzen i es
preparen per departaments a secundària i batxillerat, a CFGS LOE per mòduls,
i  impliquen  la  participació  de  tot  l’alumnat  i  professorat  del  centre  i  de  la
coordinadora d’activitats i sortides.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  són aquelles activitats que s’organitzen des
del  centres i es fan fora de les hores de classe: als descansos de l'hora de
dinar  o  bé  després  de  la  jornada  escolar  ordinària  de  la  tarda.   Els  seus
objectius són entre altres els d’ampliar els coneixements i les habilitats dels
nostres  alumnes,  oferir  la  possibilitat  de  socialització:  és  a  dir,  l'oportunitat
d'aprendre,  d'altres maneres i  amb altres persones,  normes,  valors i  pautes
socials,  trobar  nous amics,  així  com donar  la  possibilitat  de  descobrir  nous
interessos i habilitats.

VIATGES D’ESTUDI I  INTERCANIS ESCOLARS són activitats  on  el  centre
participa en un Projecte que pot oferir diferents entitats estatals o estrangeres



amb  l’objectiu  de  treballar  un  contingut  curricular  o  ve  per  conèixer  altres
realitats i cultures.

4.1.  Proposta,  acceptació i  procediment  per  dur  a  terme i  avaluar  una
activitat i servei aprovats pel consell escolar i el pla general de centre

A l’hora de dur a terme i  avaluar una activitat  i  servei  aprovats pel  Consell
Escolar  i  el  Pla  General  de  Centre,  cal  seguir  el  procediment  d’activitats  i
servei.
5. DELS SERVEIS DEL CENTRE

5.1. Utilització de material i instal.lacions del centre

a) Tothom serà responsable del material que li és assignat i, per tant, en
farà  un  bon  ús.  També  cal  respectar  amb  la  mateixa  cura  les
instal.lacions del centre. Cal mantenir net i sense desperfectes el local
on es treballa.

b) Els desperfectes no casuals ni  imputables a la  qualitat  del  material
seran abonats per la persona que els hagi ocasionat. Si no és possible
identificar-la,  la classe haurà d'assumir comunitàriament la despesa.
Exigir el compliment d'aquests punts serà competència del tutor/a de
classe i del professorat.

c) Per facilitar les tasques de neteja cada profesor/a ha de vetllar que les
cadires quedin sobre la taula en acabar la jornada lectiva.

d) Per treure material fora del centre caldrà el permís de Direcció. Es farà
sota la responsabilitat del professor i sempre i quan no afecti el bon
funcionament del centre.

e) Quan un alumne -o grup d'alumnes-  hagi de fer ús, fora de l'horari
escolar, dels laboratoris, aula de dibuix o de música o d'informàtica o
del  gimnàs,  caldrà  l'autorització  del  seminari  respectiu.  Respecte  a
l'aula d'àudio-visuals i les aules d'informàtica hi haurà un calendari a la
sala de professors.

5.2. Biblioteca

- La biblioteca és un espai per a estudiar, llegir, passar apunts i consultar llibres.
Ocasionalment,  i  d'acord  amb  les  necessitats  docents  del  centre,  s'hi  podrà
impartir classe. Totes les altres activitats que hom vulgui fer a la biblioteca estaran
condicionades a l'autorització prèvia de la Direcció del Centre. 

-  La biblioteca pretén posar a la disposició dels alumnes i professors tots els
materials que s'hi  troben, per a poder estudiar,  realitzar treballs acadèmics o
poder preparar les classes, en les millors condicions possibles.

- Els préstecs de llibres als alumnes es faran a les hores de pati (al principi)

https://antonipous.ieducacio.com/index.php?seccio=84&accio=1&id_sub=198&doc=259&versio=1
https://antonipous.ieducacio.com/index.php?seccio=84&accio=1&id_sub=198&doc=259&versio=1


- Per tant, no s'hi pot menjar, beure, córrer, cridar, parlar en veu alta, maltractar
els llibre i/o materials de fons, ni fer altra activitat que molesti a la resta dels
usuaris. Qui dugui a terme una qualsevol d'aquestes activitats será expulsat de la
biblioteca,  no  podrá  accedir-hi  durant  5  dies  lectius,  haurà  de  retornar
immediatament els llibres rebuts en préstec i rebrà la sanció corresponent segons
el règim disciplinari general del centre. 

