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INTRODUCCIÓ

Aquest  document s'adreça a tots  els  membres de la  comunitat  escolar  de l'Institut
S’Agulla: alumnes, professors, pares i personal administratiu i de serveis (PAS). Per
crear un bon clima de treball  i  convivència entre tots els membres de la comunitat
escolar, ens calen unes directrius generals que garanteixin el bon funcionament del
Centre.

D'aquí  s'esdevé‚ la necessitat d'elaborar el  present document,  el  qual dissenyat  de
forma consensual  serà, per tant, respectat per tots.

El  Reglament  de  Règim  Interior  (RRI)  ha  de  ser  un  instrument  propi,  amb  les
peculiaritats del nostre Centre, que possibiliti el ple exercici dels drets que la legislació
vigent reconeix als diferents membres de la comunitat escolar, així com el mitjà que
garanteixi  el  compliment  de les  funcions pròpies  de cada  persona o  òrgan de la
institució.

El nostre RRI es fomenta dins el  marc legal, essent les seves fonts d'inspiració el
Projecte  Educatiu  del  centre  (PEC)  com  eix  vertebrador  del  Centre,  el  disseny
curricular en tots aquells aspectes relatius a l'ensenyament-aprenentatge, els drets i
els deures dels alumnes i la normativa laboral i administrativa en quant a les normes
relatives al professorat i al PAS, així  com als procediments  econòmics, de gestió i
administració.

Per  tant,  no  l'hem  de  concebre  únicament  com  un  document  normatiu,  sinó
també‚ com l'expressió pràctica dels principis i valors que defineixen aquest centre:

1. Respecte a la diversitat cultural, ideològica i de costums de tots els membres
de la comunitat escolar.

2. Reconeixement de la igualtat de drets i deures de totes les persones integrants
d'aquesta comunitat.

3. Respecte a la llibertat de reunió, expressió i participació en la vida del centre de
tots els membres de la comunitat  escolar, en un marc de respecte als altres.

4. Rebuig de qualsevol tipus de dogmatisme, comportaments i  idees violentes,
autoritàries o prepotents.

5. Respecte  a l'entorn  i als  béns,  tant privats  com col·lectius.
6. Rebuig de qualsevol tipus d'actuació que entorpeixi el desenvolupament de les

activitats educatives o atempti contra el dret de viure en un ambient saludable
així  com dels seus objectius pedagògics, entenent la tasca educativa com a
formació  integral  de  l'alumnat,  aplicant  els  compromisos,  principis  i  valors
definits en el PEC.
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Aquest reglament ha de ser el marc de referència per al funcionament de  la comunitat
escolar,  agilitzant  i  facilitant  la  presa  de  decisions,  concretant  responsabilitats  i
delimitant plantejaments.

Creiem,  doncs,  en el  caràcter  provisional  d'aquest  document,  ajustant-se  així  a  la
realitat canviant, en la seva flexibilitat, permetent el seu ús en les diferents situacions
en les que s'haurà d'aplicar,  i   en  la seva concepció participativa perquè solament
quan les persones s'impliquen en una activitat es viu aquesta com a  pròpia.
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CAPÍTOL I. ORGANITZACIÓ  DEL CENTRE

Un cop  definits  els  objectius  generals,  tant  pedagògics  com de  funcionament,  cal
definir i concretar les funcions dels organismes que els portaran a terme. Per això ens
basarem en dues fonts de referència que es complementaran: el marc legal i la realitat
concreta i específica del Centre. Així doncs:

SECCIÓ PRIMERA. ÒRGANS DEL CENTRE

Article 1. 
Òrgans col·legiats.
1.  Consell  Escolar.  És  el  màxim  organisme  decisori  del  centre,  on  hi  estan
representats tots els estaments d'aquest. Està constituït pels  membres que recull la
normativa vigent. Les seves funcions estan recollides a la normativa del Departament
d'Ensenyament.1

2.  Claustre  de  Professors.  Es  l'organisme  format  per  tots/es  els  professors/es  del
centre i  que  tracta els aspectes pedagògics de l'Institut.  Les funcions del  claustre
estan recollides a la normativa del Departament d'Ensenyament.

Article 2. 
Òrgans de coordinació docent.
1.  Equip  Directiu.  Està  format  pel  Director/a,  Cap  d'estudis,  Secretari/ària  i
Coordinador/a Pedagògic/a.  Les  funcions  de l'equip  directiu  estan recollides  a  la
normativa del Departament d'Ensenyament
2.  Departaments.  Les  funcions  estan  recollides  a  la  normativa  del  Departament
d'Ensenyament.
3. Equips Docents.2 Els equips docents estaran formats per aquell  professorat que
imparteixi més hores en els cursos que el formen. S’integraran els tutors i tutores dels
grups  i  tindran  un  coordinador  o  coordinadora.  Hi  haurà  quatre  equips  docents  a
l'ESO, un per cada curs,  un equip docent  de Batxillerat  i  dos equips docents a la
Formació Professional, un pels estudis de grau mitjà i un pels de grau superior. Tots
es reuniran setmanalment. Les funcions dels equips de professors de l’equip docent
són:

a) Coordinar la intervenció pedagògica del professorat d'un nivell  a fi que sigui el
màxim de coherent i organitzada.
b)  Fer  el  seguiment  de  cada  grup-classe,  tot  valorant  els  seus  progressos  i
dificultats,  amb  l'objectiu  d'adequar  les  programacions  i  les  estratègies
metodològiques del professorat a les necessitats del col·lectiu d'alumnes.

