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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 

La Llei d’educació de Catalunya1 (d’ara endavant LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel 
qual s’ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. L’exercici de 
l’autonomia de l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils es desenvolupa en el marc del Projecte 
Educatiu. Les normes d’organització i funcionament d’un centre (a partir d’ara NOFC) és el document 
adient per recollir els drets i deures dels diferents membres de la comunitat educativa, tot respectant la 
diversitat i la igualtat d’oportunitats i la convivència, i per articular l’organització dels recursos que han 
de fer possible l’assoliment dels objectius del centre. Així, els centres han de determinar les seves 
normes d’organització i funcionament2. Les normes d’organització i funcionament del centre 
determinen: 

a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre.  

b) La  concreció de les previsions del Projecte Educatiu de Centre (d’ara endavant PEC): 

 Per orientar l’organització pedagògica 

 Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del PEC. 

 Per orientar l’aplicació de l’Acord de Coresponsabilitat. 

c) Procediment d’aprovació, revisió i actualització del PEC. 

d) Mecanismes per facilitar i afavorir el treball en equip. 

e) Concrecions de participació de les famílies. 

f) Mesures per a la regulació de la convivència (antic Reglament de Règim Intern). 

Aquestes NOFC, en el seu desig per regular la realitat de tot el que envolta el procés educatiu, s’ha 
ajustat també a aquesta realitat i disposa dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan 
aquesta realitat es modifiqui. Per tant, s’aniran modificant i ampliant d’acord amb l’opinió majoritària del 
claustre de professors i del consell escolar. 

Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció, aprovar les normes d’organització i funcionament 
de centre i de les seves modificacions. 

En el context d'aquestes NOFC, qualsevol referència feta genèricament als pares de l'alumnat comprèn al 
pare, la mare, o persona que exerceix la tutela de l'alumne o alumna. També cal aclarir què per tal de no 
generar cap mena de dubte, caldrà tenir en compte què quan es fa referencia en masculí, s’entén que fa 
referència indistintament que sigui un home o una dona i el mateix criteri s’aplicarà a les paraules que 
estiguin en plural. A tall d’exemple citem els següents casos: 

- per alumne s’entendrà l’alumne o l’alumna. 
- per professor s’entendrà el professor o la professora. 
- per tutor s’entendrà el tutor o la tutora. 
- per coordinador pedagògic s’entendrà el coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica. 
- per secretari s’entendrà el secretari o la secretària. 

                                                 
1
 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, DOGC núm. 5422, del 16 de juliol 

2
 Article 18 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, DOGC núm. 5686, del 5 d’agost 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  
               
  Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica  
Els criteris pedagògics del projecte educatiu del institut regeixen i orienten l’exercici professional de tot 
el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. 
 
El centre ha establert mesures i instruments d’acollida o de formació per tal de facilitar als nous docents 
el coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur exercici professional. Per a la 
integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, apliquem el principi d’inclusió. 

 
Per al desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral 
i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa. 
 
Realitza avaluació contínua en TOTS els ensenyaments fins i tot en aquells que hagin de fer proves 
externes. 
 
Explicita els objectius d’aprenentatge a assolir i concreta els criteris d’avaluació per tal que l’alumne 
sàpigui de què i com se l’avaluarà. Per facilitar aquest assoliment d’objectius, l’Institut distribueix 
l’alumnat a 1r ESO dins d’un grup, A, B, C tenint en compte el traspàs d’informació amb primària. 
L’agrupament per nivell segueix un criteri acadèmic (qualificacions i resultats de Competències Bàsiques) 
sumat a les recomanacions  dels tutors de primària que  determinen el grup on l’alumne pot integrar-se 
de manera més efectiva. Es fa un especial seguiment per a la incorporació de persones en risc d’exclusió 
social derivades dels serveis socials. Aquests agrupaments poden tenir continuïtat durant tota l’ESO i són 
totalment flexibles. L’equip docent pot recol·locar els alumnes seguint altres criteris pedagògics.  
 
En el Pla d’Acció tutorial es reflecteix per cursos, etapes i nivells els objectius de la tutoria: el tutor, tenint 
en compte les necessitats, desitjos i capacitats de l’alumne l’orienta en el seu futur acadèmic i/o laboral a 
través de: 
 

 La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre. 
 

 El foment del treball autònom orientat completant el treball a l'aula, entès com una metodologia 
que fomenta l'autoregulació de l'alumnat. 
 

El centre adequa els processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà de l’aplicació 
de pràctiques educatives inclusives i, si escau,i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a 
l’assoliment de les competències bàsiques. 
 
Vetlla pel desenvolupament competencial del currículum i aprenentatges claus, especialment en l’àmbit 
de llengües i en l’àmbit matemàtic. 
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Promociona l’ensenyament explícit de les estratègies i habilitats lectores mitjançant: 
 

 L’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi (realització d’esquemes, resums i mapes conceptuals o 
taules). 

 

 Disseny d’estratègies d'aula, materials i recursos, inclosos els digitals, per fer més atractiu i 
entenedor l’aprenentatge. 

 

  Elaboració per part del professorat de materials de reforç, d’ampliació i d’avaluació. 
 

Afavoreix la cohesió atenent als criteris d’inclusió i igualtat. El professorat vetllarà perquè no es 
produeixin situacions o comentaris discriminatoris o vexatius envers cap membre de la comunitat 
educativa. 
 
Estableix regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de convivència i el 
respecte a l’autoritat del professorat. 
 
Afavoreix la participació de l’alumnat tant en les eleccions de delegats de classe com el en procés 
electoral de constitució del Consell Escolar. En l’institut, els alumnes, mitjançant els representats elegits, 
són un sector del consell, amb veu i vot. 
 
Promou l’acompliment per part de l’alumnat de les regles i compromisos establerts a la Carta de 
Compromís i a les Normes de convivència del centre com a eina de millora del clima escolar, l'èxit 
educatiu i el respecte a l’autoritat del professorat. 
 
Afavoreix la implicació de les famílies en el procés educatiu, en el cas d’alumnes menors d’edat o majors 
d’edat sota la custòdia d’un tutor legal. El contacte el realitza el tutor per informar-los del progrés 
acadèmic o de les possibles faltes d’assistència o notificacions de conducta contrària a les normes de 
convivència. 
 
 
                 
Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC 
 

En el centre es crearà una comissió de seguiment interna, amb la participació de l’equip directiu i de 
consell de direcció, per analitzar periòdicament el desenvolupament del pla d’actuació, l’impacte de la 
seva aplicació i els resultats de millora que proporcionin els indicadors d’avaluació. 
Al final de cada curs d’aplicació de la programació general anual, i del PEC, l’equip directiu i el consell de 
direcció han de rendre comptes al consell escolar del centre mitjançant una memòria avaluadora que 
inclourà els resultats dels indicadors d’avaluació. Aquesta memòria formarà part de la memòria anual de 
centre. 
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Capítol 3. Per orientar l’aplicació de l’Acord de Coresponsabilitat 
 

Segons l’article 92 de la LOE, els centres poden, en exercici de la seva autonomia, establir acords de 
coresponsabilitat amb l’Administració educativa amb l’objectiu de desenvolupar l’aplicació del projecte 
educatiu. Es rendiran comptes també a la comunitat escolar dels resultats obtinguts i de l’aplicació de 
l’acord. L’equip directiu, coordinadora de qualitat i coordinador amb responsabilitats addicionals 
elaboren un pla d’actuació en relació als objectius i línies estratègiques. Aquesta serà una comissió de 
seguiment interna que es reunirà periòdicament per analitzar el desenvolupament del pla d’actuació, 
l’impacte de la seva aplicació i els resultats de millora que proporcionin els indicadors d’avaluació 
 
 

Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC  
 

Tal i com determina la Llei/2009, Llei d’educació, li correspon al Consell escolar aprovar el Projecte 
educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts del membres. Tambe 
la programació general anual i avaluar –ne el seu desenvolupament i els resultats.  Correspòn a la 
directora posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa, que n’ha de requerir la 
modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN  I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 
 
Capítol 1. Organigrama  
 
L’organigrama dels òrgans i càrrecs de l’Institut Ramon Berenguer IV de Cambrils és el que correspon al 
quadre adjunt. 
 
 

 
 

 

Direcció Consell escolar 

escolar 

Consell de direcció 

Directora Cap d’estudis Coord  peg Secretari 

Caps departament 

Coordinador

s ESO, BAT, CF 
Coordinador LIC 

Coord 

qualitat 

Tutors 

Coord 

amb Resp 

addicion

als 

Equips docents 

Coordinador  

Informatica 
Coord 

extraescolars 

Coord 

Riscos Lab 



 

 

 

Generalitat de Catalunya  

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE CENTRE 

 
 

 

Institut Ramon Berenguer IV 

Carrer de Bertran de Cambrils, 3 

43850 CAMBRILS 
 

 

 

ELABORAT EQUIP DIRECTIU DATA: 15/07/2019 Versió: 6.0 

REVISAT CLAUSTRE DE PROFESSORS DATA: 01/09/2019  

APROVAT CONSELL ESCOLAR DATA: 10/09/2019 Codi: NOFC 

Nom Arxiu NOFC Pàgina 7 de 79 

 

Capítol 2. La gestió per processos, el mapa de processos, la seva interrelació i els procediments 
associats  
 
Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) de l’Institut Ramon Berenguer IV 
estableixen que el centre, com a organització educativa que presta un servei públic a Catalunya, ho fa 
mitjançant un sistema de gestió per processos i procediments, que abasten tots els aspectes necessaris 
per a la correcta gestió basada en la qualitat i millora contínua en el funcionament del centre, que han 
estat definits d’acord amb els principis clau del Projecte Educatiu de Centre, el Projecte de Direcció i les 
línies estratègiques establertes. 
 D’acord amb això, i tal com preveu la Norma ISO 9001:2015, l’Institut:  
Ha dissenyat i ha establert el següent Mapa de processos: 

 



 

PE   PROCESSOS ESTRATÈGICS 

 

PE01   PLANIFICAR I ORGANITZAR EL CENTRE PE02 ELABORAR I REVISAR EL PROJECTE EDUCATIU  PE03   DESENVOLUPAR I REVISAR EL SISTEMA GESTIÓ QUALITAT  PE04   GESTIÓ COMUNICACIÓ I RELACIONS 
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PS   PROCESSOS DE SUPORT 
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El mapa de processos, que fonamenta l’arquitectura de processos, determina l’abast del Sistema de 
Gestió de Qualitat (SGQ) de l’institut. Les interrelacions dels diferents processos (estratègics, clau i 
suport) es troben especificades en les fitxes de cadascun dels processos del Sistema. Els procediments 
associats a aquests processos es troben especificats en el corresponent document procedimental.  

Tots ells, les fitxes de procés i els procediments associats es poden trobar per la seva verificació i/o ús 
directe al software de gestió documental i comunicació del centre. 

Apartat 5.1. La direcció del centre lidera el SGQ, el revisa, desenvolupa i millora contínuament d’acord 
amb les estratègies i objectius del centre. Es determinen i consideren els riscos i les oportunitats que 
poden afectar a l’organització.  

Apartat 5.3. La direcció del centre ha definit i revisat les funcions i responsabilitats del personal per 
assegurar el desenvolupament del SGQ.  

Apartat 7.1.2. El centre determina i proporciona els recursos personals necessaris per a l’aplicació 
efectiva del seu SGQ i per l’operativa i control dels processos (establiment i aprovació d’horaris). 

Els responsables d’aquests processos son: 

 PE01 Planificar i organitzar el centre. Responsable Director/a. 

 PE02 Elaborar i revisar el Projecte Educatiu. Responsable Director/a. 

 PE03 Desenvolupar i revisar el Sistema de Gestió Qualitat. Responsable Coordinador/a qualitat. 

 PE04 Gestió, comunicació i relacions. Responsable Director/a. 

 PC01 Gestionar la informació i admissió d’alumnes. Responsable Secretari administrador. 

 PC02.E Desenvolupar E/A ESO. Responsable Coordinador/a Pedagògica. 

 PC02.B Desenvolupar E/A BAT. Responsable Coordinador/a Pedagògica. 

 PC02.C Desenvolupar E/A CF. Responsable Coordinador/a Pedagògica. 

 PC02.D Desenvolupar E/A CAS. Responsable Cap d’Estudis. 

 PC03 Gestió de la satisfacció dels grups d’interès. Responsable Coordinador/a Responsabilitats 
addicionals.  

 PS01 Gestió econòmica. Responsable Secretari administrador. 

 PS02 Gestió recursos materials i compres. Responsable Secretari administrador. 

 PS03 Gestió acadèmico- administrativa. Responsable Secretari administrador. 

 PS04 Gestió del Sistema de Qualitat. Responsable Coordinador/a qualitat. 

 PS05 Gestió del Sistema Informàtic. Responsable Coordinador Informàtic. 

 PS06 Gestió i formació dels recursos humans. Responsable Director/a. 

 PS07 Gestió d’empreses col·laboradores i transició al treball. Responsable de Cicles Formatius. 

 PS08 Gestió d’assessorament psicopedagògic. Responsable Coordinador/a Pedagògica. 

 PS09 Gestió d’activitats extraescolars culturals i esportives. Responsable Coordinador/a activitats 
extraescolars. 

 

Equips de millora 

Els equips de millora són una eina mitjançant la qual es planteja un pla de millora amb una metodologia 
sistematitzada per mitjà de la qual es planifica un procés de canvi en aquell/s aspecte/s del 
funcionament i/o de la gestió del centre amb l’objectiu de millorar-lo i afavorir la qualitat del sistema i, 
conseqüentment, del servei educatiu que es presta.  
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La millora en el funcionament i en la gestió del centre es produeix per mitjà de la identificació de les 
àrees de millora, l'establiment d'objectius de millora relacionats amb aquestes àrees, la concreció en 
plans de millora i el seguiment i avaluació dels resultats obtinguts.  

Existeixen dues fonts fonamentals que donen informació per a la detecció d’àrees de millora:  

1. Fonts internes.  

a. Autoavaluacions internes de centre.  

b. Auditories del sistema de gestió de la qualitat i la millora contínua.  

c. Propostes de la comunitat educativa.  

d. Indicadors de centre.  

e. Altres.  

2. Fonts externes.  

a. Avaluacions de l’Administració educativa.  

b. Propostes externes.  

c. Indicadors externs.  

d. Altres  

Amb l’anàlisi de la informació que faciliten les diferents fonts podem establir quins són els elements forts 
i els elements de millora, sobre els quals s’haurà d’incidir, tant per consolidar i/o mantenir com per a 
partir de l’àrea de millora detectada fer-ne el pla per aconseguir l’objectiu proposat.  

La proposta de la creació dels equips de millora per a cada curs acadèmic és competència del/de la 
Comissió de Qualitat, d’entre les potencials àrees de millora detectades, i/o de les propostes rebudes per 
part de la comunitat educativa, per tal de determinar les prioritats i que se’n creï/n el/s grups perquè 
elaborin el pla de millora i el portin a terme. 

La sistemàtica d’organització i funcionament de la millora en la prestació d’un servei es basa 
fonamentalment en el treball en equip, que comporta uns avantatges que cal aprofitar: compartir més 
coneixements i/o informació i des de diferents enfocaments i/o perspectives propicia un producte final 
de més valor afegit i d’acceptació de la comunitat.  

Els equips de millora estaran formats pels/per les professors/es que, d’acord amb les seves competències 
i interessos, vulguin treballar per identificar, analitzar, aportar i proposar millores en el/s element/s del 
funcionament i/o gestió del centre que ho necessiti/n o que sigui/n susceptible/s de ser millorable/s.  

El formaran:  

1. L’impulsor/a, que serà un membre de l’equip directiu o de la Comissió de Qualitat, amb les 
responsabilitats següents:  

a. Fomentar la participació i cohesió de tots els components de l’equip.  

b. Definir concretament l’objectiu i l’abast de la tasca encomanada.  

c. Donar suport al desenvolupament del treball de l’equip i a la implementació de les millores 
proposades.  
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2. El/La facilitador/a, que serà qui coordinarà l’equip, amb les responsabilitats següents:  

a. Constituir l’equip i proposar la metodologia de treball, l’objectiu i l’abast de la tasca.  

b. Fer el seguiment del treball a realitzar.  

c. Convocar i liderar les reunions de treball  

d. Proposar els treballs a realitzar per cadascun dels membres.  

e. Aixecar les actes de reunió i fer-ne el seguiment dels acords.  

3. Els/Les participants, que aporten i comparteixen coneixement, analitzen en equip les oportunitats de 
millora, exposen i contrasten idees, consensuen i acorden, amb les responsabilitats següents:  

a. Preparar les reunions i assistir-hi, documentant-se i reflexionant sobre les qüestions concretes.  

b. Participar-hi activament, tot aportant idees i escoltant les dels altres.  

c. Arribar a decisions de consens.  

d. Dur a terme les millors propostes.  

La participació com a membre/s en un equip de millora del centre per a la planificació, desenvolupament 
i avaluació d’un pla de millora és reconeguda per l’Administració educativa com a activitat d’innovació. 

 

Revisió per a la direcció 

a) Generalitats 

La direcció del Institut Ramon Berenguer IV promou entre els seus col·laboradors la contínua 
actualització i millora del sistema de gestió de la qualitat. La revisió analitza la necessitat de realitzar 
canvis al sistema de gestió de la qualitat del Institut, incloent-hi la política de qualitat i els objectius de 
qualitat. 
A l’arxiu d’actes de la direcció es manté el registre de les reunions de revisió per la direcció del Institut 
Ramon Berenguer IV, que presideix les reunions de la Comissió de la Qualitat. 
Es celebraran dues reunions de revisió per la direcció cada curs escolar. Una més extensa es realitzarà 
durant el mes d’Octubre i una altra es realitzarà durant el mes de Març. 
 

b) Informació per a la revisió 

Cada curs acadèmic la direcció revisa el funcionament del sistema de gestió de la qualitat i avalua el seu 
grau d’eficàcia i d’eficiència, així com el grau de consecució dels objectius de la qualitat. Per a això 
disposa de la informació del funcionament dels processos i la conformitat del servei, especialment els 
resultats de les avaluacions dels alumnes i els indicadors associats a cada procés. Així com de: 
•L’estat del pla anual d’auditories i els seus resultats mitjançant el procés Gestió del sistema de Qualitat. 
•Les queixes i suggeriments dels grups d’interès i valoracions tractades pel procés Gestió de la 
Satisfacció dels grups d’interès. 
•Els alumnes donats de baixa així com el motiu de la seva actuació pel procés Gestió Acadèmico-
administrativa. 
•Les enquestes de satisfacció dels grups d’interès, que es realitzen durant l’any, realitzades mitjançant el 
procés Gestió de la Satisfacció dels grups d’interès. 
•L’estat del pla de formació gestionat pel procés Gestió i Formació dels recursos humans. 
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•Els resultats de l’avaluació externa. 
•L’avaluació de les oportunitats de millora. 
•Les accions de seguiment de les revisions per direcció prèvies. 
•Els canvis que podrien afectar al sistema de gestió de la qualitat. 
•Les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de gestió de la qualitat, incloent-hi la política de qualitat i 
els objectius de qualitat. 
 
A més de tot l’anterior el sistema de gestió de la qualitat està en contínua evolució i control, mitjançant 
la utilització de MIQ Manual d’Indicadors de la Qualitat, per part del coordinador de la qualitat, que 
informa de la situació a la comissió de la qualitat. Aquest, juntament amb el responsable del procés 
Elaborar i revisar el Projecte Educatiu, decideixen les accions oportunes. 
 
El Coordinador de Qualitat té la responsabilitat de convocar les reunions de la revisió per a la direcció i 
d’assegurar la realització de les actes, distribuir-les als diferents membres i registrar-ne una còpia a 
l’arxiu d’actes corresponent. 
 

c) Resultats de la revisió 
Com a conseqüència de la revisió per part de la direcció, i per tant amb la seva aprovació, s’estableixen 
accions associades als següents aspectes: 

 Millores del sistema de gestió de la qualitat i dels seus processos. 

