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0. INTRODUCCIÓ  

 

El Títol 1 del Decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius, preveu en els 

articles 18 i 19 els aspectes relatius a l’aprovació i contingut del NOFC. 

Article 18. Normes d'organització i funcionament del centre. Aprovació 

1. Els centres han de determinar les seves normes d’organització i funcionament. 

2. Les normes d’organització i funcionament del centre han d’aplegar el conjunt 

d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, 

en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats 

en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual. 

3. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic o de la 

titularitat del centre privat concertat, aprovar les normes d’organització i 

funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment 

o per parts. 

 

Article 19 Normes d'organització i funcionament del centre. Contingut 

1. En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de 

determinar: 

a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció de 

les previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica, el 

rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu 

i, si escau, l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

b) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 
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c) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del 

centre. 

d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la 

comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, 

col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat 

necessaris perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades. 

e) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de 

mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan 

no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures 

correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o 

intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat. 

f) En els centres privats (….) 

g) La resta d’elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre 

d’acord amb el contingut d’aquest Decret. 

2. Les normes d’organització i funcionament poden incloure entre d’altres aspectes, 

els següents: 

a) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el 

funcionament del centre. 

b) Regular la constitució d’altres agrupacions que pot constituir l’alumnat, a banda de 

les associacions d’alumnes. 

c) En els centres públics, atribuir al claustre de professorat, en el marc de 

l’ordenament vigent, altres funcions addicionals a les previstes legalment. 

 

D’altra banda, la norma ISO 9001:2015 aplicada als centres educatius determina uns 

principis de la qualitat que guien la gestió del centre amb els següents principis: 
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I. orientació al client, entès com l’alumnat i/o les famílies. 

II. lideratge; entès com rol a assumir des de la direcció fins a l’empoderament de 

tots i cadascun dels agents implicats en l’ensenyament i aprenentatge. 

III. participació i compromís de les persones; entès com la construcció d’un sistema 

que requereix i necessita de la participació i compromís de totes les parts interessades. 

IV. enfocament basat en processos; entès com a metodologia de gestió que 

distribueix el lideratge i busca permanentment la satisfacció de tots i cadascun dels 

que reben un servei o producte. 

V. millora; entès com la recerca contínua de la millora dels processos i productes, 

i també del propi sistema de gestió. Cal entendre la innovació com un tipus de millora 

disruptiva o incremental. 

VI. la presa de decisions basada en l'evidència; entès com la necessitat de tenir 

dades i informació tangible com a font primària de la pesa de decisions. 

VII. gestió de les relacions, entès com la construcció de xarxes i comunitats per 

avançar amb tothom i la participació de tots els grups d’interès. 
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1. L'ESTRUCTURA D'ORGANITZACIÓ I DE GESTIÓ DE 

L’INSTITUT  

1.1. Òrgans unipersonals de direcció 

1.1.1. Director/a 

En general: La direcció i responsabilitat general de l'activitat de l'institut d'educació 

secundària correspon al director, el qual vetlla per la coordinació de la gestió del 

centre, l'adequació al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i a la Programació General. 

En particular: 

a) Representar el centre i representar l'administració educativa en el centre, sens 

perjudici de les competències de la resta d'autoritats educatives de l'administració 

educativa. 

b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta 

aplicació al centre. 

c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions vigents 

i sens perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la Programació 

General del Centre conjuntament amb l'equip directiu i vetllar per la elaboració, 

aplicació i revisió, quan s'escaigui, del Projecte Curricular del Centre i per la seva 

adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat. 

e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa. 

f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l'institut. 

g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de 

govern del centre, visar les actes i executar els seus acords adoptats en el àmbit 

de la seva competència. 

h) Tenir cura de la gestió econòmica de l'institut i formalitzar els contractes relatius 

a l'adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d'obres, serveis i 

subministraments, d'acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes 
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necessaris en entitats financeres, i autoritzar les despeses i ordenar els pagaments 

d'acord amb el pressupost del centre. 

i) Visar les certificacions i documents oficials del centre. 

j) Designar el Cap d'Estudis, el Coordinador Pedagògic i el Secretari, si n'hi hagués, i 

proposar el seu nomenament al Delegat Territorial corresponent del Departament 

d'Ensenyament. També correspon al director designar a la resta d'òrgans 

unipersonals de govern i nomenar els de coordinació. 

k) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més 

convenient per a l'ensenyament, tenint en compte l'especialitat del lloc de treball 

al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que tingui reconegudes, en 

el marc general de les necessitats del centre i el seu Projecte Educatiu, escoltada 

la proposta dels departaments. 

l) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies 

en el marc de la normativa vigent. 

m) Elaborar, conjuntament amb l'equip directiu, la memòria anual d'activitats del 

centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament 

d'Ensenyament, un cop el Consell Escolar del centre n'hagi emès el corresponent 

informe. 

n) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d'Ensenyament 

i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics.  

o) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb 

els centres de procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen 

l'educació secundària obligatòria de la zona escolar corresponent. 

p) Coordinar les relacions amb els Serveis Socials de la zona. La Comissió Social, 

formada pel director/a i els professionals de Serveis Socials, es reuneix 

periòdicament. 

q) Implantar un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i 

l’intercanvi d’experiències de les persones de l’Institut. 
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r) Establir, aprovar i difondre la política i objectius de la qualitat; revisar el sistema 

de gestió de la qualitat periòdicament i assegurar la disponibilitat de recursos per 

desenvolupar els processos del centre. 

s) Assegurar que es compleixen les expectatives i necessitats dels grups d’interès, 

amb el propòsit d’augmentar la satisfacció amb els serveis que ofereix l’Institut 

l’Estatut. Analitzar i valorar el grau de satisfacció en relació a aquests serveis.  

t) Revisar el funcionament del sistema de gestió de la qualitat  i avaluar el seu grau 

d’eficàcia i d’eficiència, així com el grau de consecució dels objectius de la 

qualitat, en la sessió de Revisió per la Direcció. Aquesta revisió es farà a final de 

curs de forma global, i al llarg del curs es faran revisions de forma parcial. Aquestes 

revisions quedaran reflectides en actes que es difondran pels mitjans habituals. 

u) Proposar i liderar les accions de millora derivades de la Revisió per la Direcció. 

v) Altres funcions que per disposicions del Departament d'Ensenyament siguin 

atribuïdes als directors dels centres. 

 

En cas d’absència del cap d’estudis o del secretari es farà càrrec de les seves funcions 

el director. 

 

1.1.2. Cap d’estudis 

En general: Correspon al Cap d'Estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna 

de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament 

del director de l'institut. 

En particular: 

a) Coordinar 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. 

b) Substituir al director en cas d'absència. 
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c) Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació 

de fi de cicle. 

d) Controlar l'assistència del personal del centre i el règim general dels alumnes, 

vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals. 

e) Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Interior del centre (NOFC). 

f) Altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions 

del Departament d'Ensenyament. 

 

En cas d’absència del coordinador pedagògic es farà càrrec de les seves funcions el cap 

d’estudis. 

1.1.3. Secretari 

En general: Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i 

administrativa de l’institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació 

d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a l’ institut, quan 

el director així ho determini. 

En particular: 

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern 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) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el Projecte 

de Pressupost del centre. 
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e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació dels 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) Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 

i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 

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

disposicions vigent. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

j) Dur a terme la correcta preparació 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. 

k)  Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 

1.1.4. Coordinadora pedagògica 

En general: Correspon al coordinador pedagògic el seguiment i avaluació de les accions 

educatives que es desenvolupen a l'institut, sota la dependència del director. 

 En particular: 

a) Coordinar l'elaboració i 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 àrees i matèries dels 

cicles, etapes, nivells i graus que s'imparteixen a l'institut. 

b) Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes dels 

ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'Educació Secundària 
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Obligatòria i els corresponents als del cicle superior d'Educació Primària en el si de 

la zona escolar corresponent. 

c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus 

dels ensenyaments impartits a l'institut.  

d) Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 

d'aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de 

treball. Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel 

Departament d'Ensenyament quan escaigui. 

e) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals de l'etapa i amb els generals i terminals de 

cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament. 

f) Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents cicles, 

etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre. 

g) Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixin a 

l'institut, juntament amb els caps de departament.  

h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui. 

i) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment.  

j) Coordinar els projectes d’innovació pedagògica. 

k) Altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions 

del Departament d'Ensenyament. 