1. Llei 12/2009 d'Educació i decrets que el desenvolupen.
2. Modificat pel Consell Escolar a partir de l'aprovació de la Programació General de l'Institut del curs 2003-2004 
(equips docents a l'ESO per cursos) i del curs 2008-2009 (equips docents de la Formació Professional)
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c)  Fer  el  seguiment  individual  de  l'alumnat  amb  dificultats  per  tal  d'adoptar
estratègies educatives adequades a cadascun.
d) Establir criteris per orientar a l'alumnat  en la part variable del seu currículum.
e) Preparar i implicar-se en les activitats fora de l'aula: sortides, viatges.
f) Establir els criteris d'avaluació del curs.                                                                      
g) Fer  un seguiment acurat del procés d'aprenentatge de l'alumnat i dels resultats de
les activitats d'avaluació.
h) L'acció tutorial és compartida, conjuntament amb el tutor, per tots els membres de
l'equip de nivell, contribuint entre tots a la formació integral de l'alumne.

4. Equips de tutors/es. Els equips de tutors es reuniran periòdicament setmanalment.
L’estructura concreta dels equips de tutors/res es concretarà cada curs en funció de
les necessitats i l’oportunitat. Les funcions dels equips de tutors són:

a) Revisar el pla d'acció tutorial a l'inici de curs, recollint els resultats dels balanços
del curs anterior.
b) Concretar les activitats de tutoria a desenvolupar al llarg del curs, coordinar-les,
seqüenciar-les i fer el seu seguiment i avaluació.
c) Revisar els materials de suport a la tutoria.
d) Preparar i moderar les reunions de nivell.
e) Coordinar les programacions de la tutoria intensiva.
f) Preparar i coordinar les sessions d'avaluació.
g) Programar i avaluar les sortides relacionades amb la tutoria.
h) Preparar les reunions amb els pares, mares i/o responsables  de l'alumnat.
i) Fer el balanç al final de curs i/o cicle del pla d'acció tutorial.
j)  Participar  activament  en  el  desenvolupament  del  Departament  d'Orientació  i
tutoria.

5. Comissió pedagògica. És  l'organisme  encarregat  de  la coordinació dels diferents
projectes de recerca i innovació que es porten a terme a l’institut. També és la via de
comunicació  bàsica  del  centre  per  tal  de  què  la  majoria  del  professorat  es  senti
representat i partícip en la gestió i pugui fer sentir les seves iniciatives i demandes. El
formen els/les diferents caps de departament,  el/la  coordinador/a pedagògic/a,  el/la
cap d’estudis i el director. Es reunirà cada setmana. Les seves  funcions són:

a) Coordinar  les  programacions dels  diferents departaments.
b) Coordinar l'oferta general de matèries optatives a l'ESO.
c) Coordinar  les  activitats  complementàries  lligades al currículum programades
des dels diferents departaments.
d) Posar en comú l'anàlisi dels resultats de cada  avaluació realitzat pels diferents
departaments i fer-ne una  valoració conjunta.
e)  Distribuir  el  pressupost  trimestral  segons  les  previsions  dels  diferents
departaments.
f) Rebre informacions generals del centre per transmetre als departaments.

6. Comissió d’Atenció a la Diversitat.
Els  seus  components  són  el/la  Coordinador/a  Pedagògica,  el  psicopedagog/a  del
centre,  la  persona  responsable  de  l'orientació  professional  i  acadèmica  i  el
responsable de l'EAP. Les seves funcions són:

a) Revisar el Pla d'Acció tutorial del Centre.
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b) Crear recursos per al millor coneixement dels alumnes, i així col·laborar amb el
Projecte d'atenció a la Diversitat del Centre.
c)  Treballar  i  transmetre  els  Valors  recollits  en  el  Projecte  de  Valors,  Actituds  i
Normes del Centre.
d)  Elaborar  una  proposta  de  treball,  per  tal  d'aconseguir  una  millor  orientació
professional i acadèmica dels alumnes.
e) Treballar i transmetre el Projecte Educatiu del Centre.
f) Orientar i assessorar al tutor/-a  i a l'equip de nivell, respecte  d'aquells alumnes
que presentin necessitats educatives especials.
g)  Valoració  psicopedagògica  d'aquells  alumnes  que  presentin  necessitats
educatives especials (fer  observacions  i/o administrar proves individuals, derivar a
l'alumne a altres serveis,...).
h) Generar material, recursos i  estratègies per facilitat l'Acció Tutorial.