 Millora del servei en relació amb els requisits del client . 

 Necessitats de recursos. 
 

Capítol 3.  Òrgans unipersonals de direcció  
 

Els òrgans unipersonals de direcció de l’Institut Ramon Berenguer IV que integren l’equip directiu són la 
directora, el secretari- administrador, el cap d’estudis, la cap d’estudis adjunt i el coordinador pedagògic. 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre i ha de treballar de manera coordinada en el 
compliment de les seves funcions. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del 
projecte de direcció. Tindran per a la realització de la tasca corresponent al seu càrrec una reducció 
horària segons marqui la normativa vigent. L’organització general del centre preveurà la presència com a 
mínim d’un membre de l’equip directiu, durant tot l’horari que el centre estigui obert, al qual podran 
adreçar-se els professors, els pares i els alumnes per a qualsevol consulta i/o suggeriment. 

La direcció del centre té  constituït un consell de direcció integrat per membres del claustre d’entre els 
que tenen assignades tasques de direcció o coordinació (Coordinadora de qualitat, extraescolars, d’ESO, 
de BAT, de CICLES, etc.). 
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Secció 1. El director o directora 

El director és el representant en el centre de l’administració que n’ès titular i li corresponen les funcions 
que li atribueixen la Llei d’educació i la resta de l’ordenament jurídic3. Correspon al director la direcció i 
responsabilitat de l’activitat general del centre, coordinar la gestió i vetllar per l’adequació al PEC i la 
PGA. 

El director o directora, 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.  
 
Són funcions específiques  del director: 

 Representar el centre i representar l’Administració educativa en el centre i fer arribar a aquesta 
Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa. 

 Dirigir i coordinar totes les activitats del centre i del seu personal, sense perjudici de les 
competències atribuïdes al claustre de professors i al consell escolar. 

 Exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la 
consecució dels objectius del projecte educatiu del centre. 

 Formular, amb la comunicació prèvia al claustre de professors i al Consell Escolar, la proposta de 
nomenament i cessament a l’Administració educativa dels càrrecs directius entre els professors 
amb destí en aquest centre. 

 Elaborar amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu del centre, la programació general, 
conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració del projecte curricular del centre de 
forma adequada al currículum aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

 Garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents. 
 Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions del òrgans col·legiats de govern, visar les 

actes i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva competència. 
 Afavorir la convivència al centre, garantir la mediació en la resolució dels conflictes i imposar les 

mesures disciplinàries que corresponguin als alumnes, en compliment de la normativa vigent, 
sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar . Amb aquesta finalitat, s’ha de 
promoure l’agilització dels procediments per a la resolució dels conflictes en els centres. 

 Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte dels alumnes davant de problemes greus 
de convivència en el centre i imposar sancions i inhabilitacions per cursar estudis al centre 
(Article 34.3 LEC). 

 Impulsar l’elaboració i aprovació de les NOFC. 
 Impulsar l’aplicació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat a que 

fa referència l’article 92, i mantenir a disposició de l’administració educativa la informació sobre 
aquests processos 

 Exercir d’òrgan competent per a la defensa de l’interès superior de l’infant. 
 Impulsar la col·laboració amb les famílies, amb institucions i amb organismes que facilitin la 

relació del centre amb l’entorn, i fomentar un clima escolar que afavoreixi l’estudi i el 
desenvolupament de totes les actuacions que propiciïn una formació integral en coneixements i 
valors dels alumnes. 

                                                 
3
 Article 132 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, BOE de 4 de maig, d’ara endavant LOE 
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 Impulsar les avaluacions internes del centre i col·laborar en les avaluacions externes i en 
l’avaluació del professorat. 

 Dirigir al personal del centre per garantir que compleixi les seves funcions, la qual cosa comporta, 
si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

 Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del consell escolar i del claustre de 
professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències. 

 Dur a terme les contractacions d’obres, serveis i subministraments, així com autoritzar les 
despeses d’acord amb el pressupost del centre, ordenar els pagaments i visar les certificacions i 
documents oficials del centre, tot això d’acord amb el que estableixin les administracions 
educatives. 

 Proposar a l’Administració educativa el nomenament i cessament dels membres de l’equip 
directiu i del Consell de direcció així com delegar o assignar funcions a altres membres del 
claustre, i la revocació d’aquestes funcions amb la informació prèvia al claustre de professors i al 
consell escolar del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 
 Qualsevol altra que li encomani l’Administració. 
 Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat 

en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’institut. 
 Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació permanent del 

professorat. 
 Respondre del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del projecte 

educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i rendirà comptesdavant el consell escolar i 
l’Administració educativa 

Secció 2: El cap d’estudis i secretari administrador 

El cap d’estudis és nomenat pel director  del centre per un període no superior al mandat de la direcció, 
entre el professorat destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer. El cap d’estudis substitueix al 
director en cas d’absència, malaltia o vacant. 

Correspon al cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 
147.4 de la LEC i totes les 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: 

1. Planificar i fer el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, així com 
organitzar-les i coordinar-les, sota el comandament del director. 

2. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del centre com amb els centres de 
procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l’educació secundària 
obligatòria de la zona escolar corresponent a més de 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, una 
vegada escoltat el claustre. 

3. Substituir  al coordinador pedagògic en cas d’absència. 

4. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació.  
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5. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de 
cicle. 

6. Coordinar l’exercici de les funcions de tutor i la programació de l’acció tutorial desenvolupada 
en el centre, així com fer-ne el seguiment.  

 7.    Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherent amb el     
        projecte educatiu i garantir-ne el compliment 

8.  Aquelles altres que li encomani el director o atribuïdes per disposicions del Departament          
d’Educació. 

El secretari- administrador és nomenat per el director  del centre per un període no superior al mandat 
de la direcció, entre el professorat destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer. 

Correspon al secretari exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 
de la LEC i totes les que li encarregui la direcció, preferiblement en l’àmbit de la gestió económica, 
documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb 
el projecte de direcció, i exercir, per delegació d’aquest, la direcció del personal d’administració i serveis 
adscrits, quan el director així ho determini. Així, li corresponen les següents funcions: 

1. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 
celebrin. 

2. Tenir cura de les tasques administratives, atenent la seva programació general i el calendari 
escolar. 

3. Estendre les certificacions i els documents oficials, amb el vistiplau del director. 

4. Elaborar el projecte de pressupost del centre, dur-ne a terme la gestió econòmica i la 
comptabilitat que se’n deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva, així com obrir 
i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. 

5. 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. 

6. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord 
amb la normativa vigent. 

7. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i dels 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

8. Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

9. 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 vigents i també tenir 
cura de la seva reparació, quan correspongui. 

10. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, a l’alienació i al 
lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa 
vigent. 

11. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes per disposicions 
del Departament d’Ensenyament. 
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Secció 3. Òrgans unipersonals de direcció addicionals: el coordinador pedagògic        

Correspon al /la coordinador pedagògic/a fer la planificació, el seguiment i l’avaluació de les accions 
educatives que es desenvolupen en el centre així com la coordinació de les tutories i dels respectius 
equips docents. 

Són funcions especifiques del coordinador pedagògic/a: 

 Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular de centre (PCC) i vetllar per la seva 
concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes i nivells que s’imparteixen a 
l’institut. 

 Coordinar les accions formatives i de tutoria al llarg dels diferents cursos, especialment a tercer i 
quart curs de l’ESO. 

 Coordinar la oferta i l’assignació de les diferents matèries optatives que correspon a l’ESO. Vetllar 
per la correcta assignació de dites matèries als alumnes de l’ESO. 

 Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels 
diferents ritmes d’aprenentatge i la singularitat de l’alumnat, especialment d’aquell que presenta 
necessitats educatives especials (NEE) i en aquest cas, proposar les modificacions curriculars que 
es considerin necessàries. 

 Coordinar i supervisar l’elaboració de plans individuals en col.laboració amb els equips docents, 
orientadors i personal de l’EAP (article 6.3 de l'Ordre EDU/295/2008). 

 Coordinar i impulsar la confecció i redacció del treball de síntesi i projecte de recerca que 
correspongui a cada  nivell de l’ESO. 

 Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en relació amb 
les competències bàsiques, amb els objectius generals de etapa i amb els generals i terminals de 
cada matèria. 

 Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació de l’alumnat al llarg dels diferents cicles, etapes i 
nivells dels ensenyaments impartits al centre. 

 Coordinar les diferents accions tutorials incloses en el pla d’acció tutorial (PAT) amb l’Equip 
d’assessorament psicopedagògic (EAP) i amb Serveis Socials. 

 Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat 
en els diferents ensenyaments que s’imparteixen al centre, juntament amb els caps de 
departament. 

 Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin al centre, quan s’escaigui. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Educació. 
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Capítol 4. Òrgans col·legiats de participació 

 

Secció 1. Consell escolar 

Són funcions del Consell Escolar  segons l’article 27 del Decret 102/2010 del Decret d’autonomia 

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

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. 

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

e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

g) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director. 

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

i) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

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

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

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

El Consell escolar del nostre centre estarà compost per: 

1. El director de l’institut, que n’és el president. 

2. El cap d’estudis. 

3. Un regidor o representant de l’Ajuntament. 

4. Sis professors elegits pel claustre de professors. 

5. Quatre alumnes elegits pel sector d’alumnes i dos pares elegits pel sector de pares; i un pare 
representant de l’AMPA del centre. 

6. Un representant del personal d’administració i serveis del centre. 

7. El Secretari del centre, que actua de Secretari del Consell, amb veu i sense vot.  

D’aquesta configuració del Consell Escolar, el president en donarà compte al director dels Serveis 
Territorials de Tarragona del Departament d’Educació. No és podrà modificar la composició del Consell 
escolar del centre durant els tres cursos acadèmics següents a aquell en què quedi determinat. 
Qualsevol modificació que s’aprovi no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a 
terme desprès que s’hagi aprovat.  
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Els criteris generals de funcionament del Consell Escolar seran els següents: 

a) El Consell Escolar del centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el 
convoqui el seu president o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. A més, 
preceptivament, es farà una reunió a l’inici del curs. 

b) Les decisions del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, 
la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la 
normativa determini una altra majoria qualificada. 

c) La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del Consell amb una antelació 
mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si 
escau, d’aprovació. El Consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la 
tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. 

d) Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del 
centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la 
comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per 
tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent. 

Al sí del consell escolar del nostre centre es constituirà la Comissió Econòmica i la Comissió de 
Convivència, que estaran integrades cadascuna d’elles pel director, com a president, un pare, un alumne 
i un professor, tots ells designats pel consell escolar, i en el cas de la Comissió Econòmica també pel 
secretari. 

Seran funcions de les comissions específiques estudiar aspectes de l’àmbit del Consell Escolar que se’ls 
sol·licitin o considerin convenient aportar, informar-ne al mateix consell i al claustre de professors i 
elevar-hi propostes, així com desenvolupar les tasques que el consell li encomani. 

Quan sigui necessari es podran constituir, al sí del consell escolar, altres comissions específiques amb les 
següents prerrogatives: 

A. Els components d’aquestes comissions seran designats pel consell escolar d’entre els seus membres. 

B. Seran funcions d’aquestes comissions estudiar aspectes del Consell Escolar que se’ls sol·liciti o es 
consideri convenient aportar, informar-ne al Consell escolar i elevar-ne propostes, així com 
desenvolupar les tasques que el consell escolar li encomani. 

Les persones membres del Consell Escolar són elegides per 4 anys i es renoven per meitats cada 2 anys el 
primer trimestre del curs escolar. 

 Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del Consell Escolar, les convoca el director 
del centre, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Educació. 

Les vacants del consell escolar les ocuparà la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. 
Si no hi ha més candidats per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell 
escolar. 

La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne 
membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat 
en revoca la designació. 
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D’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, els 
poden acordar ajustar la seva actuació al que preveuen les orientacions que s’aproven a l’annex de la 
Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral 
per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.  

Són candidats i candidates les persones següents:  

a) Sector de representants del professorat: totes les persones membres del claustre.  

b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i els tutors o 
tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el 
corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una 
associació de pares i mares d’alumnat o d’una relació de pares i mares.  

c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat del centre que figura en el corresponent cens 
electoral i no ha estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència del 
centre durant l’actual curs escolar o l’immediatament anterior. Les candidatures poden presentar-se 
acompanyades de l’aval d’una associació d’alumnes o d’una relació d’alumnes.  

d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que figuren en el 
cens electoral del personal d’administració i serveis.  

e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: totes les persones que 
figuren en el cens electoral del personal d’atenció educativa complementària.  

Les persones que en un mateix centre formen part de més d’un sector de la comunitat escolar 
únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors. Així mateix, les persones que són 
membres nats del consell escolar i alhora formen part d’un sector que hi és representat, no poden 
presentar-se com a candidates per a aquell sector.  

Si el nombre de persones candidates a membres del Consell Escolar d’un determinat sector és inferior al 
nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són elegibles com a 
representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és 
per al sector del professorat, del personal d’administració i serveis o del personal d’atenció educativa 
complementària, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre en representació 
del sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, el lloc 
queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres.  

Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, els 
candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en la 
marxa ordinària del centre.  

Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents:  

a) Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que integren el 
claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions.  

b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els pares, mares i els 
tutors i tutores legals, els fills i filles dels quals estan matriculats al centre en el moment de la 
convocatòria de les eleccions.  
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c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat que es troba matriculat al centre en el 
moment de la convocatòria de les eleccions.  

d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el personal d’administració i 
serveis funcionari o contractat per l’administració titular, o per l’administració local en el cas de 
les escoles i de les escoles d’educació especial, que presta serveis al centre en el moment de la 
convocatòria de les eleccions.  

e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: tot el personal 
d’atenció educativa complementària funcionari o contractat per l’administració titular, que presta 
serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.  

El director ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre en l’interior del centre, les dades 
dels cens electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de les eleccions. Es publiquen 
únicament les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de permetre identificar les persones és 
necessari publicar el DNI, s’ha de fer amb els 4 últims dígits xifrats. Així mateix, ha d’obrir un termini de 
tres dies per a la presentació de reclamacions en relació amb les dades dels cens electorals publicades, i 
prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles reclamacions, de forma que els cens 
definitius, que aproven les respectives meses electorals, s’han de fer públics amb una antelació de set 
dies respecte la data de les eleccions de cada sector.  

Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal d’administració i 
serveis i del sector representant del personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una 
mesa electoral, presidida pel director del centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la 
relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la 
votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre 
els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.  

La composició de les meses electorals és la següent:  

a) Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la mesa electoral està 
formada pel director, o òrgan de govern en qui delegui, pel professor amb més antiguitat al 
centre i pel professor amb menys antiguitat, que actua de secretari de la mesa. Si totes les 
persones tenen la mateixa antiguitat, en forma part el professo de major o menor edat, 
respectivament.  

b) Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de 
l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director del centre, o òrgan de govern en qui 
delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens d’aquest 
sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari de la 
mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat.  

c) Per a l’elecció de les persones representants del sector de l’alumnat, la mesa electoral està 
formada pel director del centre, o per l’òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones 
designades per sorteig entre els alumnes elegibles del centre. D’entre les persones designades, 
l’alumne del curs superior actuarà de secretari i, en cas de coincidència, ho farà la de major edat.  

d) Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis i del 
personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una mesa electoral única, formada 
pel director, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari del centre, que exerceix també 
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aquesta funció en la mesa electoral, per la persona que figura en el cens electoral del personal 
d’administració i serveis amb més antiguitat en el centre, i per la persona que figura en el cens 
electoral del personal d’atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre. Quan 
coincideixen persones de la mateixa antiguitat, en forma part la de major edat 

Procediment d’elecció dels representants dels diferents sectors del Consell Escolar es farà seguint les 
següents normes: 

1. Sector de representants del professorat: L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del 
claustre, convocada amb aquest punt únic en l’ordre del dia. Cada professor pot votar un nombre 
màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el 
consell escolar.  

2. Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat: les associacions de pares i mares 
d’alumnat o els grups de pares i mares que avalen una candidatura poden designar una persona 
que actuï a la mesa electoral com a supervisor. Cada elector pot votar un nombre màxim de 
persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar, en aquest 
procés electoral, en el consell escolar. Poden votar el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la 
pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual 
només aquest té dret de vot.  

3. Sector de representants de l’alumnat: les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que 
avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a 
supervisor. Cada elector pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de 
representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar.  

4. En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’administració i serveis, 
cada elector pot votar, com a representant d’aquest sector, un candidat.  

5. En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’atenció educativa 
complementària, el director determina l’horari de les votacions de cada sector en la convocatòria 
de les eleccions, d’acord amb les característiques del centre i atenent la possibilitat horària dels 
electors, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot. En qualsevol cas, el període horari 
de votació és ininterromput.  

Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu. Les 
situacions d’empat es resolen a favor de la persona escollida de més edat.  

Una vegada finalitzat el procés electoral, es constitueix el Consell Escolar del centre en el termini de 
quinze dies a partir de l’última votació, i prenen possessió els nous membres. D’aquesta sessió, el 
secretari del Consell Escolar n’estén l’acta.  

En el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del Consell Escolar, s’han de constituir les 
comissions que escaigui, previstes en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres 
educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre.  

 

Secció 2. Claustre del professorat             

És un òrgan col·legiat de participació dels professors en el govern del centre i té la responsabilitat de 
planificar, coordinar, informar i, si s’escau, decidir tots els aspectes educatius del centre. 
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Està presidit pel director i està integrat per tot el professorat del centre 

El claustre de professors té les competències següents: 

a) Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a l’elaboració dels projectes del 
centre i de la programació general anual. 

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

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

d) Decidir els criteris per a l’avaluacio dels alumnes. 

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

d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació 
del professorat del centre. 

e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la selecció del 
director en els termes que estableix la legislació vigent. 

f) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 

g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els 
resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre. 

h) Emetre informe sobre les normes d’organització i funcionament del centre. 

i) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè 
aquestes s’atinguin a la normativa vigent. 

j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

k) Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i 
funcionament respectives. 

Es procurarà una reunió trimestral del claustre de professorat. Es realitzarà en dimecres amb caràcter 
ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. És 
preceptiu celebrar un claustre al començament i al final de cada curs. 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

El claustre és convocat i presidit pel director, i en cas d’absència pel cap d’estudis. Qui presideix la reunió 
tindrà com a funció pròpia assegurar el funcionament de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les 
quals podran ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada. 

Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat dels casos urgents, per escrit i 
amb l’ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel director, tenint en compte, si fa al cas, les peticions dels 
altres components formulades amb prou antelació. El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió 
serà de la majoria absoluta dels seus membres i també caldrà la presència del president i el secretari, és 
a dir, la meitat més un del nombre de persones que formen l’órgan col.legiat; i si no hi hagués quòrum, 
l’òrgan es constituirà en segona convocatòria, mitja hora després de l’assenyalada per la primera. 

Les decisions en el si del claustre es prendran normalment per consens. Si no és possible arribar a un 
acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en què la 
normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimirà els empats el president. 
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S’alçarà acta de cada sessió del Claustre. 

 

Capítol 5.  L’equip directiu 
 

Equip directiu 
1. A cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu. 
2. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel director, el 
secretari, el cap d’estudis i els altres òrgans unipersonals que s’estableixin per reglament o en exercici 
de l’autonomia organitzativa del centre. 
3. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció establert per 
l’article 144. 
4. 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 LEC. 
5. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden 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. 
6. 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. 
7. El director respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del projecte 
educatiu i del sistema de gestió de qualitat, d’acord amb el projecte de direcció, i rend comptes 
davant el consell escolar i l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva 
i el funcionament del centre. 
 

Capítol 6. Consell de direcció  
 

Art.147.5 LEC. El Consell de direcció està format per l’equip directiu, el coordinador de riscos laborals, el 
coordinador amb responsabilitats addicionals, el coordinador del sistema de gestió de la qualitat, el 
coordinador d’ESO, el coordinador de Batxillerat i el coordinador de Cicles Formatius. 