 

1.1.5. Cap d’estudis adjunt 
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a) Coordinar i supervisar el procés de matrícula de l’alumnat de cicles formatius 

al centre, incloent-t’hi la matrícula parcial. 

b) Gestionar en coordinació amb la secretaria tant la matrícula com el currículum 

de l’alumnat de cicles formatius del centre a l’aplicatiu SAGA. 

c) Coordinar l’assignació de professorat als diversos crèdits/mòduls de cicles 

formatius impartits al centre, supervisant la seva correcta implantació a 

l’aplicatiu SAGA. 

d) Coordinar l’assignació de les tutories als diversos grups-classe de cicles 

formatius del centre, supervisant la seva correcta implantació a l’aplicatiu 

SAGA. 

e) Gestionar en coordinació amb la secretaria les diverses avaluacions tant 

ordinàries com extraordinàries que es van duent a terme al llarg del curs.  

f) Definir conjuntament amb el/la cap de departament i la resta de membres del 

departament d’informàtica la concreció dels diversos plans d’estudis dels 

associats als cicles formatius impartits al centre i que hauran de ser finalment 

aprovats per direcció. 

g) Supervisió i aprovació, conjuntament amb la coordinació pedagògica i el/la cap 

del departament d’informàtica del centre, de les programacions didàctiques i 

criteris d’avaluació associats als diversos crèdits/mòduls de cicles formatius 

impartits al centre, en coherència amb el Projecte Curricular de Centre i el 

Projecte Educatiu de Centre 

h) Vetllar per l’estricte compliment de les normes de convivència al centre 

aprovades pel consell escolar. 

i) Supervisar l’assistència de l’alumnat de cara a detectar els casos d’absentisme 

i prendre les mesures pertinents, en coordinació amb les tutories. 

j) Coordinar i supervisar els possibles expedients disciplinaris oberts a alumnat de 

cicles formatius. Fer arribar a direcció les propostes de resolució. 

k) Vetllar per l’acompliment de les possibles sancions imposades a l’alumnat a 

resultes de la resolució d’expedients disciplinaris o de l’aplicació de mesures 

cautelars. 
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l) Definir conjuntament amb el/la coordinador/a de FP, el/la cap de departament 

i la resta de membres del departament d’informàtica la concreció organitzativa 

de tots els processos associats a la gestió interna del departament (dinàmica 

de guàrdies, dinàmica de reunions d’equip docent i de departament, gestió de 

la informació, etc). 
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1.2. Organigrama de centre 

 

 

 

 

1.3. Òrgans de coordinació unipersonals  

 

1.3.1. Coordinació de nivell 

1.3.1.1 Coordinació d’ESO 
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 Les seves funcions són: 

a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives 

al llarg del cicle d’ESO, sota la supervisió de la coordinadora pedagògica. 

b) Donar suport als tutors/es d’ESO, en totes aquelles actuacions on calgui, ja 

sigui acompanyant-lo/a o substituint-lo/a en entrevistes, preparant 

documentació, etc. 

c) La coordinació de 1r d’ESO promourà la relació amb els centres de primària, 

tant en la recollida d’informació com en el seguiment i coordinació de 

l’alumnat d’ESO i coordinarà les activitats previstes al Pla d’Acollida. 

d) La coordinació de 3r d’ESO haurà de coordinar i fer el seguiment del Campus 

Ítaca i de l’alumnat que hi ha participat. 

e) Coordinar les activitats de tutoria al llarg del curs, tant les que siguin 

internes del centre com les que provinguin d’institucions externes. 

f) Coordinar-se amb l’orientadora i l’EAP. 

g) Vetllar per l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat 

h) Coordinar-se amb els monitors i responsables dels Tallers d’estudi assistit. 

Potenciar la coordinació d’aquests amb els tutors/es de grup. 

i) Col·laborar en el projecte Salut-Escola i vincular-se amb la professional de 

salut que tingui assignat el centre. 

j) Tot allò que prevegi el PAT del centre. 

 

 

1.3.1.2.Coordinació de Batxillerat 

a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives 

al llarg del Batxillerat , sota la supervisió de la coordinadora pedagògica. 

b) Donar suport als tutors/es de Batxillerat, en totes aquelles actuacions on 

calgui, ja sigui acompanyant-lo/a o substituint-lo/a en entrevistes, 

preparant documentació, etc 

c) Coordinar les activitats de tutoria al llarg del curs, tant les que siguin 

internes del centre com les que provinguin d’institucions externes. 
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d) Vetllar per l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat, i molt 

especialment en tot allò relacionat amb la selectivitat. 

e) Promoure i fer el seguiment dels programes d’estada a l’empresa de 

Batxillerat. 

 

1.3.1.3. Coordinació de cicles formatius 

a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives 

al llarg dels cicles formatius, sota la supervisió del cap d’estudis adjunt 

b) Donar suport als tutors/es de cicles, en totes aquelles actuacions on calgui, 

ja sigui acompanyant-lo/a o substituint-lo/a en entrevistes, preparant 

documentació, etc. 

c) Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT i 

de l’FP Dual 

d) Coordinar el seguiment de la inserció laboral dels alumnes a partir dels sis 

mesos de la finalització dels estudis que hagin cursat 

e) Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de 

l’àmbit territorial on s’ubica l’institut, d’acord amb la planificació, els 

criteris i els programes del Departament d’Educació 

f) Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o 

privades i les empreses de l’àrea d’influència. Convocar i presidir les 

reunions amb els tutors de pràctiques, d’acord amb allò que estableixi 

l’equip directiu del centre respecte a aquest tema 

g) Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions 

escola-empresa 

h) Establir contacte i formalitzar convenis de col·laboració amb les empreses 

per tal que l’alumnat interessat pugui fer les pràctiques d’FP Dual 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut l’Estatut  
 

 

     

 

PE1_INS_DOC_12_09_NOFC NOFC 

APROVAT Revisió 08 Direcció Pàgina 21 de 60 

 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

1.3.2. Tutoria  

1.3.2.1. Tutor/a de grup 

El PAT estableix les funcions que desenvolupa el tutor/a de grup: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B79qYGOG5QosRk01ZFNNYk1pNUk 

1.3.2.2. Tutoria d’acollida 

Incorporem aquesta referència al PAT 

 

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, 

però és responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a 

aquest alumnat per a la seva plena integració al centre. 

La jornada lectiva del tutor o tutora de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment 

a la docència amb l’alumnat nouvingut. 

El tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

a) Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball 

individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les 

modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de 

cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

b) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar 

les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades 

i avaluar processos i resultats. 

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a 

l’adquisició de la llengua. 

d) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 

referència. 

e) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural 

al procés educatiu de l’alumnat nouvingut. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B79qYGOG5QosRk01ZFNNYk1pNUk
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f) Treballar conjuntament amb el coordinador/a de llengua, 

interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals 

especialistes (LIC, EAP...). 

g) Participar, quan calgui, en les reunions dels equips docents, comissions 

d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes 

a fi d’assegurar la coherència educativa. 

 

1.3.3. Caps de departament i seminari 

Al centre hi ha nomenats 11 caps de departament: Llengua i Literatura catalana, 

Llengua i Literatura castellana, Llengües estrangeres, Ciències de la Naturalesa, 

Matemàtiques, Música i EVP, Educació física, Tecnologia, Ciències Socials, Orientació 

i Atenció a la diversitat, Informàtica. I els següents caps de seminari: un assignat al 

Departament de ciències socials, un a ciències de la naturalesa i un de llengües 

estrangeres. 

Correspon al Cap de Departament la coordinació general  de les activitats del 

departament i la seva programació i avaluació. 

 

En particular, són funcions del Cap de Departament:  

a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. 

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries 

corresponents. 

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i 

etapes. 

d) Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la 

pràctica docent. 

e)  Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge dels 

alumnes en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència.  

f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del 

Departament (o Seminari). 
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g) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les  especialitats  del 

departament (o seminari) i assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent. 

h) Assistir a les reunions de Caps de Departament i Seminari, amb l'objectiu de 

transmetre periòdicament al Departament o Seminari corresponent les 

informacions/decisions recollides en les reunions de la Junta de Caps de Departament 

i Seminari. 

i) Assistir a les reunions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) quan sigui 

convocat/da pel cap d’estudis o el coordinador pedagògic. 

j) Assistir a la Jornada de Portes Obertes anual de l’institut (o un altre membre del 

departament en qui delegui aquesta funció). 

k) Fer l’acollida i seguiment del professorat nou, d’acord amb el Protocol d’acollida 

del professorat nou establert pel centre. 

l) Aquelles altres que li encomani el director  del  centre  o  atribuïdes  pel  

Departament d'Ensenyament. 