Article 3. 
Procediment d'assignació del professorat als departaments didàctics.
1. El professorat del centre serà adscrit als departaments segons la seva especialitat
llevat  dels  casos  que  per  necessitats  pedagògiques  recomanin  una  assignació
diferent.
2. Els casos en què l’adscripció d’un professor/a a un departament pot ser diferent
seran:

a) Quan un professor/a fa més de la meitat del seu horari d’una matèria diferent a la
seva especialitat.
b) Quan per l’organització del centre un professor/a fa més de dues matèries, podrà
optar per adscriure’s al departament de la matèria que fa més hores.
c)  Quan existeix  un projecte pedagògic o un estudi  específic  que necessiti  de la
intervenció d’un professor/a concret/a.

3. L’adscripció del professorat als departaments pedagògics es revisarà cada curs i
quedarà constància en el Pla Anual del Centre.

Article 4. 
Òrgans de participació de l'alumnat i de les famílies.
1.  Consell  de  delegats  i  delegades de curs.  El  consell  de delegats  i  delegades el
màxim òrgan de coordinació, representació i decisió  de l'alumnat. El formen els/les
delegats/des de cada grup-classe i l'alumnat elegit per formar part del Consell Escolar.
Les seves funcions són:

a) Els delegats de curs s'escullen democràticament entre les persones  del grup-
classe al qual pertanyen, essent aquesta elecció  fixa o rotativa al llarg del curs. Com
a delegats de curs han  de representar els interessos i les opinions del grup-classe,
fent d'intermediaris entre el grup-classe i el Consell de delegats.
b) Participar en tots els àmbits del centre en els que està legalment establerta la
presència de l'alumnat.
c)  Afavorir  la  participació  de  l'alumnat  a  la  vida  del  centre,  tant  a  les  activitats
complementàries, festes o celebracions, com a les diverses comissions a les quals
siguin convidats a estar presents.
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d) Fomentar  l'associacionisme, la  solidaritat i  l'esperit cooperatiu entre l'alumnat.
e)  Canalitzar   i  afavorir   la   realització   d'iniciatives  i  activitats  proposades  per
l'alumnat.
f) Establir  lligams  de  relació  i  coordinació amb  les associacions d'alumnes d'altres
centres i amb organitzacions juvenils de la ciutat.
g) Recollir les informacions dels sindicats d’estudiants de secundària i, seguint les
pautes marcades en aquest reglament, coordinar les convocatòries de vaga. 

2. L'associació de pares/mares d'alumnes (AMPA).
Podran ser membres de l'associació de pares/mares, els pares/mares  o tutors/res de
l’alumnat matriculat en el centre. Seran les funcions o objectius de l'AMPA:

a) Participar en tots aquells òrgans del centre en els què està legalment establerta la
seva presència.
b)  Promoure  la  participació  dels  pares/mares  responsables  dels  alumnes  en  les
activitats organitzades des del Centre.
c) Divulgar entre els pares/mares responsables de l'alumnat, la informació sobre les
activitats del Centre.
d) Canalitzar les inquietuds i iniciatives dels pares/mares o tutors dels alumnes. 
e) Sensibilitzar els pares/mares responsables de l'alumnat vers la importància del fet
educatiu.
f) Millorar la  comunicació i la  col·laboració entre  els pares/mares responsables de
l'alumnat, el professorat i  els alumnes.
g) Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de
l'entorn.
h) Promoure les activitats de formació de pares/mares, tant des de la vessant cultural
com pel que fa referència a l'educació familiar.

Article 5. 
Òrgans unipersonals de direcció
Són  el  director/a,  els/les  caps  d'estudis,  el/la  coordinador/a  pedagògic/a  i  el/la
secretari/ària.

Article 6. 
Òrgans unipersonals de coordinació
1. Són els/les caps de departaments, els/les coordinadors/es dels cursos d'ESO, el/la
coordinador/a  informàtic/a,  el/la  coordinador/a  d'activitats  extraescolars,
complementàries  i  serveis  escolars,  el  Coordinador  de  llengua,  interculturalitat  i
cohesió  social,  el/la  responsable  de  la  Biblioteca.  Les  funcions  dels  òrgans
unipersonals  estan recollides a la normativa del Departament d'ensenyament.
2. A més dels òrgans unipersonals esmentats, el centre creu necessari poder comptar,
segons  les  seves  disponibilitats  horàries  amb  un/a  Coordinador/a  de  faltes
d’assistència.