 

 
Capítol 7. Personal d’administració i serveis 
 

1. L’horari i jornada laboral del personal d’administració i serveis s’ajustarà a les necessitats del centre, 
ajustant-se sempre a la Normativa sobre jornada i horari de treball del personal funcionari al servei de 
l’Administració (Decret 226, del 2 de setembre de 1997-DOGC del 8/09/97; Resolució 30/06/97; Decret 
23/05/96-DOGC 29/05/96; i Llei 23/07/85-DOGC del 31/07/85), a més de l’ establert al Decret 188/2003, 
d’1 d’agost, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la 
Generalitat (DOGC núm. 3942, de 7.8.2003). 

 

2. El personal d’administració i serveis del nostre centre tindrà els drets i deures que li atorga la 
Normativa referida als funcionaris de la Generalitat de Catalunya. (Articles 92 i 108 del Decret Legislatiu 
1/1997, de 31 d’octubre). 
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3. De manera general i sense perjudici que la direcció del centre, segons les necessitats i les 
característiques d'aquest, en pugui determinar altres de similars o relacionades, les funcions i les tasques 
del personal auxiliar d’administració són les que es determinen tot seguit: 

1. Gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

2. Gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, expedients acadèmics, 
títols, beques i ajuts, certificacions, diligències, etc. 

3. Gestió administrativa i tramitació dels assumptes del centre. 

 

4. De manera general i sense perjudici que la direcció del centre, segons les necessitats i les 
característiques d'aquest, en pugui determinar altres de similars o relacionades, les funcions i les tasques 
del personal subaltern són les que es determinen tot seguit: 

1. Vigilància de les instal·lacions del centre. 

2. Custòdia dels equipaments, el material i el mobiliari del centre. 

3. Control de l’entrada i la sortida de persones al centre (alumnes, públic, etc.) 

4. Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

5. Utilització i manipulació de màquines reproductores, fotocopiadores, fax i similars. 

6. Compliment d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el 
funcionament pròpies d’aquest. 

 

 

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 
Capítol 1. Organització del professorat 

 

Secció 1. Equips docents 

L’Equip Docent el formen el conjunt de professors que imparteixen docència a un nivell i/o cicle 
determinat. Al nostre institut hi ha un equip docent de cada curs de l’ESO, els equips docents de 
batxillerat i un equip docent per cada cicle formatiu. 

L’equip docent es constituirà per tal d’actuar coordinadament en establiment de criteris en relació a les 
seves funcions. 

1. Són funcions dels equips docents: 

a) Definició i adaptació del curs, en col·laboració amb els departaments. 

b) Orientació al tutor i al coordinador de l’ESO dels criteris pel disseny curricular de l’alumne. 

c) Elaboració dels criteris que garanteixen la correcta convivència dels diferents grups 
d’alumnes. 
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d) Resolució de conflictes, quan s’escaigui, i la informació als pares o tutors. Elaboració dels 
criteris d’avaluació. 

e) Constituir en junta d’avaluació, presidida pel tutor de cada grup, el seguiment dels 
aprenentatges de cadascun dels alumnes i l’adopció de les decisions adients. 

f) Elaborar propostes curriculars a desenvolupar per l’alumne durant el període de no 
assistència a classe en cas de malalties prolongades. 

g) Consensuar mesures d’avaluació per tal que els alumnes amb matèries pendents de 
cursos anteriors les puguin recuperar al llarg del curs. 

2. Són funcions específiques dels equips docents d’educació secundària obligatòria: 

a) Elaboració, en coordinació amb el coordinador d’ESO i els caps de departaments, d’un 
seguit de criteris comuns pel treball de síntesi: objectius, continguts bàsics, presentació i 
criteris d’avaluació. A 4t d’ESO es realitza el projecte de recerca enlloc del crèdit de 
síntesi. 

3. Són funcions específiques de l’equip docent de Batxillerat: 

a) Elaboració d’un seguit de criteris comuns per dirigir i avaluar el treball de recerca: 
calendaris, continguts bàsics, presentació i estratègies d’avaluació. 

b) Aprovació dels criteris per tal que els alumnes puguin realitzar la matèria optativa Estada 
a l’empresa. 

4. Són funcions específiques de l’equip docent dels Cicles Formatius: 

a) Fixar el calendari del cicle formatiu i de la formació en centres de treball. 

b) Assignar les aules especifiques i els recursos necessaris als diferents mòduls que formen 
el currículum. 

c) Definir la responsabilitat i les normes de funcionament, el manteniment i la organització 
de les aules específiques. 

d) Establir els mecanismes per al tractament de la diversitat de l’alumnat quant a les 
capacitats cognoscitives, l’experiència professional i la motivació pe cursar la formació. 

e) Definir el camp professional del cicle formatiu les funcions, els processos i les tasques que 
són prioritàries o significatives d’acord a la tipologia d’empreses i/o organitzacions, i les 
característiques del lloc de treball de la zona d’influència en què es desenvoluparà la 
formació en centres de treball. 

f) Concretar el camp professional real on té incidència el cicle formatiu. 

g) Justificar el criteri en l’aplicació de les hores de lliure disposició al qual s’opta per tal 
d’intensificar l’adaptació de la formació a l’àmbit socioeconòmic i/o assegurar els 
coneixements professionals bàsics. Organitzar la distribució dels mòduls, respectant-hi la 
tipologia dels professorat i la seqüència lògica d’ensenyament. 

h) Concretar el currículum de les hores de lliure disposició a partir dels continguts extrets 
d’altres cicles formatius o incorporar-ne de nous. 

i) Concretar el crèdit de síntesi adequat a l’àmbit socioeconòmic. 
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j) Determinar els criteris i les pautes per elaborar activitats formatives que potenciïn les 
capacitats clau incloses en el perfil professional i el desenvolupament de determinats 
tipus de contingut definits en els currículum. 

k) Determinar criteris d’organització per elaborar el pla de formació en centres de treball, 
quant el moment, la coordinació i el seguiment. 

l) Adaptar l’itinerari formatiu, tot concretant el conjunt de matèries, àrees o continguts que 
s’han de treballar en l’etapa anterior al cicle formatiu i definir les possibles formacions 
complementàries associades al títol que es poden cursar després del cicle formatiu 

 

Secció 2. Departaments didàctics 

 En el nostre centre hi ha deu departaments didàctics: Departament de Llengua i Literatura Catalana, 
Departament de Llengua i Literatura Castellana, Departament de Llengües Estrangeres, Departament de 
Ciències Socials, Departament de Ciències Naturals, Departament de Matemàtiques, Departament de 
Tecnologia, Departament de Visual i Plàstica, Departament d’Educació Física, i Departament de Música. 

En els departaments didàctics hi està integrat el professorat d’acord a les seves especialitats, agrupades 
per llur afinitat, és a dir, el formen l’equip de professors que imparteixen una àrea curricular 
determinada al centre. En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i 
matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la 
pràctica docent. 

En el nostre centre els departaments de formació professional són: el Departament d’Administratiu i el 
Departament d’Manteniment, cadascun d’ells integrat per la família professional corresponent.  

Dins dels Departaments on calgui es constituiran els seminaris corresponents de cada especialitat, 
mentre la normativa ho permeti. En el nostre centre hi ha un Seminari de Diversitat, interdepartamental, 
no vinculat a cap departament didàctic concret. 

Correspon al Cap del departament la coordinació general de les activitats del departament i la seva 
programació i avaluació. El cap de departament exercirà les següents funcions específiques: 

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 aplicades a 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. 

g. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies d eles especialitats del departament i 
assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent. 

h. Acollir i orientar el professorat de nova incorporació al departament. 

i. Ser el canal de comunicació amb l’equip directiu. 
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j. Fer les propostes de sortides extraescolars d’àrea en coordinació amb el coordinador 
d’activitats i serveis. 

k. Elaborar el pressupost anual de despeses i fer-ne el seguiment 

l. Responsabilitzar-se del material didàctic propi del departament. 

m. Custodiar els criteris d’avaluació que cada professor del departament estableixi per a la 
seva matèria. En professors que imparteixen la mateixa matèria en el mateix curs escolar 
hauran d’harmonitzar els seus criteris d’avaluació. 

El cap de departament convocarà a les reunions de departament els professors que imparteixen les 
àrees o matèries corresponents. 

 

Secció 3. Coordinacions 

Són òrgans de coordinació del nostre centre: els caps de departament, el coordinador d’activitats 
extraescolars, el coordinador de l’Associació Esportiva, el coordinador d’ESO, el coordinador de 
Batxillerat, el coordinador de Cicles Formatius i FCT, el coordinador informàtic, el coordinador lingüístic, 
d’interculturalitat i de cohesió social (LIC), el coordinador de prevenció de riscos laborals, el coordinador 
de qualitat, el coordinador amb responsabilitats addicionals i el coordinador de medi ambient. 

Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats 
extraescolars del centre sota la dependència del Coordinador Pedagògic. El coordinador d’activitats i 
extraescolars exercirà les següents funcions específiques: 

a. Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries, per a ser 
tramesa i aprovada pel consell escolar. 

b. Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars, per a ser tramesa i aprovada 
pel consell escolar sempre que sigui possible. 

c. Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 
complementàries i a les activitats extraescolars. 

d. Promoure i coordinar les activitats culturals. 

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 i activitats extraescolars. 

g. Elaborar la memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que 
s’inclourà ala memòria anual d’activitats del centre. 

h. Col·laborar amb l’equip directiu en aspectes relacionats amb la seva competència. 

Hi haurà un coordinador d’educació secundària obligatòria. El coordinador serà nomenat pel director del 
centre i escoltat pel cap d’estudis. Aquest coordinador tindrà com a funcions: 

a. Vetllar per la continuïtat i coherència de les accions educatives al llarg de l’educació 
secundària obligatòria, en coordinació amb el cap d’estudis. 
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b. Presidir i coordinar les reunions dels equips docents. 

c. Recollir i transmetre les propostes dels equips docents al cap d’estudis. 

d. Coordinar, en col·laboració amb el cap d’estudis, la distribució de matèries optatives 
atenent les recomanacions dels departaments didàctics, dels equips docents i dels tutors 
dels grups. 

e. Orientar a l’alumne de tercer i quart curs d’Educació Secundària en la elecció de les 
matèries optatives, atenent a les seves possibilitats d’estudis posteriors i/o a la seva 
inserció en el món laboral. 

f. Fer el seguiment del currículum en coordinació amb el tutor i el cap d’estudis. 

g. Coordinar, juntament amb els caps dels departaments didàctics i el coordinador 
pedagògic, el treball de síntesi. 

h. Orientar a l’alumne de 4t curs d’educació secundària obligatòria sobre la seva continuïtat 
d’estudis posteriors o la seva inserció al món laboral. 

Al nostre centre hi haurà un coordinador de batxillerat. El coordinador de batxillerat serà nomenat pel 
director del centre, escoltat pel cap d’estudis. Aquest coordinador tindrà com a funcions: 

a. Vetllar per la continuïtat i coherència de les accions educatives al llarg del batxillerat, en 
coordinació amb el cap d’estudis. 

b. Presidir i coordinar les reunions de l’equip docent. 

c. Recollir i transmetre les propostes de l’equip docent al cap d’estudis. 

d. Orientar a l’alumne en l’elecció de matèries optatives, atenent a les seves possibilitats 
d’estudis posteriors i/o a la seva inserció al món laboral. 

e. Coordinar, en col·laboració amb el cap d’estudis, la distribució de matèries optatives, 
atenent les recomanacions dels departaments didàctics, dels equips docents i dels tutor 
del grup. 

f. Fer el seguiment del currículum en coordinació amb el tutor i el cap d’estudis. 

g. En relació amb el treball de recerca,  

i. Coordinar, en col·laboració amb el tutor del grup, la realització de les enquestes 
per tal de veure les preferències del alumnes sobre el tema del treball de recerca. 

ii. Coordinar amb els caps de departaments, les demandes i agrupacions dels 
alumnes, així com el nomenament del tutor del treball de recerca corresponent. 
S'ha de seguir el criteri que cada professor tindrà com a màxim quatre alumnes. 

iii. Impartir als alumnes, en col·laboració amb el tutor del grup, un seguit de 
continguts bàsics sobre els treballs d'investigació en general, abans del 
començament del treball personal. 

h. En relació amb la matèria optativa Estada a l’empresa, proposar, en coordinació amb el 
professor responsable de l’Estada a l’empresa els criteris per a què els alumnes puguin 
realitzar aquesta matèria. 
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i. Orientar l’alumne, en coordinació amb el coordinador de Cicles Formatius, el Cap 
d’estudis i el tutor, envers la seva continuïtat d’estudis posteriors o a la seva inserció al 
món laboral. 

El coordinador de Cicles Formatius és el coordinador de totes les famílies de cicles formatius que 
s’ofereixen al nostre centre. El coordinador de Cicles Formatius és nomenat pel director, escoltat pel cap 
d’estudis, d’entre els professors que professin ensenyaments de cicles formatius específica. Aquest 
coordinador tindrà com a funcions, sota la dependència del cap d’estudis: 

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

b. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit territorial 
on es ubicat l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i programes del Departament 
d’Ensenyament. 

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

d. Establir relacions amb les empreses en el marc dels programes de garantia social, quan 
aquests s’ofereixin al centre o en depenguin. 

e. Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de les pràctiques en 
alternança dels alumnes de batxillerat i de cicles formatius a les empreses. Aquest 
seguiment es realitza mitjançant el programa Kbid. 

f. Organitzar els cursos i Seminaris que l’ Institut porti a terme amb institucions i entitats 
col·laboradores. 

g. Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes desenvolupats. 

h. Facilitar la inserció i la qualificació professional de l’alumne i fer el seguiment de la 
inserció professional dels alumnes durant l’any següent al de finalització dels seus estudis. 

i. Convocar i presidir les reunions amb els tutors de pràctiques, d’acord amb el que en 
aquest respecte estableixi l’equip directiu del centre. 

j. Cooperar amb l’equip directiu del centre en les diferents actuacions vers l’orientació 
professional dels alumnes de l’institut. 

k. Assistir a les Reunions del de coordinació del Departament d’Ensenyament en l’àmbit de 
la Formació en Centres de Treball. 

l. Elaborar i executar els nous convenis marc per possibilitar les pràctiques a les empreses. 

m. Desenvolupar les actuacions experimentals que permetin integrar la formació pràctica en 
els centres de treball en els nous currículums dels cicles formatius. 

n. Facilitar la informació i l’assessorament pertinent als alumnes dels Programes Europeus 
per la mobilitat dels joves. 

o. Actuar d’interlocutor amb el Departament d’Ensenyament, per delegació del director del 
centre quan aquest ho consideri oportú, en allò que afecta a la Formació en Centres de 
Treball (d’ara endavant FCT). 
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Al nostre centre les relacions del centre amb les empreses que tenen alumnes nostres en pràctiques 
seran: 

1. Per als alumne de Batxillerat: 

El coordinador de batxillerat és el responsable del control i seguiment immediat de la 
matèria optativa de batxillerat Estada a l’empresa. Li correspondrà exercir els següents 
funcions: 

i. Concertar, d’acord amb les preferències de l’alumne, l’orientació de la 
coordinadora de Batxillerat i la disponibilitat de places de l’entorn, l’estada a 
l’empresa. 

ii. Entrevistar-se amb el personal de les empreses encarregat de l’alumne, per tal 
d’avaluar la seva situació i programar les activitats a realitzar a l’empresa. 

iii. Visitar les empreses on l’alumne realitza l’estada per fer el seu seguiment i valorar 
l’aprenentatge realitzat i el programa realment desenvolupat. 

iv. Recollir de forma escrita per a cada alumne les valoracions que li faci sobre les 
seves activitats realitzades a l’empresa i la valoració contrastada amb les 
expectatives manifestades en l’enquesta inicial. 

v. Avaluar la matèria optativa “Estada a l’empresa”, conjuntament amb el 
responsable de l’empresa a través del quadern de seguiment. 

 

El coordinador de batxillerat és el responsable de les accions prèvies a l’inici del contracte 
d’Estada a l’Empresa. Li correspondrà exercir les següents funcions: 

i. Elaborar una enquesta on caldrà que l’alumne reflecteixi , entre d’altres, els 
motivacions que l’han dut a escollir la matèria optativa d’estada a l’empresa, les 
expectatives respecte a la mateixa i els sector d’interès on realitzar les pràctiques. 

  

2. El tutor de pràctiques professionals. 

a. El tutor de pràctiques professionals es nomenat, escoltat el coordinador de formació 
professional, d’ entre els professors del grup (generalment el mateix tutor de grup). 

b. El tutor de pràctiques professionals és l’encarregat de: 

i. Efectuar la programació, el seguiment, i l’avaluació i el control de la fase de 
formació pràctica en els centres de treball en els ensenyaments de formació 
professional; la qual cosa comporta: 

1. Entrevistar-se amb el personal de les empreses encarregat de l’alumnat, 
per tal d’avaluar la seva situació i programar les activitats a realitzar a 
l’empresa, segons el nivell del cicle formatiu i el pla d’activitats del quadern 
de seguiment. 

2. Vetllar perquè l’alumne/a i l’empresa omplin el full del quadern de 
seguiment, on es fa palesa l’activitat realitzada per alumnes. 
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3. Visitar les empreses on l’alumnat realitza la FCT i informar al tutor 
d’aprenentatge de les incidències i valoracions que es puguin deduir d eles 
visites. 

4. Recollir de les empreses informació sobre els aspectes formatius que es 
podrien incloure en la programació. 

5. Fer el seguiment de l’alumne i valorar l’aprenentatge realitzat i el programa 
realment desenvolupat. 

6. Recollir de forma escrita, per a cada alumne, les valoracions que li faci 
sobre les condicions de la FCT. 

7. Vetllar, juntament amb el tutor d’aprenentatge, perquè tot l’alumnat 
realitzi el període obligatori de pràctiques de FCT. 

8. Assistir a les reunions de coordinació i seguiment que convoqui el tutor 
d’aprenentatge i/o coordinador de cicles formatius. 

9. Conèixer en tot moment la quantitat, l’empresa i la situació dels convenis 
que s’han formalitzat en el grup. 

10. Realitzar una memòria anual de l’acció tutorial efectuada. 

ii. Assumeixen també, respecte del seu grup d’alumnes, les funcions de tutor. 

 

El coordinador d’informàtica és nomenat pel director, escoltat pel Secretari. Aquest coordinador té com 
a funcions: 

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 centre 
en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

c. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 
centre. 

d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en els diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema. 

e. Elaborar un pressupost anual de despeses de funcionament de les aules d’informàtica. 

f. Portar l’inventari dels equipaments, programes i materials informàtics del centre. 

g. Aquelles altres que el Director del l’institut li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

El coordinador lingüístic, interculturalitat i de cohesió social ( d’ara endavant coordinador LIC) és 
nomenat pel director, escoltat el coordinador pedagògic. Són funcions d’aquest coordinador: 
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a. Resoldre 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 basat en el plurilingüisme. 

b. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents del centre (PEC, 
Projecte Linguïstic de Centre, PCC, Pla d’Acció Tutorial, Pla d’acollida i integració, 
Programació general anual de centre, etc.), 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, afavorint la participació de l’alumnat i 
garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d. Participar, si s’escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu d’entorn. 

e. Assumir funcions que es deriven del Pla per la llengua i la cohesió social, per delegació de 
la direcció del centre. 

El coordinador de Prevenció de riscos laborals és nomenat pel director i escoltat pel secretari. Exerceix 
les següents funcions: 

1. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 
l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions 
del Servei de Prevenció de riscos laborals. 

2. Col·laborar amb la direcció del centre en la elaboració del Pla d’emergència. Implantació, 
planificació i realització dels simulacres d’evacuació. 