 

Són funcions del cap de seminari, en aquells departaments on n’hi hagi, les que li 

delegui el cap de departament, amb el vistiplau dels membres del propi departament. 

 

1.3.4. Coordinació d’Activitats i Serveis Escolars 

Correspon al coordinador d'activitats i serveis escolars la coordinació general de les 

activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre sota la 

dependència del cap d'estudis. 

En  particular,  són  funcions  del coordinador d'activitats i serveis escolars: 

 

a) Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 

b) Fer el seguiment de la programació anual de les activitats escolars 

complementàries i supervisar que es compleixin els criteris establerts pel 

centre (nombre de sortides per nivell, alumnat participant, viabilitat 

econòmica...) de manera coordinada amb el secretari. 

https://drive.google.com/open?id=0B78XHS-T4cvRX0cxMzNZNjNkQ0E
https://drive.google.com/open?id=0B78XHS-T4cvRX0cxMzNZNjNkQ0E
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c) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries. 

d) Coordinar les festes i les activitats culturals i esportives del centre (p. ex. Sant 

Jordi, festa de la Diversitat, Castanyada, comiats d’alumnes, etc.) 

e) Coordinar l'organització dels viatges d'estudi, els intercanvis escolars i qualsevol 

altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes. 

f) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les 

activitats escolars complementàries.  

g) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades 

que s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre. 

h) Gestionar i mantenir en bon estat les càmeres de fotografiar i filmar del centre. 

i) Mantenir al dia els arxius fotogràfics del centre 

 

 

 

1.3.5. Coordinació TIC 

Les seves funcions són: 

a) 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. 

b) Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis del 

centres en l'ús de les aplicacions informàtiques que s’utilitzen al centre.   

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre. 

d) Gestionar els servidors del centre  

e) Gestionar la relació amb els proveïdors i serveis informàtics externs. 

f) 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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g) Vetllar per la legalitat del programari base i software instal·lat en els ordinadors 

congelats del centre. Quant als ordinadors no congelats, el Departament TIC els lliurarà 

inicialment als usuaris amb programari lliure (sense posar-hi programes de pagament 

o no lliures) i serà responsabilitat de l'usuari (sigui professorat, alumnat, personal no 

docent, etc.) vetllar per la legalitat del seu programari 

 

1.3.6. Coordinació TAC 

El centre diferencia la coordinació TIC, normativa, de la coordinació TAC. 

Les seves funcions són: 

a) La coordinació i gestió de llicències digitals: tractes amb les editorials, gestió 

de les llicències (pagaments i distribució entre el professorat i l’alumnat) i 

solucionar problemes derivats d’aquesta gestió 

b) Assignació de les adreces del domini propi, i gestió de les Google Apps 

c) Supervisió de l’escriptori digital del centre 

d) Impuls a la competència i la innovació digital del professorat 

e) Formar part i encapçalar l’equip de millora TAC 

f) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva 

formació permanent en aquest tema  

g) Gestionar el servidor moodle i donar suport al professorat en el seu ús. 

h) Coordinar-se amb el professor/a amb dedicació assignada per a la gestió de les 

petites incidències amb les màquines (restaurar, solucionar problemes i 

aconsellar altres solucions, si és el cas) i la gestió de la web del centre i les 

xarxes socials. 

 

1.3.7. Coordinació de Riscos Laborals 

Correspon als coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals promoure i 

coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran 

de: 
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a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació 

a les persones, els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària a les revisions oficials. 

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

g) Donar suport al director per formalitzar i trametre als Serveis Territorials 

el full de Notificació d’accident laboral.  

h) Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en 

la investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

i) 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. 

j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre 

en matèria de prevenció de riscos laborals. 

k) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el 

currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

1.3.8. Coordinació LIC 

Funcions: 

 

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, 

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 
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intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 

educatiu basat en el plurilingüisme. 

b) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de 

centre (PEC, PLC, PCC, RRI, Pla d’acollida i integració, programació general 

anual de centre…) i en la gestió d’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 cohesió social 

en el centre. 

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar 

la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació 

intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint la igualtat 

d’oportunitats. 

d) Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la 

definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió 

social, participar en l’organització i optimació dels recursos i coordinar les 

actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

e) Participar, si escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu 

d’entorn. 

f) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 

delegació de la direcció del centre. 

 

 

1.3.9. Coordinació de Qualitat 

Les seves funcions són: 

a) Assumir el lideratge i la implantació del Projecte de qualitat i millora contínua 

en el centre 

b) Actualitzar el sistema de gestió de la qualitat, incorporant els canvis necessaris 

a la documentació, quan els canvis organitzatius ho facin necessari. 
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c) Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del 

sistema de gestió de la qualitat. 

d) Informar a l’equip directiu del funcionament del sistema de gestió de la 

qualitat, incloent les necessitats per a la millora. 

e) Promoure el coneixement dels requisits dels usuaris, a tots els nivells dins de 

l’INS l’Estatut 

f) Impulsar i participar en els equips de millora de centre 

g) Participar en les sessions de la xarxa de formació i aprenentatge entre iguals 

de la qual forma part el centre i en les activitats de formació sobre temes 

específics organitzades a través del Projecte de qualitat i millora contínua 

(PQiMC). 

h) Participar en la comissió d’ACDE 

i) Preparar i coordinar el Pla d’auditories internes i externes que es facin al 

centre. 

j) Treballar per la resolució de les no conformitats sorgides de les auditories. 

k) Implementar progressivament els sistemes de gestió de la qualitat adients, en 

especial en tot allò que fa a la documentació.  

1.3.10. Coordinació de l’Escola Esportiva (Pla Català de l’Esport) 

a) Promoure i coordinar les activitats esportives extraescolars 

b) Elaborar la programació anual d’activitats extraescolars i donar-les a conèixer entre 

l’alumnat. 

c) Elaborar la memòria anual 

d) Gestionar econòmicament l’AEE 

1.3.11. Coordinació d’Escola Verda  

a) Facilitar orientacions i recursos al professorat per al desenvolupament del 

projecte.  

b) Dinamitzar la implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

c) Promoure la col·laboració amb entitats i institucions externes.  

d) Impulsar la difusió del projecte i de les seves realitzacions. 
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e) Assistir a les sessions de formació del programa. 

f) Treballar en xarxa amb altres centres del programa. 

g) Coordinar el seguiment i l’avaluació del projecte 

 

1.3.12. Coordinació de biblioteca i Pla de Lectura 

 Igual que 1.3.12, aplicades a biblioteca 

1.3.13. Coordinació de Mediació 

 Igual que 1.3.12, aplicades a la mediació 

1.3.14. Coordinació de Coeducació  

 Igual que 1.3.12, aplicades a coeducació 

1.3.15. Coordinació de Revista 

a) Encapçalar el grup d’alumnes encarregats de la revista cada curs (a través 

d’optativa) 

b) Dinamitzar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en 

la revista 

c) Vetllar per la difusió de revista dins i fora del centre. 

d) Recollir les revistes d’altres centres educatius.  

1.3.16. Dedicació horària de les coordinacions 

Cada curs, i en funció de les possibilitats de la plantilla i dels horaris, es definirà 

la  dedicació horària que pot tenir cada coordinació, tant pel que fa a 

hores lectives com complementàries.  

El recull nominal de càrrecs i hores que té s’inclouran en la PGAC (programació 

general anual de centre) 
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1.4. ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS 

1.4.1. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD)  

 Convoca i presideix coordinació pedagògica. 

En formen part: Direcció, Cap d’estudis, Coordinació Pedagògica, Coordinadors 

d’ESO (i Batxillerat si s’escau), orientació educativa, tutor/a d’Acollida i Eina, 

Coordinació LIC, EAP, Caps de departament d’àrees instrumentals.  

Es poden convidar altres membres del claustre  

 Es reuneix de forma bimensual, aprox. 

Les seves funcions són valorar les necessitats educatives específiques de 

l’alumnat, a partir de les adaptacions curriculars i de les formes organitzatives 

del centre que afectin els alumnes amb necessitats educatives especials. 

 

1.4.2. MINICAD 

 Presideix coordinació pedagògica 

En formen part: Direcció, Coordinació pedagògica, , tutor/a d’Acollida i Eina, 

orientació educativa, EAP 

 Es reuneix quinzenalment. 