Article 7. 
Nomenament de cap de departament.1

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (7/3/2002) 
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1. El director per nomenar cap de departament haurà de seguir els passos següents:
a)  El  càrrec  podrà  recaure  en  qualsevol  membre  del  departament  previ  acord
consensuat.
b)  És  convenient  que  el  càrrec  de  cap  de  departament  sigui  rotatiu  entre  els
membres del departament.
c) El càrrec de cap de departament tindrà una vigència mínima de dos anys.
d) Si no hi ha consens per proposar cap de departament es seguiran els passos
següents:
I.  Serà  cap  de  departament  una  persona  definitiva  o  en  cas  que  hi  hagués
catedràtics un d’ells.
II. Si hi hagués més d’una persona definitiva i no hi ha acord, el director, escoltat el
departament, decidirà. Per a prendre la seva decisió es tindrà en compte la rotació
en el càrrec i l’antiguitat al centre.
III.  Si  en un departament només hi  ha una persona definitiva que fa de cap de
departament, no estarà obligada a rotar en el càrrec.

e) Si el departament acorda per consens que el càrrec de cap de departament sigui
ocupat per una persona no definitiva, ho farà constar en un acta amb la renúncia
expressa dels membres amb destí definitiu.

2. El nomenament de cap de departament es farà per un curs de duració durant el mes
de maig del curs anterior i serà confirmat en el darrer claustre del curs.
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CAPÍTOL II. RECURSOS HUMANS.

SECCIÓ PRIMERA. EL PROFESSORAT.

Article 8. 
Adscripció del professorat als cursos d'ESO i del Batxillerat.
1. L'adscripció del professorat als cursos es realitza als departaments d'acord amb els
següents criteris pedagògics:

a) Formació d’equips de professors/res de 1r i 2n, i de 3r i 4t d'ESO.
b) Continuïtat del professorat d'un curs a l'altre dins d'un mateix cicle.
c) Equilibri de matèries comunes i optatives en la dedicació de cada professor/a.
d)  Equilibri  de  cursos  de  les  etapes  ESO  i  Batxillerat  en  la  dedicació  de  cada
professor/a.

2. L'adscripció del professorat a les tutories i a altres tasques específiques, és atribució
de l’equip directiu atenent l'organització general del curs. Cal, però, tenir present la
continuïtat i la rotació en la tasca tutorial.

Article 9. 
Drets del professorat.
1. Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en
funció de la pròpia situació (tipus de contractació).
2. Respecte a la seva dignitat personal i professional.
3.  Ser  informat  de  la  qüestió  del  centre  per  mitjà  del  claustre  de  professors/es,
reunions de nivell, reunions de tutors, reunions de departament, comissió pedagògica,
o per altres mitjans.
4. Dret a lliure reunió,  tant per tractar assumptes laborals,  com pedagògics,  prèvia
comunicació a l'equip directiu.
5. Assistir a totes les reunions del centre que li pertoquin amb veu i vot.
6. Presentar la seva  candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del
Centre.
7. Participar de  forma activa  a la gestió del centre, personalment o a través dels seus
representants.

Article 10. 
Deures del professorat.
1. Assistir amb puntualitat a les classes i reunions  que li pertoquin.
2. Realitzar la tasca docent sobre una base de treball coordinat a nivell de curs, cicle i
conjunt de centre, a fi d'assolir els objectius de la Programació General de Centre i del
seu Projecte Educatiu.
3. Realitzar les funcions que li pertoquin (tutories,..).
4. Responsabilitzar-se de la formació del grup-classe d'alumnes que li correspongui.
5. Desenvolupar una avaluació continua dels alumnes.
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6.  Revisar  periòdicament  la  seva  activitat  educativa  en  funció  de  les  diverses
circumstàncies en les que es pot trobar.

Article 11. 
Organització pròpia i participació del professorat.
1.  La participació  dels  professors/es  al  centre  cal  tractar-la  a  dos  nivells:  gestió  i
activitats complementàries.
2. Gestió.

a)  El  professorat  participarà en la vida del  centre a  través dels   seus   canals:
claustre,  representants  al  consell  escolar,  comissió  pedagògica,  reunions  de
departament, d’equip docent i de tutors/es.
b)  Els  representants  al  Consell  Escolar  informaran al  claustre  tant  dels  temes a
tractar  en  les  diferents  convocatòries  del  consell  com de  les  conclusions  de  les
sessions del consell ja realitzades.
c) El professorat podrà reunir-se quan ho consideri convenient, per motius laborals o
pedagògics, procurant no distorsionar la tasca habitual del centre.
d) En el cas que un professor/a o equip de professors facin una proposta que no
sigui una activitat complementària, s'haurà d'informar al claustre, el qual decidirà.

3. Activitats Complementàries.
a)  Els  professors/es  hauran de participar  en  totes  les  activitats  complementàries
programades pel seu departament o seminari.
b) Qualsevol professor/a o equip docent podrà proposar, impulsar i programar (previ
debat  en  el  seminari  i  departament  corresponent),  iniciatives  o  activitats
complementàries que hauran de ser comunicades a  l'equip directiu i al consell de
delegats. Finalment, s'haurà d’aprovar al Consell  escolar.

SECCIÓ SEGONA. L'ALUMNAT

Article 13. 
Matriculació.
És un aspecte recollit a la normativa que cada curs fa el Departament d'Ensenyament.