- La reincidència en alguna de les activitats no tolerades comportarà l'expulsió de
la  biblioteca,  la  impossibilitat  d'accedir-hi  durant  10  dies  lectius,  la  devolució
immediata dels llibres rebuts en préstec i la submissió al règim disciplinari general
del centre.

-Hom portarà una control de les sancions imposades; de la data del seu inici, del
seu compliment, i de la data de la seva expiració.

-A més de les disposicions anteriors, en tot cas de deteriorament intencionat o furt
de materials del fons de la biblioteca, s'haurà de restituir el bé danyat o furtat, nou
o en bones condicions, o en el seu defecte s'haurà de lliurar a la Biblioteca un bé
equivalent o l'import del bé deteriorat intencionadament o furtat. 

-El no compliment de les disposicions referides al furt o deteriorament intencionat
dels llibres i/o materials dels fons de la bibioteca comportarà la corresponent falta
segons les normes d’organització i funcionament de centre.

-Altres aspectes a tenir presents:

a) Els alumnes sempre hauran d'estar acompanyats per un professor quan no hi
hagi el bibliotecari/a. En cas contrari, la biblioteca romandrà tancada.

b) El servei de préstec anirà a càrrec del bibliotecari/a i del professorat designat
per la comissió de biblioteca.

c) La biblioteca consultarà professors/es i  alumnes sobre l'adquisició de nous
llibres i materials per al fons de la biblioteca. La seva adquisició o no adquisició
anirà en funció de les disponibilitats pressupostàries del centre i de la qualitat
pedagògica i educativa dels llibres i revistes suggerits.

d)  Esporàdicament,  i  a  iniciativa  dels  professors/es,  dels  alumnes,  o  del
bibliotecari/ària, i prèvia consulta amb la resta de professors/es i amb la Direcció
de l'Institut,  hom podrà procedir a descatalogar,  per vells,  per deteriorats,  per
desfasats, o per altres motius, llibres i/o materials de la Biblioteca.

-Les funcions del bibliotecari/ària són:

- Ajudar els usuaris de la biblioteca en totes les consultes del fons.
- Vetllar per la bona conservació i catalogació del fons.
- Portar el servei de préstec de llibres.



- En la mesura del posible, promoure l'ús dels serveis de la biblioteca per
part dels seus usuaris.

-  Promoure, en la mesura del possible,  l'hàbit  de lectura entre tots els
usuaris de la biblioteca.

- Promoure i regular el lloguer d’armariets (“taquilles”) de l’alumnat.
- Portar a terme el reciclatge de llibres.

-El servei de préstec de llibres i/o altres materials es regirà per les següents
disposicions:
a)  A  la  biblioteca  hom troba  llibres  i  materials  de  préstec  universal,  llibres  i
materials de préstec de cap de setmana (amb un fitxer a part) i llibres i materials
exclosos de préstec.
b) Els professors, per a poder preparar les seves classes de forma òptima, no
tindran límits ni en la durada temporal ni en el nombre de llibres o de materials
deixats en préstec.
c) Els llibres i materials de préstec universal es deixaran per períodes de quinze
dies naturals, prorrogables en períodes de set dies naturals. Els llibres i materials
de préstec de cap de setmana es deixaran en préstec en l'interval de temps que
va des del divendres al migdia fins al dilluns al migdia.
d) En la fitxa de préstec de cada llibre s'anotarà el nom de l'usuari del servei de
préstec, la data de sortida del llibre, i el telèfon, el curs (si s’escau) i la condició
(alumne/a, professor/a) de l'usuari.
e) Els alumnes només podran tenir de forma simultània un màxim de tres llibres
en préstec. 
f)  En cas de pèrdua o deteriorament del  llibre i/o material  deixat  en préstec,
s'aplicaran  les  mateixes  disposicions  que  en  cas  de  furt  o  deteriorament
intencionat de llibres i materials de la biblioteca.