Les seves funcions són fer el seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives 

especials, coordinar-se amb l’EAP i altres agents externs (Serveis Socials, 

CSMIJ...) pel que fa a l’atenció de l’alumnat esmentat. 

 

1.4.3. REUNIÓ DE CAPS DE DEPARTAMENT 

 Convoca i presideix direcció, en la seva absència coordinació pedagògica. 

En formen part: Direcció, Cap d’estudis, Coordinació Pedagògica, Caps de 

Departament. 

 Es reuneix de forma periòdica. 

 La seva funció és la coordinació entre l’equip directiu i els departaments 

didàctics. 
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1.4.4. REUNIÓ DE COORDINACIÓ 

 Convoca i presideix la coordinació pedagògica 

 En formen part: Coordinació Pedagògica, Cap d’estudis (si s’escau), Coordinació 

d’ESO i Batxillerat, Coordinació d’Activitats i Serveis Escolars. 

 Es reuneix setmanalment. 

 Les seves funcions són  impulsar, coordinar i supervisar les activitats lectives i 

no lectives i servir de canal de comunicació entre els equips docents i  l’equip directiu 

 

1.4.5. COMISSIÓ DE QUALITAT / ACDE 

 Convoca i presideix Direcció. 

En formen part: Equip directiu (excepte el secretari), Coordinació de qualitat, i una 

coordinació d’ESO. 

Es podrà convocar a altres coordinacions (ESO, BATX, ASE) si s’escau, per aprovar 

determinats documents o preparar auditories, o d’altres situacions que l’equip 

directiu  o la coord. de qualitat consideri adient. 

 

Les funcions de la comissió són: 

a. Aprovar els objectius anuals del Pla de Qualitat al centre i fer-ne el seguiment 

b. Col.laborar en la revisió dels documents del sistema de gestió i aprovar-los si 

s’escau. 

c. Establir les accions formatives encaminades a aconseguir un grau adequat de 

sensibilització de l’equip humà en matèria de qualitat. 

d. Elaborar, implementar i fer seguiment de les activitats implicades per l’acord 

de coresponsabilitat del centre i el pla de qualitat. 

e. Vetllar per la satisfacció dels grups d’interès en relació als serveis que ofereix 

el centre 

f. Participar en les revisions per la direcció, tant les que es fan de forma parcial 

al llarg com la RxD de final de curs. 
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1.4.6. COMISSIÓ TAC 

 Convoca i presideix la direcció 

  En formen part : Equip directiu , coordinació TIC, coordinació TAC. 

La funció de la comissió és coordinador i supervisar l’ús de les eines TIC / TAC al centre 

i aquelles funcions que s’expliquen al Pla TAC. 

1.4.7. REUNIONS DE DEPARTAMENT 

Convoca i presideix el Cap de Departament, amb periodicitat setmanal i en horari fix. 

En formen part el professorat de les especialitats assignades al departament. 

Les funcions de la reunió de departament són:  

a) prendre acords comuns sobre les activitats d’ensenyament-aprenentatge  

b) desenvolupar el currículum de manera coherent al llarg de les etapes 

educatives  

c) elaborar les programacions didàctiques  

d) establir els objectius de departament per a cada curs, fer-ne el seguiment 

periòdic i elaborar la memòria a final de cada curs escolar.  

 

1.4.9. REUNIONS DE TUTORS I TUTORES 

  Convoca i presideix coordinació pedagògica 

Es poden reunir conjuntament, obligatòriament abans de començar les classes, 

i al llarg del curs quan calgui.  

També es poden reunir per nivells  o etapes, si s’escau. 

 

Les seves funcions són fer el seguiment del PAT, coordinar les activitats lligades 

a la tutoria (xerrades i activitats al centre, sortides, colònies, viatges de final 

de curs, etc.) 

 

https://docs.google.com/document/d/1ChH_-t_cPi9x7C6FpyfPwWMM7zpQKtO8QbHSD3sqLEg/edit#heading=h.gjdgxs
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1.4.10. REUNIONS D’EQUIP DOCENT 

Convoca i presideixen els tutors/es o la coordinació de nivell. . En forma part 

el professorat que imparteix alguna matèria del nivell. 

 

La periodicitat de les reunions és setmanal a l’ESO i mensual al batxillerat i 

cicles formatius, en horari fix. 

 

Les funcions de les reunions d’equip docent són planificar i coordinar l’activitat 

lectiva i fer el seguiment i l’avaluació de l’alumnat. 

 

 

 

1.6. CLAUSTRE 

       

El Claustre de professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i la 

planificació educatives de l'institut. Està integrat per la totalitat dels professors que 

hi presten serveis i el presideix el director. 

  

 1.6.1. FUNCIONS DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS 

a Intervenir i participar en l’elaboració, formulació i modificació del PROJECTE 

EDUCATIU DE CENTRE (PEC). 

El claustre aprova la formulació del PEC en els seus aspectes pedagògics. Aquesta 

formulació és fruit del consens del claustre.  

En cas de no arribar a aquest consens, el claustre pot aprovar la formulació 

mitjançant una votació. La formulació quedarà aprovada pel claustre en el cas 

d’aconseguir una majoria simple. 
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En cas de no aconseguir un consens en la formulació del PEC (i posteriors 

modificacions i actualitzacions), es tornarà a començar el procés de redacció del 

text, atenent a les propostes tant del Claustre com del Consell Escolar. 

 

a) Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l'equip directiu sobre 

l'organització i la programació general del centre, i per al desenvolupament de les  

activitats  escolars  complementàries  i  de  les extraescolars. 

b) Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, 

avaluar-ne l'aplicació i decidir-ne possibles modificacions. 

c) Elegir els seus representants al Consell Escolar del centre. 

d) Valorar la proposta de creació de nous òrgans de coordinació abans que el director 

la presenti al Consell Escolar del centre. 

e) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògiques, 

i en el de la formació del professorat de l'institut. 

f) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general. 

g) Establir directrius per a la coordinació docent i l’activitat tutorial 

h) Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats, 

i designar el professorat que ha de participar en el procés de selecció de direcció. 

i) Decidir els criteris d’avaluació de l’alumnat. 

j) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la Programació General del 

Centre. 

k) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 

d'Ensenyament. 

         

1.6.2. FUNCIONAMENT DEL CLAUSTRE DE PROFESSORS 

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre amb caràcter 

ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus 

membres. És  preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada 

curs escolar.  

L'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
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El secretari o l'administrador del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, 

una vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 

 

1.7. CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

govern dels instituts d'educació secundària i l'òrgan de programació, seguiment i 

avaluació general de les seves activitats.      

 1.7.1. COMPETÈNCIES DEL CONSELL ESCOLAR  

Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei 

d'educació i l’article 127 de la LOE (modificada per la LOMCE). A més, li correspon 

vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment de la programació anual del 

centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, 

vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i col·legiats d'acord 

ambl'article 144.4 de la Llei d'educació.(D102/2010. Art. 46.1) 

Artículo 127 (LOE). Competencias del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de 

la presente Ley orgánica. 

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias 

del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

por los candidatos. 

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley 

Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros 

del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por 

mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director. 

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en 
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esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 

del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá 

revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 

igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las 

causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución 

pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género. 

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e 

informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 122.3.  

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 

las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 

escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 

centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.  

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) atribueix al consell escolar les funcions 

següents (Art. 148. LEC):  

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 

tres cinquenes parts dels membres.  
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b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 

els resultats.  

c) Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. directora. 

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 

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

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

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

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

Com podem veure la LEC atribueix funcions al Consell Escolar que contradiuen les 

que li atribueix la LOE (després de les modificacions introduï̈des per la LOMCE). En 

aquest cas cal entendre que tenen prevalença les indicades a la LOE, pel seu 

caràcter de norma bàsica.  