3. Revisar periòdicament la senyalització del centre i aspectes relacionats amb el Pla 
d’Emergència. 

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

5. Complementar i trametre a la Delegació Territorial el full de notificació d’accidents. 

6. Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de riscos laborals. 

7. Coordinar la formació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. 

8. Col·laborar amb el Claustre, si s’escau, per el desenvolupament, dins del currículum de 
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos laborals. 

 

El coordinador de qualitat és designat per la Direcció i té la responsabilitat i autoritat per tal de: 

- Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de gestió de 
la Qualitat. 

- Informar a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millora. 

- Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits dels alumnes, famílies i d’altres 
persones i entitats que reben el servei que proporciona l’Institut. 

- Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. 
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- Mantenir la integritat del Sistema de Gestió de la qualitat.        

Per tal de desenvolupar els plans d’actuació per a l’aplicació del projecte educatiu (els acords de 
coresponsabilitat amb l’administració educativa) la direcció del centre designarà un coordinador amb 
responsabilitats addicionals. 

Aquest coordinador té les funcions de: 

- Donar suport al coordinador de qualitat per tal de mantenir la integritat del SGQ. 
- Informar a la Direcció de qualsevol necessitat de millora, així com d’organitzar els diferents 

equips de millora que es puguin portar a terme al institut. 
- Portar a terme les diferents enquestes que es realitzaran al llarg del curs escolar als diferents 

grups d’interés.  

 

Secció 4. Comissió de qualitat 

La comissió de qualitat està formada per l’Equip Directiu, el/la coordinador/a de qualitat i el/la 
coordinador/a de responsabilitats addicionals. 

D’aquesta comissió en podran formar part, de forma funcional i temporalment limitada a un curs 
acadèmic, d’altres persones de l’Institut que la Direcció consideri necessàries, sigui per formació, suport 
a la gestió o interès de desenvolupar la seva àrea d’acció.  

Son funcions de la comissió de qualitat les següents:  

a) Establir, aprovar i comunicar la política i objectius de qualitat.  
b) Revisar el Sistema de Gestió de la Qualitat.  
c) Assegurar la disponibilitat de recursos per la implantació i desenvolupament del sistema.  
d) Mantenir una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important de l’Institut: 

l’Ensenyament i Aprenentatge.  
e) Implantar un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i l’intercanvi d’experiències 

de les persones de l’Institut.  
f) Crear, revisar, distribuir i implantar la documentació del Sistema i els compromisos associats a 

aquesta documentació.  
g) Revisar i millorar els processos que es donen a l’Institut.  
h) Sensibilitzar, comunicar i formar les persones de l’Institut envers el Sistema de Gestió de la Qualitat.  
i) Augmentar la satisfacció de les persones i institucions que reben el servei que proporciona l’Institut 

acomplint amb els requisits explícits i implícits que demanen l’alumnat i les seves famílies del servei 
que nosaltres proporcionem.  

 

Secció 5. Perfils professionals 

Perfil del director/a 
 
Ha de tenir coneixement de la normativa relativa al Departament d’Educació. 
Ha de tenir competència comunicativa. 
És aconsellable que tingui competència informàtica suficient per gestionar Esfera, sistemes de control de 
faltes, programes d’horaris, fulls de càlculs, etc. 
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És important la capacitat d’organització i planificació, així com tenir una visió general del centre. 
El coneixement o, en el seu defecte, la predisposició a conèixer  el sistema de Qualitat i Millora Continua 
és imprescindible per liderar els seus processos d’ensenyament/aprenentatge.  
La capacitat de liderar equips humans, l’empatia i la iniciativa i la competència en la presa de decisions  
seran necessàries. 
Perfil del Cap d’estudis  
 
Ha de tenir coneixement de la normativa relativa al currículum i decrets d’avaluació dels diferents 
estudis del centre. 
Ha de conèixer els sistemes de mediació escolar per gestionar la disciplina del centre i  per la resolució 
de conflictes.  
És aconsellable que tingui competència informàtica suficient per gestionar Esfera, sistemes de control de 
faltes, programes d’horaris, fulls de càlculs, etc. 
És important la capacitat d’organització i planificació, així com tenir una visió general del centre. 
El coneixement o, en el seu defecte, la predisposició a conèixer  el sistema de Qualitat i Millora Continua 
és imprescindible per liderar els seus processos d’ensenyament/aprenentatge.  
La capacitat de liderar equips humans, l’empatia i la iniciativa i la competència en la presa de decisions  
seran necessàries sobretot en cas de substitució del director/a. 
 
Perfil del secretari i adjunt al secretari 
 
Ha d’entendre les circumstàncies del centre i la seva realitat econòmica. 
Es necessita capacitat d’organització  i optimització dels recursos del centre. 
La capacitat comunicativa i de tracte amb els proveïdors és necessària per la seva tasca diària. 
Són indispensables els coneixements de gestió econòmica, de mètodes comptables i de tresoreria. 
El coneixement o, en el seu defecte, la predisposició a conèixer  el sistema de Qualitat i Millora Continua 
és imprescindible per liderar els seus processos de gestió econòmica. 
És aconsellable que tingui competència informàtica suficient per gestionar Esfera, sistemes de control de 
faltes, fulls de càlculs, etc. 
 
Perfil del coordinador d’activitats i serveis 
 
És aconsellable tenir coneixement de les diferents institucions del poble i del seu funcionament.  
La capacitat comunicativa i predisposició per les relacions humanes és necessària per poder 
desenvolupar la seva tasca. 
Ha de tenir iniciativa i capacitat d’organització per gestionar diferents activitats. 
 
Perfil del coordinador d’informàtica 
 
Ha de tenir una formació informàtica i tecnològica actualitzada. 
És important la capacitat d’optimització i organització dels recursos tecnològics del centre a partir d’una 
visió general del centre i el coneixement de la seva realitat, per prioritzar les necessitats. 
És necessària la predisposició a col·laborar i participar de les diferents activitats del centre que necessitin 
equipaments informàtics. 
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Perfil del coordinador de prevenció de riscos laborals 
 
Competències a reunir. 
Competència general.  
És competència general d'aquest/a tècnic/a participar en la prevenció i protecció col·lectiva i personal 
mitjançant l'establiment o adaptació de mesures de control i correctores per tal d'evitar o reduir els 
riscos fins a nivells acceptables, amb la finalitat d'aconseguir la millora de la seguretat i la salut en 
l'àmbit professional, d'acord amb les normes establertes 
Competències professionals: 
Gestionar la prevenció de riscos en el procés de producció de béns i serveis. 
Avaluar i controlar els riscos derivats de les condicions de seguretat: avaluar i controlar els riscos derivats 
de les condicions de seguretat. 
Avaluar i controlar els riscos derivats de l'ambient de treball. 
Avaluar i controlar els riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball: 
Actuar en situacions d'emergència. 
Capacitats a reunir. 
Capacitat de resolució de problemes. 
Capacitat d'organització del treball. 
Capacitat de responsabilitat en el treball. 
Capacitat de treball en equip. 
Capacitat d'autonomia. 
Capacitat de relació interpersonal. 
Capacitat d'iniciativa. 
 
Perfil del coordinador de Qualitat i millora contínua 
 
És indispensable una bona predisposició a conèixer i aprofundir en el sistema de Qualitat i millora 
contínua. 
Es fa necessària una visió general i coneixement global del funcionament del centre. 
Ha de tenir iniciativa per poder co-liderar el projecte de Qualitat i Millora Contínua. 
És important un nivell mitjà de coneixements informàtics per poder gestionar la documentació 
generada. 
La capacitat d’organització i planificació és important per poder desenvolupar aquesta tasca. Així mateix, 
la capacitat de treball en equip i de comunicació. 
 

Capitol 2. Organització de l’alumnat 
 

El consell de delegats el formaran els delegats de curs elegits lliurement cada començament de cus, i 
sota l’orientació i supervisió del professor-tutor, pels estudiants de cada grup/classe i pels representants 
dels estudiants en el consell escolar. 

En cap cas el nombre de membres del consell de delegats podrà ser inferior a cinc. Seran elegits 
mitjançant sufragi directe i secret entre els alumnes matriculats al centre. Els membres del consell no 
podran ser sancionats en l’exercici del seu càrrec. 
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L’elecció dels delegats serà per a tot un curs acadèmic i es farà durant els primers trenta dies lectius. En 
aquest mateix acte s’elegirà el sots-delegat que substituirà el delegat en cas d’absència, malaltia, 
dimissió o cessament i que ajudarà en el compliment de les seves funcions. 

El consell es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos, amb la presència del cap d’estudis i/o director 
qui confeccionarà l’ordre del dia a partir de les propostes dels alumnes o professors. 

Les funcions del Consell de delegats són les següents: 

1. Informar i discutir els problemes quotidians, les iniciatives i les queixes de l’alumnat. 

2. Programar i coordinar les activitats complementàries i extraescolars, conjuntament amb el 
coordinador d’activitats del centre. 

3. Assessorar i participar en els altres òrgans de representació de l’alumnat. 

4. Comunicar a la direcció les decisions col.lectives apoptades per l’alumnat, en relació amb la 
seva assistència a classe  quan la decissió sigui derivada del seu dret de reunió i es disposi de 
la corresponent autorització dels seus pares. 

Les funcions del delegat i/o sots-delegat de curs són les següents: 

1. Representar els alumnes en la vida docent. Col·laborar juntament amb el professor tutor 
per la bona marxa del curs en els vessants acadèmics i de companya. 

2. Ésser portaveu dels seus companys a les reunions del Consell de Delegats. 
3. Recollir i transmetre al tutor les propostes que els seus companys de curs presentin, per a 

ser debatudes en l’assemblea de classe. 
4. Avisar el professor de guàrdia, després de 10 minuts de no haver comparegut el professor 

de l’assignatura corresponent. 
5. Mirar pels drets i interessos de l’alumnat que representen i sol·licitar dels professors les 

informacions i aclariments escaients, així com facilitar-les, sempre dins la correcció 
elemental. 

6. Vigilar que els seus companys tractin amb la deguda responsabilitat el material i el 
mobiliari de la seva aula i les instal·lacions comunes del Centre, i comunicar puntualment 
al professor tutor els desperfectes que hi hagin.  
Les Funcions del delegat/da de classe (quan calgui aquesta figura  
serà substituïda per la persona sotsdelegada que exercirà, aleshores, les funcions  
que siguin pròpies al delegat) 

7. El delegat/da de classe és la persona que: 
• Transmet l’opinió del grup que representa. 
• Assisteix com a interlocutora del grup davant el professor i altres òrgans del centre. 
• Intermèdia en la comunicació i facilita la transmissió de qualsevol tipus de propostes en 
tots dos sentits. 
• Assisteix a les reunions convocades per associacions d’estudiants o per a qualsevol altre 
agent recollides en les normes d’organització i funcionament. 
• Informa al grup que representa dels acords que s’han pres en les reunions a les quals 
assisteix com a representant. 
• Pot participar en el sistema d’avaluació d’acord amb el que disposin les normes 
d’organització i funcionament del centre. 
• Potencia la participació dels i les estudiants en totes les esferes i àmbits. 
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Els Drets del Delegat/da 

La persona delegada té dret a: 

• Exposar a qui correspongui (professorat, tutoria, junta d’avaluació, direcció,...) els suggeriments 
o queixes sobre el tema que sigui (avaluacions, material escolar, exàmens,...) del grup que 
representa. 

• Conèixer i consultar la documentació del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats 
de representació. 

• Participar en l’establiment i el desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives al 
centre. 

• Vetllar perquè el centre compleixi les funcions educatives que li són pròpies. 

• Formular suggeriments i propostes sobre els criteris d’avaluació i la seva aplicació al conjunt 
d’alumnes. 

• Donar assessorament i suport als/les representants dels/les estudiants al Consell Escolar del 
centre, tot fent-los arribar la problemàtica específica del curs o de la classe que representa. 

• Reunir-se, en el mateix centre i sense que es malmeti la seva activitat acadèmica, amb la resta 
de representants de l’alumnat per tal de tractar assumptes escolars o extraescolars amb 
l’autorització prèvia del/de la cap d’estudis i el coneixement de la direcció. 

Els Deures del Delegat/da  

La persona delegada té els següents deures: 

• Vetllar per l’adequada convivència dels alumnes del grup que representa. 

• Fomentar la participació activa dels seus companys i companyes en el dia a dia del centre. 

• Exposar a les autoritats acadèmiques els suggeriments i les reclamacions del grup que 
representa. 

• Assistir a les reunions que periòdicament pugui convocar la direcció. 

• Mantenir permanentment informats la resta d’estudiants de les decisions preses als òrgans de 
direcció del centre, així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida 
d’estudiants. 

• Tenir la responsabilitat de relacionar-se amb el professorat quan es presentin situacions 
conflictives amb el grup. 

 

Capítol 3. Atenció a la diversitat 
 

El centre exerceix l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i concreta els objectius, 
les competències bàsiques , els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. Tanmateix 
atén la diversitat amb els següents recursos: 

3.1.  La Comissió d'atenció a la diversitat  (CAD) 
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A fi de dissenyar i fer el seguiment de les mesures i els programes que es duen a terme per atendre la 
diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, els procediments que s’empraran per determinar 
aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans individuals 
intensius per a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i 
dels criteris metodològics que es considerin més apropiats. Es constitueix una comissió d’atenció a la 
diversitat presidida pel Cap d’estudis i el coordinador pedagògic. En formen part també el mestre 
terapeuta i l’orientador educatiu, altre professorat que el centre consideri convenient, inclosos els tutors, 
quan escaigui, el professor de l’Aula d’acollida i el professional de l’equip d'orientació i assessorament 
psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre.  

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat: 

•  Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat dels 
alumnes. 

• Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les mesures 
adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació a la diversitat i als 
alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la participació. 

• Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques, 
d’aquells que tenen dificultats per aprendre. 

• Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries pel seu 
desenvolupament i concreció. 

 Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per avançar en 
la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a l’alumnat, segons les seves 
diferents necessitats. 

Es reunirà de forma preceptiva 1 cop per setmana per tal d'establir els criteris i les pautes de treball del 
curs i per tal d’anar fent un seguiment de les intervencions. Tanmateix  farà la valoració i recollirà 
possibles propostes de millora. Estendrà acta dels acords presos en aquestes reunions. 

 

3.1.1. Criteris organitzatius de la CAD 

Les mesures que el nostre centre pren per atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials i 
específiques són les següents: 

1. Intervenció del mestre terapeuta o de l’orientador educatiu que permet una atenció més 
personalitzada a l’alumnat en general.  

2. Desdoblament del grup per afavorir el procés d’ensenyament –aprenentatge, agrupant els 
alumnes en les diferents matèries segons les diverses propostes didàctiques.  

3. Planificació d’ itineraris que atenguin l’ampliació o el reforç o incorporin elements de motivació 
lligats a les diferents possibilitats de sortida al final de l’ESO. 

4. Organització de  programes flexibles de diversificació curricular, que en els centres que depenen 
del Departament d’Educació corresponen a les aules obertes ( curs 2011-2012 i 2012-2013) 

5. Atenció a la complexitat de l’alumnat, incloses les necessitats educatives especials de l’alumnat 
amb discapacitat i de l’alumnat amb problemes de conducta amb la figura del Vetllador. 
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6. Priorització de la dedicació de les hores de professorat que estiguin disponibles per ajustament 
dels horaris personals, un cop cobertes les prescripcions curriculars dels diferents ensenyaments 
del centre. 

7. Planificació de les estratègies didàctiques i metodològiques i del procés d’avaluació de l’alumnat. 

8. Organització dels recursos disponibles per atendre singularment els alumnes que ho necessitin  
fonamentats en criteris com: 

• Prioritzar l’atenció a l’assoliment de les competències bàsiques, principalment la 
comprensió i l’expressió orals i escrites i les competències matemàtiques bàsiques, 
l’establiment de vincles positius i d’interdependència amb els companys i el professorat, i la 
construcció d’expectatives positives i ajustades a les possibilitats. 

•  Compaginar la programació d’actuacions de caràcter singular per a un alumne o grup 
d’alumnes amb les necessitats d’integració d’aquests alumnes en les activitats ordinàries, 
procurant, sempre que sigui possible i adequat, la participació de tot l’alumnat en les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari, si cal amb el suport d’altre 
professorat a l’aula. 

•  Prendre com a referència en la planificació d’activitats els objectius de la matèria, els 
objectius generals d’etapa i les competències bàsiques. Aquest plantejament exclou la 
possibilitat que les activitats diferenciades puguin derivar cap a la formulació d’un currículum 
i una organització paral•lels, amb finalitats impròpies de l’escolarització obligatòria, o cap a la 
realització d’activitats únicament lúdiques sense funcionalitat ni consideració social. 

 

3.2. Unitats d’escolarització compartida (UEC) 

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
derivades de la inadaptació al medi escolar, de manera excepcional alguns d’aquests alumnes poden 
seguir part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en unitats d’escolarització compartida 
(UEC), on se’ls oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats. 

L’escolarització en aquestes unitats comporta una escolarització compartida amb el nostre centre, del 
qual continuarà depenent als efectes acadèmics i administratius. 

 

3.3. Adaptacions del currículum: Pla Individualitzat  (PI) 

L’Institut segueix els criteris generals següents per a l’elaboració del PI  

1. Assegurar l'adaptació dels continguts de les àrees considerades instrumentals: Llengua catalana, 
Llengua castellana i Matemàtiques 

2. Assegurar l’adaptació dels continguts de les àrees no instrumentals. 

3. Elaborar el PI  amb la coordinació del tutor i els professionals que participen en l’atenció 
educativa de l’alumne, pot participar-hi l’equip d’orientació i assessorament psicopedagògic, altres 
professionals dels serveis educatius que tinguin relació amb l’alumne, i professionals d’altres 
àmbits, com el social o el de la salut. El tutor és el coordinador responsable de l’elaboració i 
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seguiment del pla, llevat que es decideixi que la coordinació del pla l’exerceixi un altre mestre o 
professor. 

4. Programar actuacions de caràcter singular per a un alumne o grup d'alumnes compaginant-les 
amb les necessitats d'integració d'aquests alumnes en les activitats ordinàries amb altres 
companys.  

5. Dissenyar per als alumnes d'incorporació tardana al sistema educatiu de Catalunya que , per 
desconeixement de les dues llengües oficials i/o per una insuficient escolarització prèvia, tenen 
greus dificultats per seguir amb normalitat els estudis d'educació secundària obligatòria. 

 

 3.4. Altres recursos d’atenció a la diversitat 

L'objectiu del nostre centre és aprofitar al màxim les aptituds dels alumnes i, per aquest motiu, adaptem 
l'ensenyament tant per als més capacitats com per als que presenten dificultats d'aprenentatge, així, 
aboguem per fer classes de reforç per als alumnes de primer i segon curs de l'ESO de totes les àrees 
instrumentals, fent adaptacions curriculars de petit grup que ajuden als alumnes a obtenir millors 
resultats.  

3.4.1. Matèries optatives  

S'ofereixen matèries de reforç, d’iniciació i d'ampliació a partir de tercer curs de l'ESO relacionats amb 
les diferents àrees. Els alumnes reben una educació diversificada en la que es potencien diferents 
aspectes del currículum comú, alhora que s'introdueixen en altres aspectes relacionats, tant amb estudis 
posteriors com amb aspectes que fan referència a la seva formació transversal.  

 

3.4.2. L’orientador educatiu i la mestra de pedagogia terapèutica 

La seva tasca consisteix en fer reforços en grups reduïts i realitzen atencions individualitzades. També 
s'encarreguen de l'orientació.  

 

3.4.3. Orientació acadèmico-professional 

Ja des de segon curs de l'ESO es realitzen activitats adreçades a l'autoconeixement, i finalment a quart es 
realitzen diferents tests i qüestionaris per tal d'orientar de manera adequada tots els alumnes. 

 

3.4.4. La coeducació 

La coeducació té com a objectiu promoure una acció educativa que potencia la igualtat real 
d’oportunitats entre nois i noies, entre homes i dones.  