5.3. Lloguer d’armariets

El centre disposa d’armariets perquè els alumnes puguin guardar el material
escolar,  molt  especialmente l’ordinador.  Són obligatòries a tota l’ESO i  se’n
paga la quota de manteniment juntament amb la resta de quotes a principi de
curs  inclòs  en  la  partida  de  material.  La  normativa  específica  referent  als
armariets és la següent:

1.- Al final de curs s’han de tornar totes les claus.

2.-  L’alumne  que  no  tingui  les  quotes  actualitzades  no  podrà  disposar
d’armariet durant aquell curs escolar.

3.- Si en deixar l’armariet aquest no està en les mateixes condicions  en què
estaba quan se li va donar a l’alumne/a, es restarà del dipòsit el valor de fer-la
arreglar.

4.- Si un alumne necessita la clau de reserva que es trova a la biblioteca, cal
que deixi dos euros de fiança per la clau. En retornar-la se li retornarà l’import.
Si cal  necessita fer una còpia de la clau, caldrà abonar la quantitat  de dos
euros.



6.-Els preus es modificaran anualment  segons  L’IPC

5.4. Aules específiques (informàtica, vídeo i laboratoris)

5.4.1. Normes pel fon funcionament dels ordinadors de la sala de 
professors i de les impressores corresponents.

- Els alumnes no poden fer-ne ús, excepte en casos molt excepcionals en què un
professor/a ho autoritzi i ho supervisi.

- Quan es preveu una utilització per més d'una hora del maquinari, convé utilitzar
els ordinadors dels departaments.

- Per a més de 5 còpies convé utilitzar la fotocopiadora.

-  Qualsevol  instal·lació  de  software  s'ha  de  comunicar  al  coordinador/a
informàtic/a.

- El treball de cada professor/a, cal emmagatzemar-lo a la carpeta personal o de
centre o bé en un dispositiu extern, ja que els ordindors estan congelats.

5.4.2. Normes pel bon funcionament de les aules d'informàtica.

- Queda totalment prohibit menjar i beure a les aules d’informàtica

- Els/Les alumnes han d’estar sempre acompanyats/ades d’un professor/a. 

- El professor de guàrdia no pot anar a l’aula d’informàtica amb els alumnes
d’una  classe  excepte  en  el  cas  que  el/la  professor/a  que  falta  ho  indiqui
expressament al full de guàrdia.

-  Per  utilitzar  esporàdicament  les  aules  d'informàtica  amb  alumnes,  convé
reservar-la  des  de  la  plataforma  de  gestió  ieducació  però  si  està  ocupada
habitualment  en  aquella  hora,  caldrà  posar-se  d'acord  amb  el  professor/a
corresponent.

-  L’aula  d’informàtica  és  per  treballar,  per  tant  no  es  pot  permetre  que els
alumnes es connectin al messenger o altres portals de caire lúdic.

-  Quan detecteu qualsevol  avaria  o  irregularitat  en  els  ordinadors,  obriu  una
incidencia  a  la  plataforma de  gestió,  assenyalant  l'ordinador  corresponent,  el
problema detectat, l'hora i el dia.

- El treball  dels alumnes s'ha d'emmagatzemar a la seva carpeta o qualsevol
dispositiu extern.

- Qualsevol instal·lació de software s'ha de comunicar al coordinador/a.



- L'alumne que malmeti el maquinari serà expulsat per tot el curs de les aules
d'informàtica i s'haurà de fer càrrec de les despeses de reparació, a banda de
rebre la sanció disciplinària general corresponent.

-  El  professor,  després de la  sortida dels  alumnes,  ha de tenir  cura que els
ordinadors  i  impressores  quedin  desconnectats  i  les  disqueteres  buides.  És
també responsable de tancar l'aula.

- Els armaris són d'ús exclusiu dels professors, que tindran cura de deixar-los
tancats amb clau.

- L’ús prioritari de les aules d’informàtica és per a aquelles àrees el currículum de
les quals exigeixi la seva utilització. Cal regular l’ús de les aules de manera que
els alumnes no hi facin moltes hores.