En aquest sentit, i d’acord amb el que s’indica en la Resolució de 20 de juny de 2014  

(LOE/LOMCE) per la qual s’aproven els documents per a l’organització dels centres 

per al curs 2014-2015, hem d’entendre que el Consell Escolar NO aprovaria el PEC, 

el Pressupost del centre, les NOFC ni la PGA. Aquesta atribució ara li correspondria 

al director del centre, si bé l’aprovació del PEC s’hauria de fer prèvia consulta 

preceptiva al consell escolar, el qual n’expressaria el seu suport per una majoria de 

3/5 parts dels seus membres, i en el supòsit que la decisió del director no fos 

concordant amb la del consell, el director hauria de motivar la seva decisió davant 

aquest òrgan col·legiat i es faria constar en acta. En el cas de la resta de documents 

de gestió se seguiria el mateix sistema d’aprovació, però en aquest cas el suport 

podria ser per majoria simple.  
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No obstant això, atesa la contradicció entre la LOE/LOMCE i la LEC, el centre opta per 

acollir-se a allò que preveu la LEC pel que fa a les funcions del Consell Escolar (Art. 

148. LEC) 

 

1.7.2. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE 

(D’acord amb el Decret 317/2004, de 22 de juny) 

  El  consell  escolar dels instituts d'educació secundària està compost per: 

 a) El director de l'institut, que el presideix. 

 b) El cap d'estudis. 

 c) Un regidor o un representant de l'Ajuntament del terme municipal del qual es troba 

el centre. 

 d) Un nombre determinat de representants del professorat elegits pel Claustre. Aquest 

nombre no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell escolar.  

 e) Un nombre determinat de representants de l’alumnat i dels pares o tutors dels 

alumnes elegits per i entre ells, respectivament. Aquest nombre, en conjunt, no pot 

ser inferior a un terç del total de membres del consell escolar. A més, el nombre global 

de representants és parell i la representació és per parts iguals entre ambdós sectors. 

No poden ser representants de l’alumnat aquells que cursen primer o segon curs d’ESO, 

però podran participar-hi en els termes que estableixi el NFOC, amb veu i sense vot. 

En cap cas poden ser escollits representants dels alumnes aquells que han estat objecte 

de sanció per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre durant 

el curs en què es du a terme el procés electoral o en l’immediat anterior. 

f) Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 

g) Un membre designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més 

representativa, d’acord amb el seu nombre d’associats. 

h) El secretari del centre, que actua com a secretari del consell escolar, amb veu i 

sense vot. 
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En concret, la composició del nostre consell escolar és la següent:  

Direcció, que actua com a president 

Cap d’estudis 

6 Representants del professorat 

3 representants de les famílies 

3 representants de l’alumnat 

1 representant de l’Ajuntament 

1 representant del PAS 

Secretari, que no és membre del Consell Escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot 

i exerceix la secretaria del CE 

 

No es pot modificar la configuració del Consell Escolar del centre fins que no han passat 

tres anys des que és determinada. 

La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per a quatre anys. Cada 

dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat 

dels membres representants de l’alumnat i dels pares d’alumnes, sense perjudici que 

es puguin cobrir d’immediat les vacants que es produeixin (veure APARTAT 1.7.4.). 

 

1.7.3. FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE   

    El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus 

membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l'inici del curs i una al final.  

a) Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no 

és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels membres 

presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria 

qualificada. 
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b) La convocatòria  de  les  reunions  ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel 

director, amb antelació suficient (mínim 48 hores), juntament amb la 

documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s'escau, 

d'aprovació. 

 

1.7.4. SUBSTITUCIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR EN CAS DE VACANT 

A. En cas que es produeixi una vacant en el Consell Escolar del sector professorat abans 

que finalitzi el mandat de la persona en qüestió, es procedirà a realitzar una votació 

per substituir-lo/a. El nou membre ha de ser nomenat pel temps de mandat que li 

restava a la persona que ha causat la vacant. Els qui obtinguin més vots substituiran a 

aquells a qui els restés un període més llarg de mandat, i viceversa. 

B. En cas que es produeixi una vacant en el Consell Escolar del sector alumnat abans 

que finalitzi el mandat de la persona en qüestió, serà substituït pel que el seguia en la 

votació anterior. Si no hi ha possible substitut, caldrà fer una nova votació, tal com es 

fa pel sector professorat. 

C. En cas que es produeixi una vacant en el Consell Escolar del sector pares abans que 

finalitzi el mandat de la persona en qüestió, es valorarà el sistema més adient. 

 

1.7.5 COMISSIONS PRÒPIES DEL CONSELL ESCOLAR 

1.7.5.1. COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL ESCOLAR 

 Convoca i presideix direcció 

 En formen part: Director, Cap d’estudis, Secretari (amb veu, sense vot), un 

 pare/mare del CE, un alumne/a del CE, un professor/a. 

La seva funció és tractar les qüestions urgents, entre claustres, segons marca 

la normativa. 

 

1.7.2.2.COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL ESCOLAR 
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 Convoca i presideix direcció 

 En forma part: Director, Secretari (amb veu, sense vot),  Un professor/a, un 

 pare/mare i un alumne/a. 

Es reuneix abans de l’aprovació del pressupost i abans de la liquidació d’aquest, 

per preparar-ho per al CE 

 

 

1.7.2.3. CONCRECIÓ DE LES COMISSIONS  

La relació concreta de les persones que formen part de cada comissió es farà 

constar a la PGAC. Caldrà actualitzar-les cada vegada que es renovi parcialment 

el consell escolar. 
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1.8 RESPONSABLES DELS PROCESSOS DEL CENTRE 

Per donar resposta als requeriments de la norma ISO 9001:2015, el centre estructura 

la seva activitat al voltant de 14 processos: 3 estratègics, 3 claus i 5 de suport, tal com 

s’estableix en el mapa de processos.  

 

 

 

Cada un d’aquest processos té un responsable i unes funcions assignades. També es 

determina, per a cada procés, els seus proveïdors i/o entrades  i els seus clients i/o 

sortides, de tal manera que s’estableix una interelació entre processos del centre. 

La relació de responsables de processos i les fitxes amb la seva informació queden 

recollides a la següent taula, així com en el Manual de Processos del centre 

PE2_Q_MAN_02_09  

https://docs.google.com/document/d/1W5LqsfLjyMeIiIfyCnvanyGC-wsMewpADCL7W9sMymQ/edit
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PE1_INS_PROCES Director FITXA 

PE2_Q_PROCES Coordinació Qualitat FITXA 

PE3_INS_PROCES Direcció FITXA 

PC1_S_PROCES Secretari FITXA 

PC E/A_ESO_PROCES Coordinació Pedagògica FITXA 

PC5_INS_PROCES Director i Coordinació Qualitat FITXA 

PC6_INS_PROCES Cap estudis adjunt FITXA 

PS1_INS_PROCES Cap estudis/ Coordinació 
pedagògica  

FITXA 

PS2_S_PROCES Secretari FITXA 

PS3_S_PROCES Secretari FITXA 

PS8_PRL_PROCES Coordinació Riscos Laborals FITXA 

PS9_INS_PROCES Coordinació Escola Verda FITXA 

 

Per a cada procés, es determinen els procediments, protocols o guies necessaris per 

desenvolupar-lo correctament.  

Els responsables de cada procés són els  encarregats de : 

a. Recollir els indicadors necessaris per assegurar que el procés ha estat de 

qualitat. 

b. Assegurar que els procediments derivats del seu procés estan definits 

correctament 

c. Assegurar els recursos i infraestructures necessaris pel correcte 

desenvolupament del procés 

d. De forma periòdica, fer una anàlisi dels riscos del procés per tal de millorar-lo 

contínuament, tal com recull el procediment d’anàlisi de riscos que té 

desenvolupat el centre. 

 

https://docs.google.com/document/d/1rDQ-Uj6iFTgmpEayXZfMQ0zOarrpKWTa6_v50nwSROI/edit
https://docs.google.com/document/d/1TSFsRqtyDLrTLEK9lIKnPqLn64Oc45vhp4l6HIwqeMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1-l42WoA8lcE86jr29J9GkXqqhBWgDVyuRGOuRN2C_E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Aw0g6LhLRFxoohnir4CdW8BA_6fJ0D-ocPjrIe3mFkw/edit
https://docs.google.com/document/d/1TKq4PPMULnSMlPu0JMx6xJJVBcsTnrps6UeHyyqF9_E/edit
https://docs.google.com/document/d/1UhPUxCJUdBNU0HiUX16m8evKksIZCZceiiQxaKANae4/edit
https://docs.google.com/document/d/16nKqQqmW2fOVrwLnKBHW-rhtqrRmgWpLCzC6ch2CA9s/edit
https://docs.google.com/document/d/1AO1WLGRB9r0gqnODjxhmOVKWdujUWjIhKbDGXb7hndE/edit
https://docs.google.com/document/d/1Erp6sl7qMSrUFaQYLQH_XigEYIVTERsofKIL0N7hSDs/edit
https://docs.google.com/document/d/1CAD6ccvO_D-8IsZnnRV7vRoKfsbnc-ZuXwiSLnSLdoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1cbI8gJa3aEpFTlzDsaTHGUzaEu1zWtxie5swXA5ZPWw/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZDMh0S2fdlpbZ28QgaK3QwrENevMTRBjG4JfxN2m0B4/edit
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2. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA I  

COMPORTAMENT 

 

La norma bàsica i elemental que ha de presidir la vida de la nostra comunitat escolar, 

com de qualsevol altra, és el RESPECTE A LES PERSONES, A L'AMBIENT DE TREBALL, AL 

MATERIAL I A LES INSTAL·LACIONS. 