Article 14. 
Adscripció de l'alumnat als cursos
1. Els cursos de primer de cada etapa es mantindran com a curs a segon excepte si
queden desmembrats.
2. Els cursos de  tercer d'ESO es constitueixen de  forma aleatòria tenint en compte
els següents criteris: sexe, edat, escola de procedència, últim curs aprovat.
3.  Els  cursos de primer  de batxillerat  es  configuren  a  partir  dels  currículums dels
alumnes, amb l'objectiu d'aconseguir el màxim d'hores de grup-classe possibles.
4. Pel que fa referència als Mòduls caldrà informar durant el període de pre-inscripció,
sobre les característiques específiques dels Mòduls.
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Article 15. 
Drets i deures de l'alumnat.
Són els que contempla la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 

Article 16. 
Organització pròpia i participació de l'alumnat.
1. La participació de l'alumnat en la vida del centre, es canalitzarà a través dels seus
representants: delegats de curs, consell de delegats, comissions i representants en el
consell escolar.
2.  L’alumnat  podrà  reunir-se  quan  ho  considerin  convenient,  sense  distorsionar  el
funcionament de les classes.
3.  El  consell  de  delegats/des  serà  convocat  de  forma  regular  pel  coordinador/a
pedagògic/a  després  del  pati.  Les  reunions  tindran una durada aproximada  de  30
minuts.
4.  Qualsevol  iniciativa  o  activitat  complementària   (festes  populars,  conferències,
xerrades,  concerts,  representacions  teatrals,  campionats  esportius,  exposicions,
revista...)  sorgida a les sessions de tutoria, haurà de ser comunicada al consell  de
delegats a través del delegat de curs. Així mateix, el consell de delegats després de
parlar-ho, ho comunicarà a l'equip directiu.
5. Si la iniciativa sorgeix de la reunió del consell de delegats, haurà de ser comentada
en les sessions de tutoria abans de comunicar-ho a l'equip directiu, donant així  els
alumnes del centre el seu vist i plau.
6. Els representants dels alumnes dissenyaran el marc o programa de les activitats
que es realitzaran al  llarg del curs, per presentar-ho al  Consell  Escolar o a l'equip
directiu.
7. Qualsevol iniciativa o activitat complementària haurà de ser aprovada pel Consell
Escolar del centre o per delegació per l'equip directiu.
8. Qualsevol tipus de demanda de l'alumnat (de funcionament,  problemes  d'aules,
instal·lacions,  utilització   d'espais  etc...)  haurà  de ser  exposada  a  les  reunions de
tutoria i serà el tutor/a qui canalitzi el tractament de llurs demandes.

SECCIÓ TERCERA. ELS PARES I MARES DE L'ALUMNAT.

Article 17. 
Es considerarà  pare/mare  d'alumnes,  les  persones  físiques  amb la  pàtria  potestat
sobre  l'alumne  des  del  moment  de  la  matriculació  d'aquest  al  centre.  En  cas
d'absència o inexistència dels pares, hi haurà un tutor/a legalment establert qui serà el
responsable directe de l'alumne/a.

Article 18. 
Drets dels pares i mares
1. Participar en la gestió educativa segons la legislació vigent.
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2. Ser atesos pels tutors/es i professors en general dels seus fills, en els horaris fixats
en la Programació General del Centre.
3. Assistir a les reunions convocades segons la Programació General del Centre.
4.  Pertànyer  a  l'Associació  de  pares/mares  d'alumnes,  AMPA,  segons  el  seu
reglament.
5.  Establir,  com a AMPA,  lligams de relació i  coordinació amb les associacions  de
pares d'altres centres i amb organismes de la ciutat.
6. Escollir o ser elegit membre del Consell Escolar o d'altres òrgans amb representació
de pares/mares.

Article 19. 
Deures dels pares i mares.
1. Acceptar els objectius i principis expressats en el Projecte Educatiu i la normativa
recollida en el RRI del Centre.
2.  Assistir  a  les convocatòries  individuals  o col·lectives  del  professorat,  tutors/es o
altres  òrgans  del  Centre,  per  tractar  assumptes  relacionats  amb  el  seu  fill/a.  Si
reiteradament els pares d'un alumne no vinguessin a la convocatòria després de donar
a conèixer la situació als Coordinadors/ es farà notificació del cas a l'AMPA i al Consell
Escolar, perquè es tingui constància i s'actuï en conseqüència.
3. Demanar la justificació adequada de les absències dels seus fills davant el tutor/a.
4.  Col·laborar  amb el professorat,  el  tutor/a o altres òrgans educatius per al  millor
rendiment dels seus fills.