5.4.3 Normativa de l'aula de vídeo.

- Sempre que es vulgui utilitzar la sala de vídeo cal reservar-la a la plataforma 
de gestió ieducació, però, si està ocupada habitualment en aquella hora, caldrà 
posar-se d'acord amb el profesor/a corresponent. La direcció es reserva el dret 
d’ustilitzar extraordinàriament aquesta aula per a activitats acadèmiques 
(xerrades, cursets, etc..).  Aleshores es buscarà una altra aula per al profesor/a 
que es vegi afectat.

- Cal seguir les instruccions per l’ús del material audiovisual de què disposa l’aula.

-  Els  alumnes sempre hauran d’estar  acompanyats  pel  profesor/a  o  per  una
persona adulta.

- Quan deixem l'aula ens hem d'assegurar que tots els aparells estiguin tancats.

5.4.4. Normes de funcionament dels laboratoris

1. Les portes dels laboratoris han d'estar sempre tancades des de l'exterior.

2. Els alumnes no podran entrar ni estar sols als laboratoris. Sempre caldrà que
un professor/a els permeti l'entrada.

3. És prohibit menjar i beure als laboratoris.

4. És obligatori l'ús de bata i de les altres proteccions que el profesor/a indiqui en
cada cas.

5. La puntualitat al laboratori és bàsica.

6. És un deure de tots els alumnes respectar el  recinte del laboratori  i  tot  el
material que es troba en el seu interior.
a) Abans de començar la pràctica cal comprovar que el material estigui complet i
l'entorn en condicions.



b) L’alumnat només tindrà accés al material que li subministri el/la professor/a o
els/les alumnes autoritzats/ades.
c) Si  involuntàriament es malmet algun material,  cal  avisar  immediatament al
professor/a perquè prengui les mesures pertinents.
d) Si algun/a alumne/a, per no seguir les instruccions, per deixadesa, per jugar, o
per fer altres usos inadequats, malmet material del laboratori, l'haurà d'abonar o
restablir a l'institut, a més de tenir una valoració negativa de la nota en l'apartat
d’actituds. Si no és possible identificar la persona responsable del problema, el
grup de pràctiques haurà d'assumir comunitàriament la despesa.
e) No es pot escriure ni guixar a les taules del laboratori, ni a cap altre indret del
laboratori. En cas que un/a alumne/a ho faci, ho haurà de netejar i rebrà una
valoració negativa en la nota d’actitud.

7.- No es pot: - tastar cap producte
 - pipetejar amb la boca
 - inhalar cap producte

8.- Les reaccions en què es desprenen gasos s’han de realitzar a la vitrina amb
l’aspirador en funcionament.

9.- Quan es pesa quelcom, no s’ha de retornar mai l’excés de reactiu al recipient
original, cal abocar-lo en un recipient de residus.

10.-  No s’ha de llençar  res a l’aigüera;  cal  abocar cada cosa en el  recipient
apropiat.

11.- Abans de sortir del laboratori, cal rentar-se les mans.

13.- En cas d’accident, cal avisar ràpidament a la persona responsable.

14.- Cada alumne/a disposarà d'una llibreta o dossier o full de pràctiques que
servirà per anotar tot allò que es fa al laboratori. Cal que l'alumne/a porti només
aquest material, el llibre i els estris per escriure.

15. Cal col·laborar amb els companys del grup en la realització del treball pràctic i
fer-lo amb el màxim rigor.

16. Cal deixar el laboratori net i endreçat.

17. Si hi ha algun/a alumne/a o grup d'alumnes disposat a fer treballs i estudis
extres que necessiti el laboratori i/o material del mateix, ho comunicarà al seu/va
professor/a d’experimentals perquè pugui avaluar la iniciativa i les possibilitats de
la  mateixa.  Si  la  iniciativa  és  factible,  el/la  profesor/a  estudiarà  com  tirar-la
endavant.

5.5. Bar

-L’horari d’obertura del bar per a professors/es serà de 10:15h a 13h pel matí i
de 17:20h a 18:45h per la tarda. Els alumnes hi podran anar només durant les 



hores de pati. L’alumnat de cicles també hi podrà anar si té alguna hora lliure.