EL RESPECTE A LES PERSONES ha de ser rigorosament mantingut per tots nosaltres en 

tot moment, en els nostres actes i en les nostres paraules, en les relacions entre els/les 

qui convivim a l'institut dia a dia (alumnat, professorat, personal de secretaria i 

consergeria, famílies, personal de neteja) i amb qualsevol altra persona que ens visiti. 

Les faltes de respecte contra les persones, ambient de treball, instal·lacions i material 

seran considerades faltes de disciplina i sancionades. 

 

2.1.  COMPORTAMENT A L’INICI I FINALITZACIÓ D’ACTIVITATS 

 Tots els integrants de la comunitat escolar actuarem amb la màxima 

puntualitat per afavorir el desenvolupament correcte de les activitats. 

● A les hores d’inici o finalització d’activitats, l’alumnat evitarà concentrar-se o 

ocupar els accessos a l’institut o les voreres i espais públics propers, per no 

entorpir el trànsit de persones. 

● Fora de les hores d’esbarjo, els/les alumnes no  transitaran sense indicació del 

professorat per la pista esportiva o la zona enjardinada. 

 

2.2.  COMPORTAMENT A L’AULA 
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● El professorat corresponent obrirà les aules a l’inici d’activitats diàries i 

després de l’esbarjo i tancarà les aules en finalitzar les activitats a l’espai, la 

classe prèvia a l’esbarjo o si  amb posterioritat l’aula no té activitat assignada. 

● Quan s’estan desenvolupant les classes o activitats lectives, el trànsit fora 

d’aules per part de l’alumnat es limitarà al que sigui imprescindible i sempre 

prèvia indicació del professorat.  

● L’alumnat mantindrà en tot moment el material, mobiliari i instal·lacions 

d’aula en perfecte estat. No és permès embrutar les taules, el terra ni les 

parets, que l'alumnat netejarà quan el professorat ho indiqui. 

● S’organitzaran torns de recollida del paper de les papereres de reciclatge per 

dur-lo al contenidor de recollida selectiva, a càrrec d’alumnes i sota la 

supervisió del professorat corresponent.  

● La planta de l’aula l’haurà de cuidar i regar el grup corresponent. Es farà 

prioritàriament a la classe de tutoria. 

● Per qüestions de salubritat, cal ventilar les aules com a mínim en començar i 

en finalitzar les classes, en especial l’aula de Dibuix, segons indicacions dels 

experts, ja que conté restes arqueològiques conservades. Les finestres 

s’obriran per indicació del professorat. 

● L’alumnat respectarà en tot moment les indicacions del professorat quant a 

l’ús de portàtils, tauletes, telèfons o altres aparells de comunicació a l’aula, ja 

sigui pel que fa a l’inici o finalització de la seva utilització com pel que fa al 

programari o ús concret que se’n fa. El professorat pot retenir aquells aparells 

quan se’n faci un ús inadequat. 

● L’alumnat respectarà el principi de respecte als altres i bona convivència també 

pel que fa a actituds, vestimenta o altres manifestacions que puguin destorbar 
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l’activitat lectiva adequada a l’aula i respectarà les indicacions del professorat 

en relació amb aquest fet. 

● L’alumnat és responsable de portar el material prèviament indicat per al 

desenvolupament de l’activitat a l’aula i seguirà en tot moment les indicacions 

del professorat. 

● En acabar la jornada d’ESO, batxillerat o cicle formatiu de cada aula (mireu 

horari d’aula) deixarem, les cadires a sobre les taules i la classe neta de papers.  

● En els moments d’espera a l’aula sense professorat, l’alumnat mantindrà una 

actitud adequada, respectant l’espai i sense generar soroll excessiu. 

● Específicament pel treball en laboratori: Normes bàsiques pel treball al 

laboratori: Punt 15 ”QUEDA TOTALMENT PROHIBIT FER CAP MANIPULACIÓ 

QUE NO ESTIGUI AUTORITZAT (NI DE MATERIAL DE LABORATORI NI DE 

REACTIUS)” 

● Normes per la manipulació de reactius: Punt 7: Reactius inflamables. 

Abans d’usar productes inflamables s’haurà de comprovar que a prop no 

hi ha cremadors encesos o qualsevol focus d’ignició. Es manipularan 

sempre en vitrina. Se seguiran sempre les indicacions específiques del 

professor 

 

2.3. COMPORTAMENT ALS ESPAIS COMUNS 

● L’alumnat mantindrà en tot moment el material, mobiliari i instal·lacions de 

passadissos, escales, lavabos i altres espais comuns en perfecte estat. No és 

permès embrutar les instal·lacions, el terra ni les parets, que l'alumnat 

netejarà quan el professorat ho indiqui. 
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● El comportament de l’alumnat als passadissos, escales, lavabos i altres espais 

comuns no pot destorbar l’activitat lectiva al centre. S’evitarà especialment el 

soroll excessiu als passadissos, ja sigui en hora de classe o en els moments de 

canvi d’aula i/o classe. 

● "L’alumnat no podrà  utilitzar el mòbil a l’aula ni als passadissos del centre. 

L’ús del mòbil queda restringit a l’espai del pati (pista, jardí i cantina) durant 

l’horari d’esbarjo ( d' 11h a 11,30h). Qualsevol professor /a  pot  demanar  i 

requisar el mòbil si l’alumne /a no segueix les seves indicacions. En aquest cas, 

el terminal romandrà en direcció fins que la família de l’alumne /a  pas si a 

recollir-lo. 

● En tot cas, el mòbil pot ser una eina educativa: si el professor /a   el 

necessita  per realitzar una activitat concreta, es podrà fer servir sota la  seva 

supervisió. 

● L’utilització indeguda del portàtil també pot ser motiu per requisar-lo 

temporalment.” 

● Els lavabos interiors del centre, en horari de matí, només s’obriran per a 

l’alumnat prèvia autorització del professorat; serà el professorat de guàrdia qui 

vetllarà perquè romanguin tancats en qualsevol altre cas i en supervisarà l’ús. 

● Durant l’horari de cicles, els lavabos de la planta baixa romandran oberts els 5 

minuts posterior a la finalització de cada classe. El/La professor/a de guàrdia 

obrirà i tancarà i en serà responsable durant aquella estona. Durant la mitja 

hora del pati, els lavabos de la planta baixa restaran oberts i supervisats pel 

professor/a de guàrdia. 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut l’Estatut  
 

 

     

 

PE1_INS_DOC_12_09_NOFC NOFC 

APROVAT Revisió 08 Direcció Pàgina 49 de 60 

 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

 

2. 4 COMPORTAMENT DURANT EL PERÍODE D’ESBARJO 

● A l’horari de cada curs, s’establirà un període d’esbarjo de ½ hora per a 

l’alumnat de tots els nivells. 

● L’alumnat de batxillerat i cicles formatius, prèvia autorització dels tutors legals 

en cas de ser menors d’edat, podrà sortir del centre en període d’esbarjo. 

Aquest alumnat no pot concentrar-se ni col·lapsar els espais d’accés al centre. 

● L’alumnat que roman al centre en període d’esbarjo haurà de desplaçar-se als 

espais habilitats (pista, cantina, biblioteca i altres); només amb autorització 

del professorat podran romandre en altres espais del centre. Aquest alumnat 

no pot concentrar-se ni col·lapsar els espais d’accés al centre. 

● Es designarà professorat per a supervisar l’espai de la Biblioteca, que obrirà, 

per a l’alumnat que ho desitgi, els 30 minuts del període d’esbarjo. L’alumnat 

que en faci ús es comportarà adequadament; no és permès menjar ni fer soroll 

o destorbar i es respectaran en tot moment les normes específiques de 

comportament d’aquest espai. 