La coeducació cerca l'eliminació de tota mena de discriminació per raó de gènere, la integració explícita 
de la perspectiva de gènere als continguts d’aprenentatge i el respecte  per la diversitat de l’alumnat. 

Les mesures que el nostre centre pren per afavorir la igualtat entre l’alumnat són: 

1.   Establir pràctiques que afavoreixen la coeducació.. 
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2. Potenciar l’autoestima i donar les mateixes oportunitats d’establir relacions de convivència 
equilibrades.  

3. Donar les mateixes oportunitats d’expressió i participació a tot l’alumnat, independentment del 
gènere.  

4.   Establir la mateixa relació educativa i fomentar les mateixes tasques i responsabilitats en nois i 
noies.  

5.   Intervenir de manera específica per tal d’afavorir una igual implicació dels nois i noies. 

6.   Evitar rols o estereotips discriminatoris en el grup i en els jocs.  

7. Aplicar estratègies per detectar situacions de menyspreu, ridiculització, comentaris ofensius i 
ironies per qüestió de gènere o d’orientació sexual. 

8. Parlar amb l’alumnat sobre els conflictes relacionats amb la violència masclista o per raons d’opció 
afectivosexual. 

9. Utilitzar un llenguatge inclusiu. 

10.Tenir en compte el foment de les relacions entre tot l’alumnat en l’organització dels espais, 
especialment, els patis.  

11. Planificar estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d’abús de poder.  

12. Promoure la capacitat de lideratge per a tots i totes.  

13. Recollir les pràctiques i els recursos treballats en l’àmbit de  la coeducació quan fem el traspàs 
d’informació primària-secundària.  

14. Recollir i divulgar les bones pràctiques realitzades en coeducació. 

15. Implicar les famílies en les activitats i pràctiques coeducatives. 

16. Coordinar-nos  i col·laborar amb l’administració en la prevenció de la violència sexista u 
homòfoba i amb l’acció coeducadora. 

17. Coordinar-nos amb les entitats esportives, culturals i de lleure de l’entorn escolar per educar en 
la igualtat de gènere i el respecte a les diferents  opcions afectivosexuals.  

18. Potenciar que l’alumnat conegui i participi en les activitats que promouen les entitats culturals, 
esportives i de lleure de l’entorn en aquests temes. 

19. Implicar-nos en activitats de millora de l’entorn i participar en esdeveniments culturals 
organitzats per altres entitats del barri o municipi. 

 
Capitol 4: Acció i coordinació tutorial 
 

L’Acció Tutorial comprèn el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació personal, acadèmica i professional, 
que s’adreça als alumnes i que el professorat del Centre programa, d’acord amb les línies d’actuació 
establertes al Projecte Educatiu del Centre, mitjançant un Pla d’Acció Tutorial que aproven el Claustre i el 
Consell Escolar.  
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Per a cada grup d’alumnes el Director designarà, a proposta del Cap d’Estudis i del Coordinador 
Pedagògic, un professor Tutor que haurà de ser professor del grup i preferentment de les matèries 
comunes del grup.  

 

Els horaris dels grups disposaran d’una hora setmanal fixa dedicada a activitats de tutoria. L’activitat 
tutorial suposa la relació amb cada alumne del grup (tutoria individual) i la relació amb el grup sencer 
(tutoria de grup).  

 

4.1.1. Coordinació del Pla d’Acció Tutorial:  

Aquesta tasca, està inclosa dins de les actuacions de les Coordinacions d’ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius.  

En el Pla d’Acció Tutorial del Centre es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el 
professorat del Centre pel que fa a:  

1) L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.  

2) La dinamització del grup-classe.  

3) La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels Equips Docents.  

4) La coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat.  

L’Acció Tutorial ha de preveure els mecanismes necessaris pel seu seguiment i avaluació. 

En el Centre hi ha elaborat un Projecte d’Acció Tutorial que va realitzar-se amb la intenció clara de 
consensuar uns àmbits amb els quals és treballarà de manera ordenada i seqüenciada amb els alumnes 
de l’ESO, Batxillerat, CAS i Cicles Formatius. Aquest és un document genuí del propi Centre i els tutors 
juntament amb els coordinadors de cada etapa educativa han de tenir cura que sigui un document útil, 
adequat, actual i d’ús quotidià. 

Tanmateix, el Coordinador Pedagògic i el Coordinador d’etapa, col·laborarà i es coordinarà amb el tutor 
del grup pel que fa a : 

1)   Dinamització del grup classe en les hores de tutoria. 

2)  Formació pels alumnes en aspectes relacionats amb temes transversals. Educació per la      
salut, tècniques d’estudi, resolució de conflictes, etc.. 

3) Orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat, i també pel que fa a plans d’Estudis 
alternatius incloses les vies d’accés al món laboral. 

4) Coordinar amb les institucions externes al Centre tot el procés d’orientació dels alumnes 
d’E.S.O., Batxillerat, CAS i Cicles Formatius. 

5)  Anàlisi i valoració de sociogrames pels grups classe amb posterior  informe del grup. 

6)  Actualitzar amb noves activitats el document del PAT ja elaborat. 

7) Presentar, sol·licitar i coordinar amb la col·laboració del Coordinador d’activitats extraescolars i 
complementàries sessions dins l’hora de tutoria de xerrades i/o activitats que s’oferten des de 
fora del Centre.  
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8) Col·laborar amb els tutors/es en situacions complexes o de conflicte dins l’aula per trobar una 
solució el més efectiva possible. 

9) Vetllar pel Compliment del Projecte d’Acció Tutorial elaborat i consensuat per part del Centre. 

10) Avaluar cadascuna de les activitats presentades per comprovar la seva idoneïtat i 
aprofitament. 

 

4.1.2. La tutoria de grup: 

En relació amb la tutoria de grup, li correspon al Tutor: 

1) Col·laborar en l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial del Centre. 

2) Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup complint les activitats mínimes i 
irrenunciables del PAT marcades per la Direcció del centre. 

3) Presidir les sessions de la Junta d'Avaluació del grup o l’equip docent, i tenir cura de la 
documentació corresponent. 

4) Fer constar en acta els acords presos en les sessions de la Junta d'Avaluació del grup. 
5) Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com a nivell de 
comportament, d'acord amb les normes del NOFC del Centre. 

 
6) Impulsar i, si s'escau, convocar per delegació de la Direcció les reunions de professorat i deIs 
pares i les mares del grup, i assegurar que estan suficientment informats sobre el funcionament 
del Centre i sobre el grup en concret. 

7) Mantenir informats els pares sobre el rendiment deIs seus fills i filles, afavorint un clima de 
diàleg i mútua col·laboració. 

8) Coordinar i presidir I' elecció de la Delegació i de la Sotsdelegació de l'alumnat del seu grup. En 
començar el curs el Tutor designarà unilateralment un delegat i un sotsdelegat de manera 
provisional per un període no superior a un mes i mig. 

9) Coordinar el control de I' assistència de l'alumnat del grup, incloent-hi qui sigui major de divuit 
anys. Fer-se càrrec deIs justificants signats pel pare, la mare o els representants legals, o bé pels 
alumnes, si són majors d'edat. Notificar periòdicament les faltes d’assistència als pares i mares o 
representants legals, o als mateixos alumnes si són majors d'edat. 

10) Informar per escrit, i amb acusament de recepció, de les sancions de les quals sigui objecte I' 
alumne. 

11) Comunicar al grup el primer dia de classe les normes que s'apliquen a l' lnstitut (Normes de 
Convivència/NOFC), així com el funcionament general del Centre. 

 

4.1.3. La tutoria individual: 

En relació amb la tutoria individual, correspon al tutor/a: 

1. Informar les mares, els pares o tutors legals l’evolució educativa dels seus fills i filles, i   oferir-los 

assessorament i atenció adequada.  
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2. Facilitar a pares, mares i tutors legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el 

procés educatiu dels seus fills.  

3. Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure la implicació de cada alumne en el seu 

procés educatiu.  

4. Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional  de l’alumnat, 

tot evitant condicionants lligats al gènere.  

5. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats  del centre.  

6. Portar a terme el pla de tutoria del Centre als seus alumnes. Aquestes, juntament  amb la resta 

d’activitats desenvolupades en el període, s’han de registrar en una acta setmanal  segons el model 

que estableix la normativa del Centre.  

7. Setmanalment el tutor del grup actualitzarà les faltes en el programa de gestió interna, informarà 

als pares de l’alumne menor d’edat per telèfon o carta, amb la periodicitat que cregui convenient. En 

casos d’absentisme reiterat, per via telefònica. 

10. El tutor és el responsable de tota la gestió d’aquest procés i ha de conèixer en tot moment les 

faltes d’assistència dels alumnes a cada un dels crèdits i matèries que cursen.  

11. Recollir els informes d’incidències i expulsions dels alumnes de la seva tutoria i fer les actuacions 

que siguin necessàries, amb col·laboració de la Cap d’Estudis i segons la normativa del Centre, per tal 

de corregir conductes contràries a les normes de convivència del Centre.  

12. Realitzar les entrevistes als alumnes de la seva tutoria així com els seus pares i mares o tutors/es 

legals d’alumnes menors d’edat. Aquestes s’han de realitzar com a mínim un cop al curs i s’han de 

registrar en una acta segons els models que estableix la normativa del Centre.  

13. Presidir la Junta d’Avaluació del seu grup classe així com també expedir les actes corresponents, 

tot recollint els acords presos per l’equip docent.  

14. Informar cada alumne o els seus representants legals d’alumnes menors d’edat, dels acords de 

cada sessió d’avaluació que l’afectin, per escrit, incloent-hi les qualificacions obtingudes, si n’hi ha. 

També d’informar per escrit, individualment i periòdicament, en els termes acordats per la junta 

d’avaluació, respecte al seu aprofitament i aprenentatge, amb referència als objectius que cal assolir i 

sobre la qualificació obtinguda dels crèdits/matèries avaluats/des. 

15. Convocar els pares dels alumnes amb NEE per informar-los del conjunt de mesures específiques 

que s’adoptaran en l’atenció educativa dels seus fills. 

16. A  1r ESO, 4t ESO i a primer de batxillerat, abans de la primera avaluació trimestral ordinària, es 

farà una avaluació inicial, que té per objectiu avaluar globalment  la incorporació de l’alumnat, ajustar 

la programació prevista i reorientar-la, si escau.  

17. En general, informar als alumnes del seu grup sobre: el calendari escolar, les dates de les 

avaluacions, de recollir el resum dels criteris d’avaluació de les diferents matèries, calendari de les 

convocatòries extraordinàries per a la recuperació, criteris de promoció. El tutor és la persona 

directament responsable de fer arribar aquesta informació.  

18.  Participar en el calendari de reunions de tutors que s’establirà per seguir la marxa del curs i 

unificar criteris sobre la funció de Tutor. 
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4.2. Nomenament de tutors. 

El director del centre nomena el tutor d'entre els professors de les matèries comunes. El seu 
nomenament serà, sempre que sigui possible, per tot el cicle en l'ESO i per tota l'etapa en el Batxillerat. 

Les actuacions dels tutors del grup s'adrecen a tres àmbits d'intervenció: alumnes, professorat i 
pares/mares. 

Els tutors per realitzada la seva tasca disposaran del següent horari: 

1.- Una hora lectiva setmanal amb els alumnes del grup per a dur a terme les activitats aprovades. 

2.- Una hora lectiva setmanal en el cas de les tutories de l'ESO dedicada a atendre els alumnes 
individualment. Aquesta hora haurà de coincidir, sempre que sigui possible, amb una hora lliure dels 
alumnes tutorats. 

3.- Una hora no lectiva setmanal de reunió de Tutors. 

4 - Una hora no lectiva setmanal per entrevistes amb els pares/mares. 

5.- Les hores que degudament convoqui el Director. Es procurar que almenys hi hagi una reunió per 
trimestre entre els tutors i l’equip docent del grup. 

 

4.3. Material de treball pels tutors 

· Quadern de tutoria de 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, 1r BAT, 2n BAT, CAS, CFGM i CFGS 

· Pla d'Acció Tutorial. 

· Documents del Pla d'Acció Tutorial. 

· NOFC, Projecte Educatiu de Centre i normativa inici de curs. 

· Documents biblioteca, sala d'ordinadors i direcció. 

 

4.4. Funcions dels tutors. 

Cada grup d'alumnes té un professor tutor, amb les següents funcions: 

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i de l'evolució personal dels alumnes. 

b) Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats d'avaluació 
de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació 

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels 
documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquest als pares o 
representats legals dels alumnes. 

e) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes. 
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f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per 
informar-los del seu procés d'aprenentatge i de les seva assistència a les activitats escolars, d'acord 
amb els criteris establerts per la direcció del centre. 

g) Vetllar per la convivència del grups d'alumnes i la seva participació en les activitats de centre. 

h) Aquelles altres que li encomani el Director o li atribueixi el Departament d'Ensenyament. 

 

Aquestes funcions es concreten segons el PAT en: 

a) Presidir la Junta d'Avaluació. 

b) Preparar les sessions d'avaluació.  

c) Vetllar pel compliment dels acords de la Junta d'Avaluació. 

d) Vetllar pel compliment dels aspectes del Projecte Curricular de Centre relacionats amb l l'avaluació 
dels alumnes i amb els seu continguts i objectius. 

e) Vetllar perquè es compleixin els acords del Claustre i del Consell Escolar relacionats amb les 
tasques de l'acció tutorial. 

f) Controlar l'assistència i puntualitat dels alumnes a través del sistema que estableixi el cap d'estudis. 

g) Col·laborar amb la direcció i amb el professorat en la convivència en el centre d'acord amb el que 
estableix el Reglament de Règim Intern. 

h) Col·laborar amb el coordinador d'activitats en l'organització i participació dels alumnes en les 
activitats extraescolars i complementàries. 

j) Vetllar pel compliment dels objectius generals que determini el Pla d'Acció Tutorial. 

k) Informar als pares/mares i tutors dels alumnes de l'evolució acadèmica i personal del seu fill. 

l) Informar i ésser informat pels professors de l'evolució acadèmica i personal dels alumnes. 

m) Complimentar adequadament les actes i documents pertinents. 

n) Fer el seguiment de les adaptacions curriculars i dels informes del psicòleg de l'EAP. 

o) Portar a terme en el seu àmbit d'aplicació el PAT. 

 

4.5. Departament d’Orientació  

L’orientació educativa és un element inherent a tota acció docent que afecta el conjunt de la comunitat 
escolar (professorat, família, alumnat i centre). El Departament d’ Orientació és el marc institucional on 
s’ articulen les funcions d’ orientació i tutoria, així  com una determinada oferta curricular adaptada i 
diversificada. En l’institut, el departament d’orientació el forma la mestra terapeuta, l’orientador 
educativa, la coordinadora pedagògica, la coordinadora d’ESO i els diferents tutors. Nomès és reconegut 
a nivell intern. 

Concretament, per  dur a terme les funcions que té assignades aquest departament, les activitats  es 
desenvolupen bàsicament al voltant de tres àmbits d’ actuació: 

1) Suport al procés d’ ensenyament-aprenentatge  
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Els processos d’ensenyament – aprenentatge formen un tot indissociable i podem dir que es 
constitueixen a partir de la interacció constant de tres factors: l’activitat dels alumnes, els continguts i 
objectius d’aprenentatge i la mediació del professorat entre els primers.  

El departament d’ orientació té especial responsabilitat en l’assessorament global al centre pel que fa a 
la modulació d’aquests processos i a les mesures d’atenció a la diversitat, coordinant  l’avaluació 
psicopedagògica i col·laborant en el disseny i desenvolupament de les adaptacions curriculars dirigides a 
l’ alumnat amb necessitats de suport educatiu.   

Els objectius del Departament d’Orientació seran: 

 Col·laborar en la millora dels processos d’ensenyament – aprenentatge de la totalitat de 
l’alumnat, bàsicament a través de Tutories, Juntes d’Avaluació i Departaments, aportant criteris 
psicopedagògics que fonamentin les opcions curriculars i organitzatives  

 Col·laborar amb el professorat en l’atenció a la diversitat dels alumnes amb mesures de caràcter 
general  i/o específic per prevenir dificultats d’aprenentatge o reforçar àrees acadèmiques o de 
desenvolupament personal i social 

 Determinar i aplicar mesures d’intervenció específica, ja siguin aquestes de caràcter ordinari o 
extraordinari 

2) Suport al Pla d’ Acció Tutorial 

La funció tutorial impregna, de manera implícita,  qualsevol actuació docent i facilita el mateix 
desplegament del currículum. Així, aquesta és compartida per tot el professorat del centre, tot i que qui 
la lidera i dinamitza és, òbviament, el tutor de grup, i ho fa, de forma ben explícita, a les reunions 
d’Equips Docents. D’aquest liderat depèn, en gran mida, la coherència, la consistència  i la unitat d’acció. 
L’acció tutorial es desplega a diferents àmbits: 

 Les activitats d’ensenyament que duen a terme els diferents membres de l’Equip Docent 

 Les actuacions que desenvolupa el tutor individualment  amb l’alumnat i amb les seves famílies 

 Les actuacions que desenvolupa el tutor amb el seu  grup d’alumnes i les activitats que hi  
realitza a les hores de tutoria lectiva. Aquestes activitats fan referència a diferents àmbits 
formatius: Dinàmica Grupal i Competència Social, Orientació Acadèmica i Professional, Processos 
d’Aprenentatge i  Temes Transversals i Valors 

Cal dir que les actituds de professorat i alumnat són fonamentals per al bon desenvolupament de l’acció 
tutorial; pel que fa al que està en la nostra mà, dir que les actituds positives, de confiança, de 
disponibilitat i d’ajuda, d’evitar la confrontació (que tan sovint cerquen els adolescents) d’expressar 
bones expectatives... facilitaran, i molt, la nostra tasca educativa. 

Els Objectius  del Departament d’Orientació en aquest àmbit  són: 

 Establir criteris i procediments per a l’organització i funcionament de les tutories als diferents 
àmbits d’actuació. 

 Proporcionar, si s’escau, als tutors estratègies i materials per a facilitar el desenvolupament de 
les seves funcions. 

 Dissenyar , si s’escau, una proposta de programació de tutoria grupal. 

 Contribuir al seguiment del procés d’ensenyament i aprenentatge per part de l’equip docent. 

 Possibilitar, juntament amb l’equip directiu, la coordinació entre els tutors d’un mateix nivell. 
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 Canalitzar i estudiar les demandes tutorials per tal de donar respostes  adequades a les 
necessitats de l’alumnat i les seves famílies. 

 Avaluar  el funcionament del Pla d’Acció Tutorial del centre, les activitats realitzades i la 
intervenció del DO. 

3) Suport al Pla d’ Orientació Acadèmica i Professional  

El pla d’Orientació Acadèmica i Professional  s’emmarca al Pla d’Acció Tutorial i es desplega tant a 
l’àmbit de la tutoria grupal, com la individual. Tot i que als primers cursos  podem iniciar la tasca, 
aquesta s’intensifica  a partir de 3r d’ESO. Les seves diferents fases de desenvolupament han de facilitar 
a l'alumnat la construcció  del propi projecte formatiu i la pressa de decisions professionals; un projecte 
capaç de satisfer interessos i aspiracions de l’alumnat, d’acord amb les seves  aptituds i circumstàncies, 
així com amb les possibilitats reals que ens ofereix  l’entorn. Així, informació i reflexió constitueixen els 
eixos al voltant dels què es desplega el programa, les activitats del qual van adreçades a: 

 Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ 
aprenenetatge. 

 Informació acadèmica i  professional:estructura del sistema educatiu, optativitat, modalitats de 
batxillerat, cicles formatius, universitat, altres alternatives.  