-Els  aliments  i  begudes  que  posa  a  la  venda  el  bar  estan  supervisats  i
autoritzats per la direcció del centre, per potenciar la bona alimentació i salut
dels alumnes.

-Normes: 

a) Cal respectar-ne el material (taules, cadires, etc.) i deixar-ho tot net.
b) Cal respectar els altres usuaris i el personal del bar.
c) Cal evitar l´excés de soroll i la veu massa alta.
d) No es podrà romandre al bar de manera fixa durant l’hora del pati. Només es
podrà  comprar  i  tornar  a  sortir  al  pati.  L’accés  al  bar  estarà  controlat  pels
professors/es que fan guàrdia de pati.

5.6. Fotocòpies

El servei de fotocòpies va a càrrec dels conserges. Cal tenir presents els punts
següents:
a) Els originals per fer fotocòpies s'han d'entregar amb un mínim de 24 hores
d'antelació. Cal deixar l'original en el calaix destinat a aquests efectes de la Sala
de Professors.
b) Per a l’elaboració de dossiers cal entregar els originals amb un mínim d'un mes
d'antelació.
c) L'última recollida de fotocòpies es farà a les 12 del migdia.
d) Per a la realització de muntatges o fotocòpies soltes (màxim de 10) cal fer
l’encàrrec de 9 a 11 del matí.
e) A l'hora d'esbarjo només s'atendran les comandes dels alumnes.
f) Cal evitar, pel bé del centre, l'excés de fotocòpies.  

6. MAPA DE PROCESSOS

L’INS Antoni Pous i  Argila  està organitzat per processos, segons el  mapa referit  a
continuació. Cada procés té una missió – alineada amb la missió del centre – i  un
responsable  de  procés,  que  és  el  responsable  d’assegurar  el  seu  correcte
funcionament. El mapa de processos del nostre Institut és:



En una organització basada en els processos,  cal  que tot el  personal conegui que
s’entén per procés, de forma que pugui veure la seva pròpia activitat situada com a
part de  l’arquitectura de processos i identificar clarament quins són els que reben el
servei i els que el presten.

6.1 procés

Un procés es representa gràficament com una caixa que conté una sèrie d’accions o
etapes orientades a generar valor afegit sobre una entrada i aconseguir un resultat que
satisfaci plenament els requeriments de l’usuari, com a conseqüència de les activitats
dutes a terme.

S’entén que un procés està controlat quan:
 Es coneix  la  seva  missió  i  aquesta  és  coherent  amb la  missió  general  de

l’institut.
 Estan identificades les relacions usuari – proveïdor.
 Hi ha un responsable de procés.
 Es  mesura  i  millora  l’efectivitat  i  l’eficiència  respecte  de  l’assoliment  de  la

missió.
Malgrat  que  és  admissible  definir  que  les  activitats  són  processos,  cal  definir-ne
diferents  tipus  i  nivells  per  classificar-los  i  poder-los  gestionar,  ja  que  si  no  la
complexitat faria inviable la gestió per processos.

6.2 Tipus de processos



Hi ha tres tipus de processos bàsics en un institut:
 Processos estratègics.  Són els que estan en contacte amb la societat i  el

Departament d’Ensenyament, identifiquen les seves necessitats, desenvolupen
els  nous  serveis,  fixen  els  objectius,  donen  pautes  i  guies  a  la  resta  de
processos  i  elaboren  i  mantenen  actualitzada  la  missió  de  l’organització.
Exemples d’aquest tipus de processos són els colorats en Verd en la imatge
del mapa de processos anterior.

 Processos  clau. Són  els  que  l’alumne  veu.  Exemples  d’aquests  tipus  de
processos són els colorats en rosa al mapa de processos.

 Processos de suport. Són els que faciliten els recursos necessaris a la resta
de processos perquè puguin portar a terme la seva missió. Exemples d’aquest
tipus de processos són els colorats en blau al mapa de processos.

7.  DE  L’APROVACIÓ  I  REVISIÓ  DE  LES  NORMES
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
 
L’aprovació i la revisió de les normes d’organització i funcionament de centre
anirà a càrrec del Claustre i del Consell Escolar.
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