● Es designarà professorat per supervisar el comportament de l’alumnat a l’hora 

d’esbarjo. Aquest professorat supervisarà el préstec de material (pilotes o 

altres) i l’obertura i tancament dels lavabos annexos a la pista, els únics que 

romandran oberts a l’alumnat durant l’esbarjo. 

● L’alumnat mantindrà en tot moment el material, instal·lacions i espais en 

perfecte estat. No és permès llençar brutícia ni, en general, embrutar el terra 

o les parets. Es respectarà la vegetació, la tanca i la resta del mobiliari. 

L'alumnat netejarà els espais d'esbarjo quan el professorat ho indiqui. 

● En cas de pluja, nevada, fred extrem o altres circumstàncies adverses, l’esbarjo 

dins del centre es farà a la marquesina propera a la pista, a la biblioteca o a la 

cantina. Si és necessari l’alumnat romandrà a la seva aula, sota la supervisió 
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del professorat de guàrdia. Els/les alumnes de batxillerat i cicles també podran 

quedar-se a l’interior de l’edifici si no volen sortir fora.  

● L’activitat de l’alumnat a l’esbarjo, així com en els desplaçaments al seu inici 

i a la seva finalització, mantindrà el respecte a les persones i a la bona 

convivència que regeix el centre i respectarà específicament les normes 

generals de comportament per a l’alumnat establertes a aquestes Normes de 

Convivència. 

 2.5 UTILITZACIÓ DE L’ASCENSOR 

● Els membres de la comunitat educativa amb problemes de mobilitat permanent 

o temporal, a causa de lesions o accidents, seran els únics autoritzats/des a 

utilitzar l’ascensor. En ser autoritzats/des, rebran una clau per al seu ús, que 

tornaran quan ja no necessitin utilitzar l'ascensor. El personal de consergeria 

serà l’encarregat del lliurament i recollida d'aquestes claus i conservarà el 

registre dels usuaris que en tenen.  

● Els usuaris menors d’edat hauran de portar una autorització dels seus pares o 

representants legals a consergeria per poder utilitzar l’ascensor sense 

acompanyament d’un adult, tal i com indica la normativa. Podran anar 

acompanyats/des d'un/a sol/a acompanyant/a si necessiten ajut per entrar, 

sortir i carretejar el seu material escolar.(Fusiono punts) 

 

3. NORMES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

● La comunicació entre responsables legals, família o alumnat major d’edat i el 

centre, pel que fa a la assistència i puntualitat de l’alumnat, es realitzarà 

preferentment mitjançat el correu del domini insestatut.  
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● El tutor/a de l’alumne/a és qui té la potestat de justificar les absències de 

l’alumnat i la funció de supervisar les absències i retards i mantenir actualitzat 

l’aplicatiu de control. 

● La família de l’alumnat, o els seus responsables legals en cas de l’alumnat 

menor d’edat, tenen la responsabilitat de comunicar i explicar les absències de 

l’alumnat al tutor/a, amb anterioritat si és possible. 

● La manca de puntualitat destorba el desenvolupament de l’activitat lectiva al 

centre i cal ser evitada. Com a principi general, es considera que l’acumulació 

de retards és una infracció de les normes de convivència al centre, que el 

tutor/a comunicarà a la família o responsables legals, en cas d’alumnat menor 

d’edat.  

● L’alumnat que arribi amb retard a l’inici de la jornada lectiva de matí cal que 

ho anoti al registre específic que hi ha consergeria, que serà posat 

setmanalment a disposició dels tutor/es. 

 

3.1 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT DE L’ALUMNAT DE L’ESO 

● Per a l’alumnat de l’ESO, a més del correu del domini insestatut, l’agenda 

escolar pot ser també vehicle de comunicació pel que fa a l’assistència i 

puntualitat entre responsables legals i tutor/a. 

● L’alumnat d’ESO només pot sortir del centre en el transcurs de la jornada 

lectiva acompanyat d’un responsable legal o familiar autoritzat. 

Excepcionalment, direcció donarà el consentiment per sortir sense aquest 

acompanyament, només amb autorització prèvia per escrit o telefònica dels 

seus responsables legals. 
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3.2 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT 

● L’alumnat de batxillerat serà sancionat amb amonestació per escrit en cas 

d’acumulació de 10 faltes d’assistència no justificades. L’acumulació 

d’absències no justificades posteriors pot comportar la incoació d’expedient 

disciplinari. 

● Donat que l’assistència és obligatòria, si l’alumne té un 25 % d’absències 

(justificades i no justificades) en una determinada matèria, l'alumne perdrà el 

dret a l'avaluació continuada. El càlcul del total de faltes es farà sobre el total 

d’hores de la matèria o matèries afectades. Donat aquest cas, l'alumne tindrà 

dret exclusivament a l'avaluació extraordinària. En cas de malaltia perllongada 

o alguna circumstància especial l’equip document valorarà la situació, tot 

tenint en compte el régimen presencial del batxillerat a l’Estatut. 

● L’alumnat de batxillerat pot sortir del centre en el transcurs de la jornada 

lectiva, sempre que hi hagi motius fonamentats i autorització prèvia del tutor/a 

o professorat de guàrdia. 

● En cas d’absència prevista del professorat, l’equip directiu pot autoritzar a 

l’alumnat de batxillerat a incorporar-se una hora més tard a l’inici de la jornada 

escolar o a sortir una hora abans a la finalització. L’alumnat recollirà a 

consergeria la justificació específica per a aquesta absència i la lliurarà al seu 

tutor/a. 

 

3.3 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT DE L’ALUMNAT DE CICLES 

FORMATIUS  

● Quan un/a alumne/a de Cicles Formatius hagi faltat un 5% de les hores d’una 

unitat formativa sense justificació, el seu tutor/a enviarà una carta adreçada 

als seus pares o tutors/es legals per informar-los de la situació. 
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● Com a criteri d’avaluació, l’alumne/a de Cicles Formatius que no assisteixi al 

10% de les hores d’una unitat formativa , sense justificació, perd el dret a 

l’avaluació contínua de la unitat formativa. 

● Si un alumne/a no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi durant un termini 

de quinze dies lectius consecutius sense causa justificada, se’l donarà de baixa 

d’ofici. 

● Segons la normativa general, l'alumnat de Cicles Formatius ha de restar 

obligatòriament al centre en horari lectiu, excepte el temps d’esbarjo. Només 

per raons justificades i amb autorització escrita dels pares (si és menor d’edat) 

pot sortir i, en aquests cas, haurà de justificar la falta al seu/va tutor/a segons 

el procediment habitual. 

● En cas d’absència prevista del professorat, l’equip directiu pot autoritzar a 

l’alumnat de batxillerat a incorporar-se una hora més tard a l’inici de la jornada 

escolar o a sortir una hora abans a la finalització. L’alumnat recollirà a 

consergeria la justificació específica per a aquesta absència i la lliurarà al seu 

tutor/a. 

● Pels alumnes de cicles, l’acumulació de tres retards injustificats equival a una 

falta d’assistència no justificada. 

● Com a criteri d’avaluació, l’alumne/a de Cicles Formatius de Grau Mitjà que no 

assisteixi al 15% de les hores d’una unitat formativa perdrà el dret a l’avaluació 

contínua de la unitat formativa. En el cas dels alumnes de Cicles Formatius de 

Grau Superior, serà el 20% de faltes d'assistència el que marqui el moment en 

el que l'alumne perd el dret a l'avaluació contínua de la unitat formativa. 
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3.4 NO ASSISTÈNCIA PER MOTIUS DE VAGA I ALTRES RAONS 

GENERALS 

● El Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres (article 24.2) preveu que, a partir 

del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives 

adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici 

del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i quan es 

disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la 

consideració de falta.  

● El Consell Escolar determina que en els casos de convocatòria de vagues, els 

delegats de classe (3r i 4rt d’ESO, Batxillerat i Cicles) junt amb els 

representants al Consell Escolar, comunicaran i lliuraran a la direcció del centre 

les signatures/resum de la votació dels respectius grups en relació a la vaga, 

amb una antelació de quaranta-vuit hores.  

● La direcció del centre informarà les famílies, de les raons de la seva 

mobilització, i  demanarà autorització per a la inassistència a classe.. 

L’alumnat menor d’edat sense aquesta autorització romandrà al centre sota la 

supervisió del professorat. 