 Procés  de presa de decisions: actitud positiva,  llibertat i responsabilitat, acceptació de l’error 

 Procés de transició a la vida activa i adulta: instruments per a la incorporació al món laboral 

 

4.5.1. Pla d’orientació acadèmica i professional en l’institut 

L’orientació acadèmica i professional és una de les árees prioritàries de l’orientació psicopedagògica. Es 
tracta de preparar per a la vida laboral des del sistema educatiu, fent prendre consciència a l’alumnat 
que la professió és un aspecte significatiu de la vida d’ una persona. La finalitat de l’orientació 
acadèmica i professional és facilitar la presa de decisions de cada alumne respecte del seu itinerari 
acadèmic i professional. En darrera instància, es persegueix que el propi alumne prengui les decisions 
encara que en aquest procés serà molt important l’assessorament que pugui donar el professorat, 
especialment el tutor, així com els seus pares i l’orientador. 

Els aspectes a desenvolupar en l’ orientació acadèmic-professional són els següents: 

 Autoconeixement d’ aptituds, interessos, personalitat, valors, rendiment acadèmic i estil d’ 
aprenenetatge. 

 Informació acadèmica i  professional:estructura del sistema educatiu, modalitats de batxillerat, 
cicles formatius, universitat, altres alternatives. 

 Optativitat: matèries optatives i presa de decisions. 

 Procés  de presa de decisions: actitud, llibertat i responsabilitat, acceptar un risc d’error. 

 Procés de transició a la vida activa: elaboració del currículum vitae i l’ entrevista personal, 
aproximació al món laboral, tècniques de recerca de feina. 

 Conferències i reunions oferides per la secció d’orientació educativa de l’Ajuntament de 
Cambrils. 

 A continuació s’ ofereixen pàgines web per dur a terme l’ orientació acadèmica i professional. En 
aquestes pàgines podran trobar-hi tot el necessari per adquirir informació sobre el món 



 

 

 

Generalitat de Catalunya  

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE CENTRE 

 
 

 

Institut Ramon Berenguer IV 

Carrer de Bertran de Cambrils, 3 

43850 CAMBRILS 
 

 

 

ELABORAT EQUIP DIRECTIU DATA: 15/07/2019 Versió: 6.0 

REVISAT CLAUSTRE DE PROFESSORS DATA: 01/09/2019  

APROVAT CONSELL ESCOLAR DATA: 10/09/2019 Codi: NOFC 

Nom Arxiu NOFC Pàgina 49 de 79 

 

acadèmic i laboral, així com pàgines interessants per facilitar la presa de decisions i realitzar una 
autoorientació (qüestionaris, tests, etc). 

 

TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals  
 

Aquestes NOFC, en el present Títol, establiràn les normes de convivència i les correccions que 
corresponguin per a les conductes contràries a aquestes normes dins el marc que estableix el Decret 
279/2006, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670 de 06/07/2006) que deroga el Decret 266/1997, de 17 
d’octubre, sobre drets i deures de l’alumnat dels centres docents de nivell no universitari, i el Decret 
221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997 i de la Llei orgànica d’educació 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, que ha modificat la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a 
l’educació, en allò que respecta als drets i deures de l’alumnat. Així mateix, aquest reglament establirà 
sistemes de comunicació amb els pares o tutors respecte a l’assistència a classe dels alumnes i les 
corresponents autoritzacions o justificacions per als casos de inassistència individual o col·lectiva. 

Els principis generals que formen les normes de convivencia i règim disciplinari del nostre centre són els 
següents: 

a) Els alumnes no poden ser privats del seu dret a l’educació i, en el cas de l’educació obligatòria, 
del seu dret a l’escolaritat. Cap mesura correctora ni sanció podrà atemptar contra la integritat 
física i/o la dignitat personal de l’alumne. 

b) El director del centre podrà imposar les sancions previstes en el Decret, i concretades i ratificades 
en aquest Reglament, per la comissió de faltes, i, sempre, amb la prèvia instrucció d’un 
expedient. 

c) Es podran corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre així com 
les conductes greument perjudicials per a la convivència tipificades com a falta, realitzades per 
l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars i en el servei de cafeteria. Podran corregir-se i sancionar-se les actuacions de 
l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o 
directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la 
comunitat educativa. 

d) El centre crearà la figura del mediador. El centre resoldrà mitjançant el professor mediador 
conflictes generats per conductes dels alumnes contràries a les normes de convivència. 

e) El centre crearà una comissió de convivència, que estarà integrada per un nombre igual de 
professors que de pares/mares elegits entre els membres d’aquests sectors del consell escolar 
del centre i el director que la presideix, i que vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels 
alumnes i per la correcta aplicació del present títol. 

f) El Consell escolar ha d’avaluar els resultats de l’aplicació de les normes de convivència del centre, 
analitzar els problemes detectats en la seva aplicació i proposar l’adopció de mesures per a la 
seva resolució. 

g) En les circumstàncies que determini aquest Reglament, la inassistència a classe d’alumnes 
d’ensenyament secundari, i per raons de caràcter general i prèviament comunicades, no serà 
objecte de correcció. 
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h) La imposició de mesures correctores i sancions als alumnes haurà de ser proporcionada a la seva 
conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolar en que es troba i les seves circumstàncies 
personals, familiars i socials i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

i) A partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria i en els ensenyaments postobligatoris, 
les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no 
tindrà la consideració de falta ni serà objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici 
del dret de reunió, hagi estat comunicada prèviament pel consell de delegats a la direcció del 
centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, si els alumnes són menors d’edat. 

j) El centre garantirà el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a 
classe a romandre al centre degudament atès. 

k) Es valoraran les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de les actuacions 
dels alumnes, als efectes de ponderar les mesures correctores i les sancions. Les circumstàncies 
que poden disminuir la gravetat són: 

a. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta 
b. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència del 

centre. 
c. Petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre 
d. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
e. La falta de intencionalitat. 

l) Les circumstàncies que poden intensificar la gravetat són: 
a. Que l’acte comès afecti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 

educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància 
personal o social. 

b. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferir o als 
incorporats recentment al centre. 

c. La premeditació i la reiteració. 
d. Col·lectivitat i/ publicitat manifesta. 

m) Quan es demostri error en la imposició de mesures correctores o sancions, el centre farà pública 
la rectificació oportuna. 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència 

El dret i deure de convivència està regulat a l’article 30 de la LEC: 

1. L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procès educatiu i així ho ha 
d’expressar el PEC. 

2. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el 
deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l’activitat 
del centre. 

3. Correspon a la direcció i el professorat, en exercici de l’autoritat que tenen conferida, i sens 
perjudici de les competències del consell escolar en aquesta materia, el control i l’aplicació de les 
normes de convivencia, en aquesta funció participarà la resta de la comunitat educativa del 
centre. La direcció ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perque 
aquesta es pugui fer efectiva. 
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4. Es formarà una comissió de convivencia que te com a finalitat garantir l’aplicació correcta de les 
normes així com co.laborar en mesures preventives i en la mediació escolat. 

5. Aquesta comissió estarà formada per membres del consell escolar i presidida pel director del 
centre (Decret 266/97, article 25.4), 2 pares, 2 professors, 2 alumnes, el secretari del centre i el 
director. 

 

Capítol 2. Mediació escolar (projecte de convivència) 
 

La direcció del centre afavorirà la convivencia en el centre i garantirà la mediació en la resolució dels 
conflictes. 

La mediació és un procediment per a la prevenció dels conflictes que es puguin produïr en el marc 
educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a  les parts en conflicte perque puguin arribar per si mateixes 
a un acord. Al nostre institut la mediació és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 
intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a 
obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Les persones implicades en el conflicte són lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne 
en qualsevol moment del procés. La persona mediadora ha d’ajudar els participants a assolir l’acord 
pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot 
tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.  

Els participants mantindran la confidencialitat en el procés, que obliga a no revelar a persones alienes la 
informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent.Les persones que 
formen part del procés de mediació han d’assistir personalment a les reunions de mediació, sense que 
es puguin valdre de representants o intermediaris. 
El procés de mediació podrà utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre 
membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o 
greument perjudicials per a la convivència del centre. Es pot oferir la mediació en la resolució de 
conflictes generats per conductes de l’alumnat contràries a les normes de convivència o greument 
perjudicials per a la convivència del centre.  Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de 
reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre 
les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.  

a) Iniciació de la mediació 

El procés de la mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne, per tal d’aclarir la situació i 
evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una 
conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència. 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la 
confirmació expressa de l’alumne, i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al director del 
centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. En aquest cas, 
s’aturarà provisionalment el procediment sancionador, i no es podran adoptar les mesures 
provisionals recollides a l’article 160, o bé es suspèn provisionalment la seva aplicació si ja 
s’haguessin adoptat. 

b) Desenvolupament de la mediació 



 

 

 

Generalitat de Catalunya  

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE CENTRE 

 
 

 

Institut Ramon Berenguer IV 

Carrer de Bertran de Cambrils, 3 

43850 CAMBRILS 
 

 

 

ELABORAT EQUIP DIRECTIU DATA: 15/07/2019 Versió: 6.0 

REVISAT CLAUSTRE DE PROFESSORS DATA: 01/09/2019  

APROVAT CONSELL ESCOLAR DATA: 10/09/2019 Codi: NOFC 

Nom Arxiu NOFC Pàgina 52 de 79 

 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d’aquest, per 
persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors. 

Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de la mediació fet del centre, el director ha de 
proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d’ entre els pares, mares, 
personal docent i personal d’administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada 
per conduir el procés de mediació d’acord amb els principis establerts a la normativa vigent. També 
el director podrà designar un alumne perquè col·labori amb la persona mediadora si ho considera 
convenient per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne és voluntària. 

La persona mediadora, desprès d’entrevistar-se amb l’alumne, es posarà en contacte amb la persona 
perjudicada per explicar-li la manifestació favorable de l’alumne de resoldre el conflicte per la via de 
la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les 
instal·lacions o al material del centre o s’hagi sostret aquest material, el director del centre o la 
persona en qui delegui ha d’actuar en el procés de mediació en representació del centre. 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de 
convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació i/o 
de reparació a que vulguin arribar. 

c) Finalització de la mediació 

Els acords presos es recolliran per escrit.  

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte. 
Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant 
la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

Si la solució inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores, en benefici de 
la persona perjudicada, es compromet l’alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s’han 
de dur a terme. Només s’entén produïda la reparació quan es dugui a terme, de forma efectiva, les 
accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació 
econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la 
comunitat del centre. 

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la 
conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho 
comunicarà per escrit al director i l’instructor de l’expedient formularà la proposta de resolució de 
tancament de l’expedient disciplinari. 

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o s’icompleixen els pactes de reparació per causes 
imputables a l’alumne o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director del 
centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador 
corresponent. Si es procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el 
director ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent segons els terminis 
previstos a la normativa. 

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 
mediació, les disculpes de l’alumne o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de 
reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne, aquesta 
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actitud ha de ser considerada com una circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva 
actuació. 

La persona mediadora donarà per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de 
col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la 
continuació del procés de mediació d’acord amb els principis establerts. 

El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la 
persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del 
termini. 

 

Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el 
centre. 

Secció 1. Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 
 
Es consideren faltes greuments perjudicials per a la convivencia en el centre educatiu les conductes 
següents: 

1. Les injuries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres 
de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertenencies i els actes que 
atemptin greument contra llur integritat personal. 

2. Els insults, desafiaments, actituds irrespetuoses o desobediencies a un professor. 
3. Actuar violentament o estar fora de control. 
4. Reiteració en els actes d’indisciplina, injuries o ofenses contra membres de la comunitat 

educativa tipificats com a conductes contràries. 
5. Qualsevol acte que en un moment donat es consideri un acte greu d’indisciplina, d’injuria o 

ofensa. 
6. Amenaçar amb violencia o extorsió. 
7. Baralles. 
8. Intimidacions, assetjaments. 
9. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 

deteriorament greu de les dependències o els equips del centre, la falsificació o la sostracció de 
documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

10. Falsificació de notes i falsificació de la signatura de les notes o justificants de faltes d’assistència 
i/o puntualitat. 

11. Sostracció de documents gràfics, visuals, informàtics paper imprès etc i material acadèmic, 
informàtic o qualsevol tipus de document o material del centre. 

12. Sostracció de material privat dels companys: diners, roba, material didàctic, movils, ordinadors o 
qualsevol tipus d’objecte. 

13. Altres com: assistir a un examen per un company, entregar un treball fet o copiat per un altre 
company etc. 

14. Qualsevol altre acte que en un moment donat es consideri un acte de suplantació de la 
personalitat, sostracció o falsificació. 

15. Els actes o la possesió de mitjans o substàncies que puguin esser perjudicials per a la salut,i 
integritat personal dels membres de la comunitat educativa i la incitació a aquests actes. 

16. Incitar a fumar. 
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17. Portar qualsevol objecte contundent que pugui fer mal, sigui amb o sense intencionalitat directa. 
18. Co.laborar en una situació delictiva, o no dir-ho sabent-ho. 
19. No denunciar el coneixement d’un incident perniciós. 
20. Reiterada i sistemática comissió de conductes contràries a les normes de convivencia del centre. 
21. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivencia del centre. 

 
Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

Les sancions que es poden imposar per la realització de les faltes tipificades a la secció 1 són: 

 Realització de tasques educadores per l’alumne, en horari no lectiu, i per un periode no superior 
a un mes, reparació económica dels danys causats al material del centre o a d’altres membres de 
la comunitat educativa. 

 Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre, per un 
període màxim de tres mesos o pel temps que resti per a la finalització del curs acadèmic. 

 Canvi de grup o classe de l’alumne. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes sense perdre el dret a 
l’avaluació contínua i sens perjudici de l’obligació de realitzar treballs acadèmics al seu domicili, 
en cas de privació del dret d’assistència al centre. Per un període màxim de tres mesos o pel 
temps que resti per a la finalització del curs acadèmic. 

 Inhabilitació per a cursar estudis al centre pel periode que resti per a la fi del corresponent curs 
acadèmic. 

 Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta. 

 

Responsabilitat penal 

La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del 

Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta 

perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins 

a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui. 

Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s'hagi 

obert el corresponent expedient a un menor per la seva presumpta participació en danys a les 

instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d'aquest material, i el menor hagi 

manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal 

juvenil, el director del centre o la persona membre del consell escolar que es designi, ha d'assistir en 

representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per escoltar la 

proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la. 
 
Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 
 
Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l'article 37.1 de la Llei 
d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, 
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del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 

La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un docent amb designació 

a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat 

implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el seu 

cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats 

per l'actuació que se sanciona. 

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

18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que 

es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor de 

l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista 

de l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva 

conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El 

termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar constància 

escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

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

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

provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 

dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient.Aquesta suspensió pot 

comportar la no-assistència al centre. Altrament, l'alumne haurà d'assistir al centre, però no podrà 

participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a 

classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de 

la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 
 
Secció 4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010). 
 
Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de 
l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents.En 
qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 
s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 
mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 
 
 
Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 102) 

Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l'article 37.1 de 

la Llei d'educació, s'han de tenir en compte els criteris següents: 

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

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
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c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de la resta de 

l'alumnat. 

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

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

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona. 

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l'article 37.1 de la Llei d'educació s'han de 

considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s'han d'acordar de manera proporcionada a 

aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 

qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per l'actuació 

a corregir. 
 
Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 D102) 

Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivencia. 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l'article 37.1 de la Llei 

d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. 

Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense 

perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, 

del rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del 

mateix expedient. 

2. La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un docent amb 

designació a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de 

l'alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, 

en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 

afectats per l'actuació que se sanciona. 

 

3. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el cas de menors 

de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció 

que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor o 

instructora de l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha 

de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin 

manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular 

al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de 

quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies 

lectius més. 
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4. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta d'alumnat del 

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

provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 

dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient.Aquesta suspensió pot 

comportar la no-assistència al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà 

participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a 

classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de 

la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

 

5. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de 

l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 

presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents.En 

qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que 

s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 

mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 

6. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir 

temporalment al centre en les etapes d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o 

tutor legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament 

les raons que ho han impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les 

etapes obligatòries, ha de garantir a l'alumne un lloc escolar en un altre centre. El Departament 

d'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la 

nova escolarització de l'alumnat en qüestió. 

 

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 

l'alumne, i la seva família en els i les menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels 

fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha 

de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part 

de l'alumne i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor legal. 

 
Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la convivència en 
el centre. 
 
Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 
 

  S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 
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- No es consideren faltes justificables l’absència a clase derivada d’una despreocupació o manca 

d’hàbits o manca d’organització familiar (com adormir-se, quedar-se a cuidar un germà…).  No 

obstant això, en alguns casos es tindran en compte els circumstàncies especials que hi concorrin 

familiarment. 

-Tampoc es considera falta justificada el retard, quan es produeixi de forma sistemática, com a 

conseqüència d’una mala planificació familiar o manca d’hàbits, per deixadesa de la familia o del 

propi alumne, o bé quan sigui de forma intencionada. Tanmateix, no es podrán justificar els retards 

en hores intermedies de clase si es demostra la normal assistència de l’alumne a les altres clases 

d’aquell mateix dia. 

-Tampoc es considerarà falta justificada d’assistència aquella que en un moment donat el centre, a 

través de la comissió de convivencia i un cop estudiat el cas, consideri no justificable. 

-Es considera falta d’assistència justificada la no assistència a clase per exercir el dret de vaga, per 

alumnes de 3r d’ESO en endavant. Per exercir el dret de vaga caldrà l’autorització prèvia del pares o 

representants legals, en cas de menors d’edat. 

-Es considera falta d’assistència justificable, la no assistència a clase, quan hi concorrin causes majors 

personals o familiars. 

-Les faltes d’assistència puntuals a alguna clase que siguin previsibles s’hauran de justificar per escrit 

abans del fet. 

-Les faltes d’assistència d’un dia o més, s’hauran de justificar com a màxim per pàrt de l’alumne, 5 

dies lectius despres de la incorporació a clase.(el tutor 10 dies per justificar-les) Mes tard d’aquesta 

data, es considera injustificada. 

-Cada 3 faltes injustificades, es posarà una conducta contrària i a la novena, s’obrirà a l’alumnat un 

expedient disciplinari. 

- A batxillerat es perdrà el dret a l’avaluació contínua quan l’alumne hagi acumulat el 20% de faltes 

d’assistència respecte al total d’horas del trimestre. 

-A cicles formatius  i per a cada Unitat Formativa,  es perdrà el dret a l’avaluació continuada: 

- a partir del 10% de faltes d’assistència  injustificades  
- a partir del 20% del total de faltes d’assistència, considerant tant les justificades com les 

injustificades. 

Casos excepcionals els valorarà l’equip docent. 

 

Els alumnes de l’ESO no poden sortir del centre en horari escolar, aquesta violació de la norma 

concorrerà amb una falta greu. 

Els alumnes de postobligatòria (CICLES I BAT) podrán sortir del centre en horari de pati, d’11:30 a 

12h, la resta d’horari han de romandre al centre. El no respecte d’aquesta norma comportarà una 

falta greu. 
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CRISTERIS DE DISCIPLINA 
(resum) 

 
CONDUCTA CONTRÀRIA 
 
• Acumulació de 3 retards 
• Falta de material de manera reiterada (a partir de 5 cops) 
• Molestar als companys i distorsionar la classe reiteradament mo fent cas dels avisos del    
  professor/a 
• Sortir de classe sense permís 
• Menjar i/o beure a classe sense permís (xiclet, pipes, entrepà, begudes) 
• Portar gorra dins els edificis 
• Ús del mòbil, mp3 o qualsevol altre material electrònic sense permís 
•Vestuari inadequat per la realització de la tasca educativa 
 
 
 
 
CONDUCTA CONTRÀRIA GREU 
 
• Insults i faltes de respecte als companys 
• Acumulació de tres conductes contràries 
• Sortir del centre sense permís 
• Desobediència al professorat 
• Tres conductes greus equival a 9 conductes contràries, pertant correspon un expedient   
  Disciplinari 
 
 
 
 
CONDUCTA CONTRÀRIA MOLT GREU 
 
• Insults i faltes de respecte als professors i personal del PAS 
• Agressions físiques entre companys 
• Fumar al centre 
• Causar desperfectes al centre amb premeditació 
• Portar material considerat perillós 
• Robar 
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PROTOCOL D’ACTUACIÓ DEL TUTOR DAVANT L’ABSENTISME DE L’ALUMNAT 

 
L’alumne justifica la falta mitjançant el formulari establert en un termini màxim de 5 dies lectius mitjançant el 

procediment habitual. 