Article 20. 
Organització pròpia i participació.
1. Els pares/mares d'alumnes podran organitzar-se en associacions de pares i mares
d'alumnes atenent-se a la legislació vigent.
2. Les Associacions de pares i mares d'Alumnes podran tenir com a domicili social el
centre i podent utilitzar les instal·lacions escolars per a les seves reunions o activitats
d'acord amb la legislació vigent i la Direcció del centre.
3. Els pares, mares i responsables dels alumnes participaran en tots aquells òrgans
del centre en els que està legalment establerta la seva presència, és a dir, a través de
l'associació de pares/mares d'alumnes (APA) i dels seus representants en   el consell
escolar, reunions col·lectives o entrevistes a les que siguin convocats.
4.  Els  pares/mares  de  manera  col·lectiva  o  individual  podran  fer  propostes  o
manifestar inquietuds i/o iniciatives a través de l'APA, que les farà arribar al Consell
Escolar, el qual decidirà.
5.  Els  representants  de  l'APA  al  Consell  Escolar  informaran  a  l'associació  de
pares/mares de les activitats, inquietuds, propostes, etc. sorgides al Consell Escolar.
6. L'APA haurà de comunicar o informar als pares/mares de les activitats del centre.
7.  Els  pares/mares  podran  col·laborar  en  la  realització  de  les  activitats
complementàries,  Aquesta  col·laboració  s'entén  que  pot  ser:  econòmica,  personal,
recursos, etc., depenent del cas, de les necessitats i de les possibilitats de la  mateixa
associació.
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SECCIÓ QUARTA. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS.

Article 21. 
Adscripció.
L'adscripció del PAS al Centre es fa segons la normativa vigent de previsió de places
del PAS en un centre d'ensenyament secundari.

Article 22. 
Funcions
1. El personal administratiu i de serveis participa en la tasca educativa del centre, i
vetlla per l'aplicació en el seu àmbit dels principis i normes que il·lustren el Projecte
Educatiu del centre. 
2. Les seves funcions són:

a) Tenir cura de l'edifici i de tot el material en ell contingut pel que  fa a la  seva
neteja, inventari,  manteniment, reparació, modificació o noves adquisicions.
b) Confeccionar i custodiar l'arxiu del Centre.
c) Donar informació i atenció al públic.
d)  Realitzar  les  tasques  de  tipus  administratiu  relacionades  amb  l'alumnat:
matriculació,  títols,  certificats,  beques,  llibres  d'escolaritat,  relacions  amb  l'INSS,
etc...
e) Realitzar les tasques de reprografia.
f) Vetllar per la seguretat del centre.

Article 23. 
Drets i deures.
Els drets i deures del PAS són els establerts en la normativa vigent.

Article 24. 
Organització i participació.
1. El personal d'administració i serveis participarà en tots aquells òrgans del Centre en
els  que  està  legalment  establerta  la  seva  presència,  és  a  dir,  a  través  dels  seus
representants en el  Consell  Escolar  i  de les reunions col·lectives  a les que siguin
convocats.
2. Qualsevol membre del PAS podrà fer propostes o manifestar inquietuds a l'equip
directiu a través del secretari o bé el director, Si s'escau, el tema serà tractat en el
Consell Escolar.
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CAPÍTOL III. RECURSOS MATERIALS.

SECCIÓ PRIMERA. LA SEGURETAT

Article 25. 
La seguretat.
1. El màxim responsable de la seguretat del centre serà el Director/a o persona en la
que aquest delegui.
2. La persona responsable de la seguretat del centre haurà de vetllar perquè l'edifici
compleixi  les  normes de seguretat  exigides  per  l'Administració.  Per  tant,  haurà  de
revisar periòdicament les instal·lacions.
3. En cas de detectar qualsevol  anomalia o desperfecte que pogués representar un
perill per a les persones o per les instal·lacions, la persona responsable de la seguretat
haurà  de  fer  denuncia   d'aquest  fet   a  l'organisme  competent,  i  intentant  buscar
solucions per a resoldre ràpidament aquesta qüestió.
4. Els tutors/es tècnics de les aules específiques així com el professorat en general,
hauran de fer denúncia immediata a la persona responsable de la seguretat del centre
en el cas de detectar qualsevol anomalia o circumstància de perill.

SECCIÓ SEGONA. CONTROL I VIGILÀNCIA

Article 26. 
Caldera, aigua, gas i material per a l'extinció d'incendis.
1. Els punts de risc potencial, com la caldera de la calefacció, el dipòsit de combustible
i l'armari de comptadors, hauran de romandre tancats amb clau.
2. Periòdicament, aquests punts de risc esmentats en l'apartat anterior així com també
els  extintors  o  bombones  de  gas,  seran   revisats  per  un  tècnic  o  persona
especialitzada.

Article 27. 
Departaments
1. El Departament, lloc habitual de treball dels professors/es d'un àrea (preparació de
la tasca docent,  reunions de departament,..)  i,  per tant,  dipòsit  de gran nombre de
material del centre (vídeos, llibres...), romandrà tancat amb clau durant l'absència del
professorat.
2. El professor/a que marxi últim del departament, tindrà cura abans de tancar amb
clau aquesta aula, que el material així com les instal·lacions quedin en les condicions
de  seguretat  necessàries  pel  seu  posterior  ús  (estufes  desendollades,  ordinador
desconnectat, finestres tancades...).
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3.  Els  alumnes  només  podran  fer  ús  del  departament  per  realitzar  consultes  a
professors.
4. El material d'un departament estarà al servei de qualsevol professor/a del centre
que el necessiti. Qualsevol professor/a podrà fer-ne ús si es enregistrat en el llibre de
préstecs del departament corresponent.