 

4. VIES DE DIÀLEG ENTRE PROFESSORAT I ALUMNAT  

● En relació amb el desenvolupament de les classes i els possibles conflictes, 

dubtes o suggeriments relacionats, l’interlocutor inicial i preferent per a 

l’alumnat serà el mateix professor/a assignat a la classe en qüestió. L’alumnat 

com a col·lectiu s’hi adreçarà directament en el context aula-classe o 

mitjançant els seus representants directes, que són els delegats i subdelegats 

de grup. L’alumnat a títol individual s’hi adreçarà directament. 
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● En cas d'allargar-se conflictes no resolts entre professorat i alumnat, per tal 

d’afavorir el diàleg i la convivència i per aquest mateix ordre, hi intervindran: 

tutor/a de grup, coordinació i equip directiu. Aquesta intervenció es produirà 

en el benentès que el diàleg directe hagi resultat reiteradament improductiu.  

 

5. TIPIFICACIÓ D’INFRACCIONS I SANCIONS 

● La tipificació d’infraccions a aquestes normes de convivència i la tipologia de 

sancions corresponent respectarà sempre allò establert per la normativa vigent:  

Decret de Drets i Deures // Normes de convivència 

● El professorat que notifiqui infraccions a les normes de convivència per part de 

l’alumnat omplirà el full de notificació corresponent, passarà les còpies indicades 

al tutor/a i coordinació de nivell i notificarà el fet per correu insestatut a la família 

o responsables legals de l’alumne/a quan sigui menor d’edat. 

● El professorat pot imposar directament sanció a l’alumnat, un cop notificada la 

infracció i omplert el full de notificació. La sanció pot consistir en una amonestació 

oral o per escrit, permanència sense esbarjo sota la seva supervisió o la indicació 

que surti de l’aula classe i s’adreci al professorat de guàrdia.  

● Els tutors/es informaran a coordinació de nivell els casos d’acumulació 

d'infraccions, que seran valorats en reunió d'equip docent i considerats per a una 

possible sol·licitud d’incoació d’expedient o reconeixement de falta a Direcció. 

● De conformitat amb la normativa, la Direcció del centre incoarà expedient 

o proposarà reconeixement de falta sempre que per la gravetat, 

característiques o circumstàncies de la infracció comesa ho consideri 

oportú. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://www.xtec.cat/web/centres/convivencia/documentacio
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● La incoació d’expedient o reconeixement de falta serà informat a 

l’alumne/a i/o família o representants legals pel tutor/a i la coordinació de 

nivell corresponent. Quan es consideri adient hi assistiran també els 

integrants de l’equip directiu que convingui. 

● En referència a la penalització de dret a realitzar viatges (colònies, intercanvi, 

viatges puntuals, viatges de final d'etapa i sortida lúdica): 

L'assistència quedarà vetada a aquells alumnes que acumulin 

reconeixements de falta, expedients, diverses incidències negatives i / o 

expulsions també expulsió/ns. Aquesta situació es veurà agreujada si, a més 

a més, dites incidències es donen de manera reiterada. Si l'alumne comet 

alguna incidència la/les incidència/es després d'haver realitzat el pagament 

i la seva exclusió en el dret d'assistir al viatge perjudica o encareix el preu 

de la resta de companys, la família no tindrà dret a de recuperar l'import 

de l'ingrés. En el cas de que l’empresa retorni els diners, sí es retornaran en 

la seva part proporcional. L'equip docent en qüestió tindrà plena potestad 

per decidir aquesta penalització.   

 

6. FUNCIONS DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA 

6.1 GUÀRDIES D'EDIFICI  

● El lloc de referència per al professorat de guàrdia serà la sala de guàrdies 

en horari de matí i la sala de professorat en horari de tarda. Allà es 

trobarà el registre escrit d'incidències o Full de Guàrdies. 
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● El professorat de guàrdia vetllarà per la normalitat als passadissos i 

espais comuns i controlarà el trànsit d'alumnat fora d'aules en el 

transcurs de les hores de classe. 

● En cas d'absència de professorat, és responsabilitat, sempre que sigui 

possible, del professor/a absent fer arribar al professorat de guàrdia les 

tasques que cal que desenvolupi l'alumnat afectat. El professor de 

guàrdia comunicarà aquestes tasques a l'alumnat i els acompanyarà a 

l'aula sempre que sigui possible, també farà una relació dels/les alumnes 

presents a l'aula i la farà arribar al/la professor/a absent, que introduirà 

les absències a l'aplicatiu de control. 

● El professorat de guàrdia controlarà l'alumnat que ha estat sancionat fora 

de l'aula, enregistrarà al full d'incidències de guàrdia el fet i supervisarà 

les activitats que el professor/a sancionador hagi indicat per a 

l'alumne/a sancionat. 

● En cas que un alumne/a es trobi malament o pateixi cap inconvenient 

fisiològic, el professorat valorarà la urgència del fet. Si cal trucar 

ambulància o acompanyar a serveis mèdics, el professorat de guàrdia es 

posarà en contacte amb la família i se'n farà càrrec fins a l'arribada d'un 

responsable legal. Si la urgència és menor, procurarà contactar amb la 

família o responsable legal de l'alumne/a per tal que se'n faci càrrec. Si 

no es localitza cap responsable legal o no se'n fa càrrec o la situació no 

mereix cap urgència, el professorat de guàrdia es farà càrrec de 

l'alumne/a fins a la finalització de l'hora de classe en curs. 
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6.2 GUÀRDIES EN L'HORARI D'ESBARJO DE MATÍ 

● A l'hora d'esbarjo hi haurà quatre professors/es de guàrdia de pati i un 

professor/a de guàrdia a la biblioteca.  

● El professorat de guàrdia de pati controlarà que tot l'alumnat es desplaci 

als espais d'esbarjo (pista, zona enjardinada, cantina) i que cap 

alumne/a sense autorització del professorat romangui a les aules o espais 

comuns interns de l'edifici o a les zones d'accés al centre.  

● El professorat de guàrdia de pati controlarà l'accés als lavabos adjacents 

a la pista, vetllarà perquè es mantingui l'adequada convivència als espais 

d'esbarjo tant inferiors (pista) com superiors (cantina) i actuarà sobre les 

possibles emergències que es puguin produir. 

● El professorat de guàrdia de pati serà l’encarregat de controlar el 

préstec de material (pilotes i altres) a l'alumnat en període d'esbarjo. 

● El professorat de guàrdia de pati vetllarà a la finalització de l'esbarjo 

perquè els lavabos adjacents a la pista quedin tancats i l'alumnat retorni 

a les aules i espais lectius adients. 

 

6.3 GUÀRDIES EN L'HORARI D'ESBARJO DE TARDA 

● El professorat de guàrdia de pati controlarà que tot l'alumnat es desplaci 

als espais d'esbarjo i que cap alumne/a sense autorització del professorat 

romangui a les aules o espais comuns interns de l'edifici o a les zones 

d'accés al centre.  
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7. REGULACIÓ DE LES SORTIDES i ACTIVITATS 

DIDÀCTIQUES 

 

● Com a norma general, les activitats amb alumnat que interrompen 

l'horari lectiu previst habitual hauran de formar part del Pla d'activitats 

i sortides del curs, inclòs a la Programació General de Curs i que aprova 

el Consell Escolar.  

● Es distribuirà als responsables legals de l'alumnat una autorització i una 

quota única per a totes les activitats i sortides.  

● L'alumnat que no hagi liquidat la quota d'activitats prevista, que no hagi 

tornat l'autorització signada o que estigui sotmès a sanció específica de 

no participació no assistirà a les sortides o activitats. 

● El professorat que presenti propostes de modificació o ampliació del Pla 

d'activitats i sortides del curs ho comunicarà a l'equip docent i a la 

coordinació de nivell on es valorarà la proposta. Si és el cas, la 

coordinació de nivell la trametrà a la coordinació d'activitats i serveis, 

que centralitzarà qualsevol modificació o ampliació del pla. 

● La coordinació d'activitats i serveis presentarà les propostes de 

modificació o ampliació del pla d'activitats i sortides a l'equip directiu 

perquè les valori i les aprovi al Consell Escolar, si escau. 

● Serà funció del cap d'estudis, prèvia consulta a la coordinació d'activitats 

i serveis, establir el professorat acompanyant de les activitats, així com 

les modificacions horàries generals, per a l'alumnat i per al professorat 

que les activitats impliquin per tal de garantir l'adequada atenció a 

l'alumnat. 
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8. PLA DE MEDIACIÓ (en construcció) 

 

 