 

El tutor justifica les faltes a l’aplicatiu del centre I-Educa 
 

(S’aconsella deixar transcórrer com a mínim 72 hores entre el moment de la falta i la seva justificació, per 
assegurar-se que tots els professors han passat les dades a l’aplicatiu). 

 
 

 
       El cap d’estudis proporciona mensualment a cada tutor una graella amb les dades estadístiques  

del seu grup (faltes, retards, conductes, etc.). 

 

 
 
 

 El tutor estudia les dades de la graella i pren les MESURES CORRECTORES necessàries per reduir 

l’absentisme tenint en compte les diverses casuístiques que poden presentar els alumnes... 

 

https://login.ieduca.com/
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b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar: 

-Fer mofa, insultar o fer gestos ofensius entre o contra qualsevol membre de la comunitat educativa 

del centre 

-Amenaces de forma personal o bé contra la propietat de qualsevol persona membre de la 

comunitat educativa 

-Tots aquells actes que en un moment donat es considerin injúria, ofensa o indisciplina per part 

d’algun membre de la comunitat educativa 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. 

-Anar als serveis, quan ha començat la clase o en el canvi de clase, excepte en aquells   casos en que    

hi concorri una causa justificada 

- Sortir de les aules al canvi de clase, si s’ha de romandre a la mateixa aula en la clase següent          

- No portar els materials bàsics (llibres, quaderns, xandalls, instruments de música…) de forma 

reiterada, exceptuant d’aquesta norma els casos amb circumnstàncies especials previament 

conegudes. 
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- Portar joguines, artefactes o artilugis com làsers, glóbus, consoles, patins, tiraxines, aparells de 

música, telèfons movils etc que puguin causar distracció, danys, mofes… 

-Conductes inadequades dins l’aula, passadisos, o altres zones del recinte escolar, tals com no fer res 

(resistència passiva) de forma continuada i sense causa justifibable que ho atenuí, no fer els deures 

sistemàticament, no participar a la clase, no respectar l’exercici del dret a l’estudi dels companys, 

desobeïr les instruccions del profesor o d’altres membres de la comunitat educativa 

- Estar i restar en zones restringides, no adequades (no necesarias) o prohibides als alumnes, sense 

autorització. 

    - Fumar dins el recinte escolar 

    -Discriminar a algún membre de la comunitat educativa per qualsevol raó. 

- No respectar les decisions dels òrgans unipersionals i colegiats del centre. 

   - No respectar les normes d’organització i funcionament del centre.  Aquelles conductes que    

deteriorin la imatge del centre com la mala educació verbal en veu alta o conductes grolleres al voltant 

del recinte escolar durant les sortides o entrades, saltar les tanques, llençar papers a la vorera del 

carrer, al pati o aqualsevol altre indret del centre. 

-Totes aquelles actuacions que la comunitat educativa, a través de la comissió de convivencia i les 

persones implicades considerin oportú valorar com a conducta contrària al normal desenvolupament 

de les activitats del centre, un cop estudiat el cas. 

d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d'aquest o 

del de la comunitat escolar. 

- Ratllar parets, bancs, taules, pissarres, cadires, o qualsevol altre objecte o indret del centre.    

 - Fer malbé qualsevol material escolar o instal.lació del centre o de qualsevol membre de la 

comunitat educativa. 

-Qualsevol altre acte no contemplat en els dos apartats anteriors que representi un deteriorament de 

les dependències del centre. 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que no 

constitueixi falta. 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 
   
Les mesures correctores que les NOFC poden preveure són les següents: 

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del cap d'estudis o del director del centre. 

c) Privació del temps d'esbarjo. 
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d) Amonestació escrita per part del tutor de l’alumne, cap d’estudis o director del centre. Si l’alumne 

és menor d’edat, s’assabentarà per escrit els pares o representants legals de l’alumne de l’existència 

d’aquesta amonestació 

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica 

dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La 

realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un 

període màxim d'un mes. 

g) Canvi de grup o classe de l'alumne per un període màxim de quinze dies. 

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 

lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne ha de romandre al centre efectuant els 

treballs acadèmics que se li encomanin. 

i) Suspensió del dret d’assistència a l’institut sense perdre  l’avaluació continua (assistència a 

examens) i la realització de tasques educatives quan la privadesa sigui igual o superior a tres dies. 

 

 La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l'apartat anterior s'han 

de comunicar formalment als pares dels alumnes, quan aquests són menors d'edat. 
 
Secció 3. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 
 
El marc horari de l’Institut és de 8,30 a 15.00. 
L’assistència dels alumnes de tots els nivells educatius al centre és obligatòria (art 22.1a de la Llei 
d’educació). 
Les classes són de 60 minuts, incloent-hi  el canvi de classe. En cap cas no es  permet a l’alumne sortir del 

centre durant el període de classe. 

Les portes del centre s’obriran quinze minuts abans de l’hora d’entrada i es tancaran cinc minuts més 

tard de l’inici de les classes. A les 8:45 un professor de guàrdia anirà a la porta d’entrada i recollirà amb 

un registre els alumnes que no han arribat a hora a les 8:30, aquets alumnes es queda registrat el retard 

corresponent i podran anar a la classe que els hi pertoqui.  A les 9h es torna a fer el mateix registre de 

retards però en aquest cop els alumnes ja no van a classe sinó que s’esperaran a la sala de guàrdia al 

canvi de classe per no interferir en el normal desenvolupament de les  activitats acadèmiques. . Els 

alumnes amb justificant mèdic o d’altra documentació justificativa podran entrar al centre en qualsevol 

moment, un professor de guàrdia i/o un membre de l’equip docent serà l’encarregat de comprovar 

aquest justificant.  

L’horari de classes dels alumnes és el corresponent a l’horari propi del procés d’ensenyament i 

aprenentatge del currículum establert.  

L’Institut disposa d’un servei dirigit a les famílies per controlar i consultar les faltes d’assistència i les 

incidències dels seus fills. L’aplicació és a la xarxa i pot gestionar-se des de qualsevol PC, mòbil, etc.. 
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mitjançant connexió a Internet. D’aquesta manera les famílies  tindran accés constant de les incidències 

del seu fill podran fer el seguiment, en el cas dels alumnes menors d’edat. 

En el cas d’absències repetides d’alumnes d’ensenyament obligatori, es procurarà la solució del problema 
amb l’alumne i la seva família i en cas que no es pugui solucionar es sol.licitarà la col.laboració dels 
professionals dels serveis educatius i dels serveis socials del municipi. 
L’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials de les unitats formatives de cicles 
formatius, incloses les hores de presència en els centres de treball on es cursa l’FCT. No obstant això, de 
manera excepcional., el centre podrà determinar les unitats formatives en les quals l’assistència no sigui 
obligatòria per a aquells alumnes que estiguin matriculats en el segon curs i hagin de repetir algunes 
unitats formatives de primer curs. 
L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumne de batxillerat, durant 15 dies lectius, pot 
comportar l’anul.lació de la matrícula de l’alumne. En el moment que arribi a acumular aquest període 
d’absència, es notificarà aquesta circumstància a l’alumne absentista i als seus pares o tutors legals en 
cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, el director del 
centre podrà anul.lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat. 

 

Secció 4. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. 
 
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 es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o 
tutors, no tinguin la consideració de falta. 

Inici del procés d’autorització de vaga. 

Per tal que la petició formal de “vaga” d’alumnes  pugui ser presa en consideració per part de la 

direcció, aquesta s’ha de presentar  per escrit i signada per la majoria absoluta de delegats (o 

subdelegats en cas d’absència del delegat) dels grups classe. A aquest efecte, es té en compte la divisió 

dels grups-classe en cadascuna de les diverses etapes del centre: Batxillerat, Cicles Formatius i Segon 

cicle d’ESO. És a dir, una petició de vaga signada, per exemple, únicament  pels delegats de les classes de 

Batxillerat implicarà només als alumnes de Batxillerat i deixarà fora de la convocatòria als alumnes de 

les altres etapes educatives. En aquesta petició s’adjuntarà manifest o escrit de convocatòria de la vaga, 

relació d’entitats i/o sindicats convocants i altra informació  que els delegats considerin rellevant. La 

direcció podrà requerir més informació abans d’emetre la corresponent autorització o 

denegació. L’escrit haurà de presentar-se al registre del centre com a mínim 2 dies lectius abans del dia 

de vaga.  Aquest termini de 2 dies lectius d’antelació és el mínim imprescindible per garantir una 

adequada seqüenciació dels tràmits i passos a seguir: realització d’assemblees de classe, tramesa i 

recollida d’autoritzacions paternes, etc... 

De tot aquest procés, se n’exclouen els grups-classe de 1r i 2n d’ESO, que  en cap cas poden presentar la 

petició ni fer vaga. 
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 La direcció podrà  autoritzar o denegar la petició, atenent a criteris objectius. Es valoraran, entre 

d’altres, criteris com l’acumulació de jornades de vaga en dates pròximes, la representativitat real de les 

entitats i sindicats convocants,  les  perspectives de seguiment  a l’entorn de la convocatòria de vaga, 

l’impacte de la jornada de vaga en el calendari escolar,  les repercussions i conseqüències de tot ordre 

de jornades de vaga anteriors, etc. La direcció informarà raonadament de l’autorització o denegació de 

la petició als sol·licitants en reunió convocada a tal efecte. La denegació de l’autorització comportarà, a 

tots els efectes, que es manté el calendari lectiu del centre amb normalitat. 

Abans de la jornada de vaga, la direcció lliurarà als tutors el full d’autorització perquè  els alumnes 

menors d’edat el retornin degudament signat  pels pares.  Els alumnes que no presentin aquest full 

abans de la jornada de vaga incorreran, si fan vaga, en falta per absència injustificada 

En tot cas es respectarà el dret dels alumnes que així ho vulguin a acudir a classe normalment durant la 

jornada de vaga. La direcció del centre dictarà les mesures organitzatives necessàries per garantir 

aquest dret. 

 
TÍTOL VI. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 
 

Capítol 1. De l’alumnat 
 

Secció 1. Dels drets4 

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

Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgánica del dret a 
l’educació, tenen dret a: 

1. Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
2. Accedir a la formació permanent. 
3. Rebre una educació que estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i 

n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 
4. Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
5. Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 
6. Ésser educats en la responsabilitat. 
7. Gaudir d’una convivencia respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de 

cooperació. 
8. Ésser educats en un discurs audiovisual. 
9. Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
10. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar 

lloc a situacions de desamparament. 
11. Participar individualment i col.lectivament en la vida del centre. 
12. Reunir-se i, si escau, asociar-se, en el marc de la legislació vigent. 
13. Rebre orientació, particularment en els ambits educatiu i professional. 

                                                 
4
 Articles 21 i 22 de la LEC 
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14. Gaudir de condicions saludables i d’accesibilitat en l’ambit educatiu. 
15. Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 
16. El dret a rebre la formació que els permeti aconseguir el desenvolupament ple de la seva 

personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra 
societat,  que ha de comprendre el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la 
tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

17. El coneixement del seu entorn social i cultural immediat, especialment de la llengua, la història, 
la geografia, la cultura i la realitat social catalanes.  

18. L’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de tècniques de treball, com també de coneixements 
científics, tècnics, humanístics, històrics artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. 

19. L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell 
mateix i amb els altres. 

20. La formació religiosa i moral d’acord amb les persones en qui recau l’exercici de la tutela, dins el 
marc legalment establert. 

21. La capacitació per a l’exercici d’activitats professionals i intel·lectuals. 
22. La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 
23. El respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i al patrimoni cultural de Catalunya. 
24. La formació per la pau,  la cooperació, la participació i  la solidaritat entre els pobles. 
25. L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 
26. Que l’organització de la jornada escolar es faci prenent en consideració, entre d’altres factors, el 

currículum, l’edat, les propostes i els interessos de l’alumnat per tal de permetre el 
desenvolupament de la seva personalitat. 

27. Dret i deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. 

28. El dret a sol·licitar, tant els alumnes com els seus pares o tutors, aclariments de part dels 
professors respecte de les qualificacions, de les activitats acadèmiques o de les avaluacions 
parcials o finals de cada curs. 

29. El dret de reclamar, ells o els seus representants legals, les qualificacions de les avaluacions 
esmentades en l’apartat anterior que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final 
d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de 
fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

a. La inadequació del procès d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació amb els 
objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 
programació per l’òrgan didàctic corresponent. 

b. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 
30. El dret que se’ls respecti la llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, morals i 

ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació a aquelles 
creences o conviccions. 

31. Dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter 
propi del centre. 

32. Dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions 
ideològiques o propagandístiques. 

33. El dret al respecte a la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i a la seva dignitat 
personal. 
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34. Dret a la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
35. El dret a dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i d’higiene 

adequades. 
36. Dret a un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 
37. Al fet que el centre educatiu guardi reserva sobre tota aquella informació de què disposin, 

relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats 
d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament 
jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que 
puguin implicar maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures 
establerts per les lleis de protecció del menor. 

38. El dret de participar en el funcionament i en la vida del centre en els termes que preveu la Llei 
Orgànica d’educació 2/2006, de 3 de maig, reguladora del Dret a l’Educació. 

39. Els membres del consell de delegats tenen el dret de conèixer i consultar la documentació 
administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del director 
del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones. 

40. El dret de tenir un consell de delegats, òrgan col·legiat de participació, integrat per representants 
dels alumnes del centre en els termes que s’estableixin. Aquest consell té el dret de rebre 
informació i tindrà també l’atribució dels mitjans necessaris per a realitzar la seva funció. 

41. El dret de ser informats pels membres del consell de delegats i pels representants de les 
associacions d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del Centre com sobre aquelles que 
afectin altres centres educatius. L’exercici d’aquest dret s’ha d’ajustar al que estableixen 
aquestes NOFC. 

42. El dret de reunir-se en el centre. El director facilitarà la utilització dels locals necessaris per 
garantir l’exercici d’aquest dret, que respectarà sempre el desenvolupament normal de totes les 
activitats. 

43. El dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les 
associacions que constitueixen poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent. 

44. El dret de manifestar les seves opinions individual i col·lectivament, amb llibertat, sens perjudici 
del dret de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els 
principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

45. El dret de gaudir d’una orientació escolar i professional i del coneixement del món del treball i de 
la preparació necessària per accedir-hi, que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir 
d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves 
capacitats. Caldrà tenir una cura especial en l’orientació dels alumnes amb dificultats físiques o 
psíquiques o amb mancances socials o culturals. Per garantir aquest dret, el centre oferirà un 
servei de tutoria escolar a nivell individual i de grup/classe. 

46. El dret de rebre els ajuts necessaris per compensar mancances de tipus personal, familiar, 
econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una 
igualdad d’oportunitats real. 

47. El dret a la protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o d’accident.En els casos 
d’accident o malaltia prolongada (superior a 30 dies) l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti 
mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o 
malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

48. El dret al respecte de la comunitat educativa envers els drets que es contemplen en aquest 
article. 
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Secció 2. Dels deures 

Els alumnes tenen els deures següents: 
1. Respectar l’exercici dels drets i de les llibertats dels membres de la comunitat educativa. 
2. Estudiar constitueix un deure bàsic de l’alumne, que comporta l’aprofitament de les seves 

aptituds personals i la dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona 
preparació humana i acadèmica. 

3. Perjudici que puguin impugnar-les quan consideri que lesionin els seus drets,d’acord amb el 
procediment que estableixi les NOFC i la normativa vigent. 

4. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa per tal 
d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la 
convivència en el centre. Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari i 
programació escolar i respectar els horaris establerts. 

5. Realitzar les tasques encomanades pels professors en l’exercici de les seves funcions docents. 
6. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys i companyes en les activitats 

formatives. 
7. Respectar les normes de convivència en totes aquelles situacions contemplades en aquestes 

NOFC. 
8. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques així com la 

dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 
9. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, de raça, de sexe o 

de qualsevol altra circumstància personal o social. 
10. Respectar el caràcter propi del Centre d’acord amb la normativa vigent. 
11. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels 

llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar. 
12. Respectar i complir aquestes NOFC. 
13. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i dels col·legiats del Centre. 
14. Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes de no ser pertorbada 

l’activitat normal en les aules. 
15. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 

a. Asistir aclasse 
b. Participar en les activitats educatives del centre 
c. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals 
d. Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat 

Capítol 2. Del professorat5 
 

El professorat tindrà cura prioritàriament de la formació integral de l’alumne. Cada professor serà 
responsable del desenvolupament intern de les seves classes, tant en l’aspecte docent com en el 
relacionat amb l’ordre i amb el respecte que els alumnes han d’observar envers les persones i envers les 
coses. 

Secció 1. Dels drets 

1. Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la 
pròpia situació contractual. 

                                                 
5
 Article 29 de la LEC 
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2. De rebre respecte i consideració envers la seva persona i envers la funció que exerceix. 

3. Autonomia, dins del seu curs o àrea, per decidir el mètode a emprar en quant a la tècnica 
didàctica dins l’aula, a fi d’assolir els objectius de la programació general del centre i del seu projecte 
educatiu, sense detriment del treball coordinat a nivell de curs, cicle i/o departament. 

4. Ser informat de la gestió del centre per mitjà del claustre de professors o dels representants als 
òrgans col·legiats. 

5. A assistir a totes les reunions del claustre, amb veu i vot. 

6. A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de cicle o departament que li pertoquen, com 
també a les dels altres òrgans del centre que li corresponguin. 

7. Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

8. A portar sota la seva responsabilitat la formació del grup-classe d’alumnes que li han estat 
encomanats. 

9. Convocar, d’acord amb el tutor a nivell individual o col·lectiu, els pares d’un alumne per tractar 
assumptes propis de la seva educació. 

10. De participar, com a membre de l’estament al qual pertany, en totes les activitats que es realitzin 
en el Centre i de ser informat del seu funcionament i de qualsevol altre assumpte que pugui afectar-
lo. 

11. De reunir-se lliurement, tant per tractar assumptes pedagògics com laborals o sindicals, d’acord 
amb la normativa vigent. 

12. Poder participar a les eleccions sindicals pròpies com a candidats, membres de meses electorals 
o electors segons la normativa vigent. 