Article 28. 
Aules en general.
1. Acabada la segona hora, just abans del pati, el professorat ha d’encarregar-se que
tot l’alumnat surti de l’aula, quedin els llums apagats i no hi hagi finestres obertes.
2. Quan acaben les classes el dia en una aula, totes les cadires han de quedar sobre
les taules.
3. L’alumnat podrà restar a l'aula fora de les hores de classe amb la presència d'un
professor/a.
4.  Els  alumnes  són  responsables  de  l'aula  en  la  què  es  trobin  així  com del  seu
equipament, tenint cura del seu ús i conservació.
5. En el cas que es produeixin desperfectes en una aula, el professor avisarà al tutor/a
del grup, que prendrà les mesures oportunes.
6. L’alumnat sempre haurà d’estar a l’aula esperant el professor/a a partir del moment
que toqui el timbre d’inici de classes. Si l’aula està tancada, cal esperar al passadís.
7. Entre classes hi haurà cinc minuts de descans, moment que s’aprofitarà per canviar
d’aula.  En  el  moment  que  toqui  el  timbre d’inici  se  seguirà  el  procediment  abans
esmentat.
8. Si un alumne/a és expulsat/da de la classe, caldrà que es presenti immediatament al
professorat de guàrdia i restarà a la seva disposició fins l’acabament de la classe. Si
aquest no es presenta incorrerà en una falta. Si el professorat de guàrdia es troba en
una aula substituint un altre professor/a s’haurà de presentar a la Direcció.
9. Està prohibit menjar o beure a les aules i a la biblioteca, així com llençar papers o
llaunes a terra a tot el recinte escolar. De la mateixa manera, l’alumnat vetllarà per
mantenir un bon nivell d’higiene, netedat i ordre amb el seu mobiliari i en el conjunt
d’espais del centre.

Article 29. 
Aules  específiques:  laboratoris,  taller  de  tecnologia,  aules  d'informàtica,  aula
d’idiomes,  aula  de  música  i  audiovisuals,  aula  de  dibuix,  tallers  de  formació
professional i altres diferents de les ordinàries.
1.  El  material  d'aquestes  aules  específiques  (productes  químics,  material  elèctric,
martells, tornavisos, serres, ordinadors, microscopis, vídeos...) romandrà tancat amb
clau.
2. El material de les aules especifiques només serà emprat pels alumnes en presència
del professor/a.
3. Aquestes aules específiques romandran obertes en presència del  professor/a, el
qual tindrà l'obligació de tancar l'aula amb clau una vegada acabada la classe.
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4. Després de cada experiència o un cop finalitzada la classe, el material es guardarà
en el seu lloc i, si s'escau, es netejarà prèviament. Finalment, es farà un recompte del
material emprat.
5. Qualsevol anomalia  o desperfecte en aquesta aula detectats pel professor/a, haurà
de ser comunicat al Cap de Departament o al Secretari del Centre.

Article 30. 
Sala del professorat.
1. La sala de professors romandrà  tancada amb clau, sempre que no hi hagi ningú.
2. La  sala del professorat és un espai  reservat al  professorat on els alumnes no
poden entrar-hi.
3. El darrer professor/a en sortir, haurà d'assegurar-se, abans de fer-ho, que tot quedi
en les condicions adients (llum i finestres tancades, ordinadors tancats, etc.) .

Article 31. 
Pla d'emergència.
1. El Centre haurà de disposar de l'equipament i el mobiliari necessaris per actuar en
cas de sinistre.
2.  D'acord  amb l'informe que  ens  haurà  de donar  el  Departament  d'Ensenyament
s'elaborarà un pla d'emergència.
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CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT.

SECCIÓ PRIMERA. ORGANITZACIÓ DE L'ENSENYAMENT.

Article 32. 
Marc horari.
1. El marc horari  lectiu  del  centre és de 8,15 h.  a 21,30 h.  En funció del  nombre
d’hores que hagi de fer cada nivell s’haurà d’adaptar l’horari específic a aquest horari
marc.1

2.  El  nombre  d'hores  de  permanència  al  centre  (entre  hores  lectives  i
complementàries)  del  professorat  és de 24 hores  setmanals.  Exceptuant  claustres,
reunions extraordinàries i juntes d’avaluació, que són de caràcter obligatori.
3. L'horari del PAS és de 37,5 hores setmanals.