Secció 2. Dels deures  

1. Complir amb les normes establertes en aquestes NOFC i amb les de caràcter general que 
estableixen les lleis de rang superior. 
2. Assistir a les reunions de claustre, departament, Seminari, a les sessions d’avaluació i a les 
reunions dels altres òrgans als quals pertany o se’l convoqui. 
3. Assistir a les seves classes i complir-ne l’horari estrictament, assistir a les activitats acadèmiques 
aprovades en la programació general de centre així com justificar les faltes d’assistència mitjançant 
un document. 
4. Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats relatives a la 
funció docent. 
5. Mantenir l’ordre i disciplina, i respecte, a la classe; que es farà segons les normes establertes pel 
centre, contemplades en aquestes NOFC, i pels mitjans que cada professor estimi convenients, sobre 
la base de la seva pròpia personalitat, capacitat i prestigi. S’evitarà el dirigir als alumnes qualificatius i 
expressions susceptibles d’ofensa i, dins el possible, la mesura d’expulsar un alumne de classe només 
s’adoptarà en casos extrems. En cap cas es deixaran fora de l’aula alumnes per haver arribat amb 
retard. 
6. Amonestar les conductes improcedents de l’alumnat: a l’aula, en el recinte escolar o en les 
activitats programades fora del centre. 
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7. Comunicar a l’equip directiu quan es té constància que algun alumne ha estat objecte de 
maltractaments. 
8. Mantenir amb els pares i els alumnes un clima de col·laboració, amb assistència a les reunions o 
entrevistes periòdiques programades a aquest efecte. 
9. Programar i preparar el treball escolar per fer possible una tasca docent eficaç. 
10. Formar els alumnes en les tècniques de treball i d’estudi així com educar-los en les actituds, els 
valors i les normes socials. 
11. Avaluar la feina pròpia introduint-hi els canvis que permetin una millora i un progrés en la seva 
tasca docent, seguint les directrius marcades pel Seminari o departament. 
12. Vetllar per l’ús correcte de la llengua, tenint en compte que el professorat és un model lingüístic 
independentment de la matèria que imparteixi. 
13. Comunicar a un membre de l’equip directiu la seva absència, sempre què la pugui preveure amb 
antelació i deixar feina pels alumnes. 
14. Complir amb el seu horari lectiu també en aquells moments en que els alumnes realitzin altres 
activitats. 
15. Qualsevol professor del centre podrà assumir en un moment donat dos càrrecs o funcions 
específiques si les necessitats del centre així ho requereixen. 
16. Proposar als alumnes amb matèries pendents de cursos anteriors una sèrie d’activitats que els 
permeti recuperar  aquestes matèries, i fer-ho constar en els documents d’avaluació. 
17. Planificar mesures de reforç dels aprenentatges per a l’alumnat que inicia l’etapa d’Educació 
Secundària Obligatòria i presenta mancances en l’assoliment de les competències i els objectius 
d’etapa d’Educació Primària. 

 

TITOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 
 
Capítol 1. Qüestions generals 

La comunitat educativa és integrada per totes les persones i institucions que intervenen en el procès 
educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, els professionals d’atenció educativa i 
el personal d’administració i serveis i la representació municipal. 

Els membres de la comunitat escolar estan representats en el consell escolar del centre 

Capítol 2. Associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) 
 

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en el centre poden constituir associacions, que es 
regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes reguladores del dret d’associació, 
per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de desplegament i pels estatuts de 
l’associació. 

L’associació de mares, pares i alumnes té per finalitat facilitar la participació de les mares i pares en les 
activitats del centre, a mes de les establertes per la normativa vigent i les que determinen els estatuts 
de les dites associacions. 

 

 



 

 

 

Generalitat de Catalunya  

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE CENTRE 

 
 

 

Institut Ramon Berenguer IV 

Carrer de Bertran de Cambrils, 3 

43850 CAMBRILS 
 

 

 

ELABORAT EQUIP DIRECTIU DATA: 15/07/2019 Versió: 6.0 

REVISAT CLAUSTRE DE PROFESSORS DATA: 01/09/2019  

APROVAT CONSELL ESCOLAR DATA: 10/09/2019 Codi: NOFC 

Nom Arxiu NOFC Pàgina 71 de 79 

 

Capítol 3. Carta de compromís educatiu  
 

El centre d’acord amb llurs projectes educatius, ha formulat una carta de compromís educatiu, en la 
qual estan expresats els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel 
desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat 
escolar, i els professionals de l’educació i les famílies, en el marc de les orientacions del Departament 
d’Ensenyament, i és aprovada pel consell escolar. 

La carta de compromís educatiu potenciarà la participàció de les famílies en l’educació dels fills. 
Aquestes s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta. Els compromisos s’han de referir, 
com a mínim, al seguiment de l’evolució dels alumnes, a l’acceptació dels principis educatius del centre, 
al respecte a les conviccions ideològiques i morals de la familia en el marc dels principis i valors 
educatius establerts a les lleis, a l’adopció de mesures correctores en materia de convivencia i a la 
comunicació entre el centre i la familia. La carta pot incloure compromisos específics addicionals, que 
ambdues parts convinguin en el marc del projecte educatiu i d’acord amb els principis i valors educatius 
establerts a les lleis, i és revisada periòdicament en els termes i criteris que acordin el centre i el pare, 
mare o tutor legal. L’actualització de la carta s’ha de realitzar, almenys, a l’inici de cada etapa educativa. 

La carta i les seves modificacions és signada per la direcció del centre, pel tutor de l’alumne i pel pare, 
mare o tutor legal de l’alumne. De la carta signada ha de tenir constància el centre i la família. 

 
 

TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
Capítol 1. Aspectes generals 
 

Secció 1: Entrades i sortides del centre 

Les portes del centre s’obriran quinze minuts abans de l’hora d’entrada. L’inici de les classes és 8:30, la 
porta es tancarà a les 8:35. Els alumnes podran accedir-hi més tard en un primer registre d’entrada a les 
8:45 amb el seu corresponent retard. A les 9 els alumnes podran accedir al centre en un segon registre 
de retard però en aquest cop els alumnes ja no podran accedir a l’aula ordinària, hauran d’anar a la sala 
de guàrdia fins que soni el timbre de la classe següent. Únicament si porten un document justificatiu del 
retard (visita mèdica, analítica, policia, etc.), aquests tindran accés al centre en qualsevol moment del 
dia, si aquest accés es produeix després de la segona meitat de la classe hauran d’anar a la sala de 
guàrdia per no interrompre el seguiment de la mateixa.  
 

Secció 2: Visites dels pares 

Cada grup d’alumnes tindrà una hora setmanal per l’atenció a les famílies. Aquestes demanaran hora 
amb anterioritat per tal que el tutor pugui preparar l’entrevista. Tanmateix l’equip directiu tindrà 
previstes unes hores dedicades a atendre les famílies i caldrà demanar hora a consergeria. 

 

Secció 3. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) 
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Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) són associacions sense afany de lucre reconegudes 
legalment i que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, que tenen unes normes de 
funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La seva finalitat principal és facilitar la participació de 
les mares i pares en les activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern 
dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l'horari lectiu. 

L'AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l'educació dels 
alumnes, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. Així mateix, en general, 
l'AMPA és coresponsable de les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats 
extraescolars en col.laboració amb el departament d’educació física, la formació de pares i mares, etc.  

L’AMPA assigna un representant en el Consell escolar del centre 

Els òrgans de direcció de les AMPA són: 

 L'assemblea de pares i mares, on poden participar tots els membres de l'associació. 

 La junta de l'AMPA, que és formada, com a mínim, per un president, un secretari i un tresorer. 
 

Assumiran els objectius següents: 

a) Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i als tutors, als 
professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es 
refereix a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre. 

b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre 

c) Assistir als pares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del 
centre. 

d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars  

e) Facilitar la col.laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn 

f) Col.laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell escolar en l’elaboració 
de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o serveis 

g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de 
responsabilització en l’educació familiar 

 

Secció 4. Vigilància de l’esbarjo (protocol de guàrdies i assistència) 

Cada dia a l’hora de l’esbarjo hi ha assignats un número de professors, els quals fan guàrdia a les zones 
que els ha tocat.  

Les diferents zones són: 

- Biblioteca, passadís d’entrada i escales, zona de Cicles formatius i gimnàs, pista de bàsquet i pista 
de futbol sala i oliveres. 

- La porta d’entrada del centre l’obrirà el conserge a les 11:30 quan soni el timbre de l’esbarjo (no 
abans) i romandrà a la porta fins que arribi el professor de guàrdia. Desprès el conserge tornarà 
al despatx de consergeria. 
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Secció 5. De les absències 

L’assistència dels alumnes és obligatoria. En cas d’absència s’haura de justificar amb el imprès oficial del 
centre. En cas de faltes d’assistència injustificades s’aplicaran les normes corresponents i s’aplicaran les 
normes coresponents al règim disciplinari del centre.  

L’absència d’un profesor o la modificació dels horaris per motiu d’organització en un moment donat no 
alterarà l’horari dels alumnes, que hauran de romandre al recinte escolar. 

 

Secció 6. Horaris del centre 

Les classes estaran organitzades en sessions de matí i amb una durada de 60 minuts. En conseqüència, 
l’horari del centre serà de 8.30 a 15.00 hores per tot l’alumnat del centre.  

Els alumnes d’ESO romandran en el centre durant l’esbarjo. Les sortides del centre d’aquests alumnes, 
en qualsevol moment del dia, solament es podran produir quan hi hagi un motiu degudament justificat i 
amb autorització dels pares. 

Els alumnes de Batxillerat i Cicles formatius podran sortir del centre a l’hora de l’esbarjo si són majors 
d’edat o si els pares els autoritzen si són menors d’edat. Aquests alumnes disposaran d’un carnet 
identificatiu i sense aquest l’alumne no podra sortir del centre (mentres no hi hagi aquest carnet, la 
sortida dels alumnes de postobligatòria es farà sols i únicament a l’hora de l’esbarjo, 11:30 a 12:00). 

La porta d’entrada es tancarà 5 minuts després de que soni el timbre, i l’alumnat que no hagi entrat ho 
podrà fer en un dels dos registres esmentats anteriorment. 

 

Secció 7. Actuacions en el supòsit d’absentisme 

Es considera absentisme l’absència reiterada i no justificada al centre educatiu de l’alumne en edat 
d’escolarització obligatoria, la no-escolarització o la desescolarització. 

Quan el tutor del grup que és la persona encarregada de fer el seguiment dels alumnes detecta un cas 
d’absentisme escolar es posarà en contacte amb el pares, mares o tutors legals per tal d’assabentar-los 
de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seu fills 
i utilitzar els medis al seu abast per abordar la situació d’absentisme.  

Si aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del centre 
comunicarà la situació per escrit als serveis socials del municipi (Comissió d’absentisme i casos socials). 
Aquesta comissió es reunirà mensualment per tal de fer el seguiment dels casos i intervendrà i pendrà 
mesures per normalitzar l’assistència regular a l’institut i reduir les taxes d’abandonament escolar.  

En aquesta comissió que és l’òrgan que articula el Pla d’absentisme de l’Institut intervenen: 

-Una treballadora social de l’Ajuntament 

-Un professional de l’EAP 

-El cap d’estudis 
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Circuit d’actuació: 
 

 
 
Tambe intervenen els agents escolars de la policia local 
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Secció 8. Seguretat, higiene i salut 
Al centre hi haurà una farmaciola custodiada pels conserges, no accessible als alumnes, al costat 
d’aquesta haurà la fitxa de situacions d’emergència i les instruccions bàsiques de primers auxilis. 
No s’administraran medicaments sense autorització dels pares o tutors legals. 
Per poder administrar medicaments cal que els pares o tutors legals aportin una recepta o informe 
mèdic on consti el nom de l’alumne, la pauta d’administració i el nom del medicament que s’ha de 
prendre 
Es farà l’administració de vacunes segon el que regula el Decret 155/1993 d’1 de juny d’actualització del 
Programa de salut escolar en col.laboració amb l’Ajuntament 
 

a) Aquest Reglament establirà en els articles següents mesures de seguretat per tal de detectar 
els possibles focus de perill del centre i evitar els accidents o vies innecessàries, com també 
facilitar l’evacuació ràpida en cas de necessitat. 

b) El coordinador general i responsable màxim, a nivell de la seguretat del centre, serà el Director, 
i per delegació el Coordinador de riscos laborals. En dependran d’ell tot el personal del centre. 

c)El centre tindrà actualitzat el Pla d’evacuació d’emergència dels edificis i es farà, com a mínim, 
un simulacre d’evacuació a l’any, durant el primer trimestre. 

d)Els professors tindran les funcions que marqui aquest pla, i en el seu defecte i/o a més a més 
les següents: 

 Col·laborar en les mesures del centre i vigilar la seguretat de l’aula de què és tutor o de la 
qual en fa ús en un moment donat. 

 Verificar el compliment de les normes establertes pel Pla d’evacuació o en el seu defecte 
pel coordinador general. 

 Mantenir l’ordre, en cas d’evacuació, del seu grup d’alumnes, i no consentir-hi crits o 
aldarulls que puguin incitar al pànic. 

 Mantenir els alumnes en la zona d’evacuació designada pel Pla o pel coordinador general, 
assegurar-se que no hi falta ningú i informar de qualsevol incidència al coordinador 
general o persona en qui aquest delegui. 

e)Els punts de risc potencial, com la caldera de calefacció, el dipòsit de combustible i l’armari de 
comptadors, hauran de romandre tancats amb clau. 

f)El material de laboratori (productes químics, d’electricitat,…), com també el material de 
tecnologia romandran tancats. Aquest material solament serà utilitzat pels alumnes en presència 
del professor. Aquest vetllarà per les condicions laborals dels laboratoris i la seva seguretat. 

g)El conserge verificarà i informarà periòdicament al Director de qualsevol deficiència detectada 
respecte a les normes de control i vigilància. 

h)Els professors tindran un paper modèlic en la sensibilització, conscienciació i prevenció 
mitjançant el foment d’estils de vida sense tabac segons Llei 28/2005, de 26 de desembre (BOE 
309, de 27.12.2005) 
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 Es prohibeix la venda i el subministrament de productes del tabac, i també fumar en totes 
les dependències del centre a tot el professorat, el personal d’administració i serveis i tota 
persona que estigui dins del recinte escolar (inclòs el pati). Tampoc és permesa la venda ni 
el consum de begudes alcohòliques. La cervesa es considera beguda alcohòlica. 

 El director vetllarà, mitjançant la participació del Consell escolar, pel compliment de les 
mesures previstes a la normativa i la creació i el manteniment d’una cultura organitzativa 
que promogui un ambient saludable lliure de fum. 

 
Capítol 2. Gestió acadèmica ,administrativa i econòmica del centre 
 
Secció 1. De la documentació acadèmico-administrativa 

 
Dels Documents del centre 
Segons la normativa vigent, el centre haurà de tenir arxivats els següents documents: 

a) Llibres-Registre de: 

 Matrícula 

 Llibres d’escolaritat 

 Títols de Graduats en Secundària, Títols de Batxillerat, Títols de Cicles Formatius. 

 Certificacions d’escolaritat. 

 Correspondència 

b) Actes de les avaluacions 

c) Expedients personals dels alumnes 

d) L’ inventari general del centre 

e) L’arxiu de la correspondència i documentació general 

f) Els llibres d’actes dels òrgans de govern 

g) El Projecte Educatiu del centre 

h) La programació general de centre 

i) La memòria de curs. 

j) Les normes d’organització i funcionament del centre 

k) Els punts f),g),h),i) i j) es troben penjats en ieduca. 

l) Així com: 

 El llibre de comptabilitat 

 Arxiu de les factures i justificants de pagaments. 

 Còpia de les justificacions de les despeses presentades a l’Administració. 

 Còpia del pressupost del centre. 
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Els alumnes de nova matrícula es registren al centre atenent a la normativa vigent anualment per a tal 
efecte. 

El cap de departament serà el responsable d’aixecar les actes de les reunions efectuades i arxivar-les en 
Isotools. Així mateix el coordinador de cicle, etapa, coordinadora pedagògica i/o la coordinadora 
d’activitats extraescolars aixecarà acta d’aquelles reunions que presideixi i se n’arxivarà una còpia al 
programa. 

El Secretari del centre serà el responsable de:  

1. Aixecar les actes de les reunions dels òrgans col·legiats del centre. Aquestes actes s’escriuran 
en els corresponents llibres i s’arxivaran a la Secretaria del centre. 

2. El Secretari del centre serà l’últim responsable de la custodia de tots els documents abans 
relacionats 

Del Règim econòmic del Centre 
Qualsevol entrada i sortida de diners al centre es registrarà en el llibre de caixa.  

Els pagaments s’efectuaran sempre que es pugui amb xecs bancaris. En ocasions, i si es tracta de petites 
despeses, es podran efectuar pagaments en metàl·lic. 

Els xecs bancaris hauran d’estar signats pel Secretari i el Director del centre. 

Es portarà la comptabilitat mitjançant el llibre de caixa. Si es creu necessari es podran crear 
comptabilitats especials d’algun apartat. 

Les factures es tindran arxivades i anotades en un llibre de registre de factures. 

Cada començament d’any es realitzarà el balanç econòmic de l’any i es prepararà un nou pressupost per 
a l’exercici següent. 

L’encarregat de realitzar l’avantprojecte de pressupost serà el Secretari, juntament amb la Junta 
Econòmica del Consell escolar. Hi col·laboraran els caps de Departament. 

Els pressupostos del centre, juntament amb la seva actualització i observacions i avaluacions oportunes, 
seran arxivats un cop tancat l’exercici. 

 

El centre rendirà comptes al Departament d’Ensenyament, mitjançant la complimentació dels llençols 
oficials que anualment aquest lliura a tal efecte. 

El centre arxivarà una còpia d’aquest document amb la resta de documents econòmics del centre. 

La cooperativa s’administra segons un règim econòmic autònom corresponent als seus estatuts. No 
obstant, qualsevol excedent econòmic reverteix en la millora del centre. 
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MARC NORMATIU 
Aquestes NOFC han estat redactades en compliment de les següents Lleis, Reials Decrets, Decrets, 
Ordres i Resolucions que permeten i obliguen a la seva elaboració i aprovació: 

 Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació (LODE) (BOE, 4 de juliol) 

 Llei Orgànica 2/2006,de 3 de maig, d’Educaciö (LOE) (BOE,4 de maig) 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) (DOGC 5422, 16 de juliol) 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5686, 5 d’agost) 

 Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, De la Participació, Avaluació i Govern dels Centres 
Docents. (BOE, 21 de novembre) 

 Llei Orgànica 10/2002 de 23 de desembre, de Qualitat de la Educació (BOE núm. 307) 

 Reial Decret 83/1996, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglamento Orgánico de Centros (BOE, 
20 de febrer) 

 Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic dels centres docents 
públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior. (DOGC, 14 
de juny) 

 Decret 266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no 
universitari de Catalunya. (DOGC, 24 d’octubre) 

 Decret 72/1996, de 5 de març, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes en els centres 
docents sostinguts amb fons públics. (DOGC, 8 de març) 

 Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1997 

 Decret 143/2006, de 26 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, de 29 de juny de 2006) 

 Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat. 

 Ordre de 20 d’octubre de 1997, per la qual es regula l’avaluació de centres sostinguts amb fons 
públics (DOGC núm. 2511, de 5 de novembre de 1997) 

 Resolució d’11 de juny de 1996 i de 30 de juny de 1997, que donen instruccions per a 
l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’Ensenyament Secundari de 
Catalunya per als cursos 96/97 i 97/98, respectivament. (Full Disposicions juny 96 i juny 97) 

 Llei 28/2005, de 26 de desembre(BOE de 27.12.2005) de mesures sanitàries frente al 
tabaquisme. 

 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. (DOGC, 6 de juliol) que deroga el Decret 
266/1997, de 17 d’octubre, sobre drets i deures de l’alumnat dels centres docents no universitari, 
i el Decret 221/2000, de 26 de juny, pel qual es modifica el Decret 266/1 

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu.  
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GESTIÓ DEL DOCUMENT 
 

Llistat de les modificacions 

Núm. 
Revisió  

Data Descripció de la modificació Distribució 

00 02-Setembre-2013 Creació del document Equip Directiu 

01 28- novembre-2014 Afegir funcions de la Comissió qualitat i membres 
que formen part. 

Afegir funcions del coordinador amb responsabilitats 
addicionals  

Web 

02 14- juny-2016 Canviar el logo del centre Web 

03 15-setembre-2016 Modificar organigrama del centre 
Modificar comunicació faltes alumnes 

Afegir funcions delegat 
Afegir funcions coordinador pedagògic i director 

Web 

04 19-juny-2017 Treure el coordinador de la cooperativa 
Treure les reduccions horàries dels coordinadors i 

revisar els coordinadors 

Isotools 

05 12-juliol-2017 Incolure el mapa de processos i les seves 
responsabilitats 

Incloure el punt equips de millora i revisió per a la 
direcció 

Isotools 

06 05/03/2019 Incloure perfils professionals dels òrgans 
unipersonals de govern i de coordinadors 

Web/I-Educa 

 

 