Article 33. 
Assistència i puntualitat de l'alumnat2

1. L'assistència i puntualitat de l’alumnat a classe és obligatòria.
2. Durant les hores de classe l’alumnat no podrà estar al passadís. Si passats deu
minuts  de  l’hora  d’inici  de  classe  el  professor/a  no  hagués  arribat,  caldrà  que  el
delegat/da o responsable del grup vagi a buscar el professorat de guàrdia i comunicar-
li l’absència.
3.  El  control  de  faltes  d'assistència  es  farà  mitjançant  llistes  que  portarà  cada
professor/a. Cada professor/a en entrar a l'aula recollirà incidències respecte a retards
(R) i faltes d’assistència.
4. El coordinador de faltes d’assistència comunicarà diàriament les faltes d'assistència
i faltes de disciplina (expulsions de classe) als pares o tutors corresponents, excepte
en el cas d'incidents especialment  greus. El tutor/a haurà de fer el seguiment de les
faltes d’assistència dels seus alumnes de la seva tutoria.
5. Les faltes d’assistència poden ser justificades o injustificades.
6. Un alumne/a quan falta al centre, si és major d'edat, o el seu pare/mare/tutor legal,
si és menor d'edat, dirigirà al tutor/a del grup una demanda de justificació dintre dels 8
dies següents a la seva incorporació a les classes. El tutor o tutora del grup justificarà
la falta dintre del període assenyalat o bé adreçarà una nota als pares de l’alumne/a
indicant els motius pels quals considera que l’absència no és justificable. El tutor/a se’n
guardarà còpia de la nota.
7. Normalment es consideren faltes injustificables l’absència a les classes de manera
conscient sense coneixement dels pares ni del centre, el seguiment d’una vaga no
tolerada pel consell escolar i abusar de la repetició de faltes poc justificables.

1. Aprovat pel Consell Escolar el 15/6/2012.
2. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (11/3/2002). El punt 4 s'ha modificat a partir de la Programació General de 
l'Institut.
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8.  Per  cada  15  hores  de  faltes  d’assistència  intermitents no  justificades  el  centre
redactarà  una falta  d’ordre,  la  qual  serà posada en coneixement  de la  família  pel
tutor/a.
9.  La comissió  de  faltes  d’assistència  injustificables,  si  hi  ha  components  que  les
agreugen,  poden  donar  lloc  a  una  falta  d’ordre  sense  necessitat  que  hi  hagi
acumulació.
10. Del seguiment de les faltes d’assistència se’n pot derivar la detecció d’un gran
absentista, la qual cosa donarà lloc a la intervenció del coordinador/a pedagògic/a i
dels Serveis Socials de l’Ajuntament, si cal. Això suposarà aturar les accions habituals.
11.  A l’alumnat  que,  encara  que  justificades,  tingui  un  volum  important  de  faltes
d’assistència, el tutor/a del grup adreçarà una carta a la família per assabentar-la de
les dificultats que suposa aquesta conducta per tirar endavant el curs.
12. Tres retards donen lloc a una falta d’assistència no justificable.

Article 34. 
Normes de convivència per a l'alumnat.1

1. Entrades i sortides al centre:
a) L'entrada i sortida dels alumnes al Centre s'ha de fer per la porta del carrer Alberes.
b) La porta d'entrada s'obrirà deu minuts abans de l'inici de les classes.
c) La porta de la carretera de Malgrat serà per visites i gestions administratives.
d) La porta d'accés de l’alumnat al Centre es tancarà a les 8'15 i 15'00. L’alumnat que
entri més tard, podrà entrar per la porta de la carretera de Malgrat:
ESO i BTX: En cas que aquest retard estigui justificat oficialment, l’alumne/a anirà cap
a classe, independentment de l’hora d’arribada. En cas contrari, només podrà anar cap
a classe si arriba abans de les 8.30 i aquest retard no serà justificable. Quan arribi més
tard de les 8.30 s’haurà d’esperar fins l’inici de la següent classe.

CF: Quan un alumne/a arribi tard s’haurà d’esperar a l’inici de la següent classe.

e)L’alumnat  no  podrà  sortir  del  centre  en  hores  lectives  (exceptuant  l’esbarjo  a
batxillerat i cicles formatius). 
En casos excepcionals (malaltia, assistència a consulta mèdica, ...) si l’alumne/a és 
menor d’edat i ha de sortir, caldrà que el vingui a buscar el pare/mare o tutor legal o 
alguna persona autoritzada per aquests. En aquest últim cas caldrà que aquesta 
persona s’identifiqui amb el seu nom i DNI i signi un document que li facilitarà el/la 
conserge. Caldrà informar a un membre de l’equip directiu d’aquesta sortida.

2. Cal respectar totes les instal·lacions i mobiliari del Centre. En cas de malmetre-ho,
s'hauran d'abonar els desperfectes i s'incorrerà en una falta de disciplina. En aquest
sentit cal usar les papereres i no llençar al terra.
3. No és permès el consum  de tabac ni de begudes alcohòliques al Centre. En el cas
del tabac tampoc es pot fer als accessos del centre.
4. Els alumnes estan obligats a assistir a totes les classes del seu horari lectiu i a ser
puntuals.  L'alumne que  no  porti  el  material  adequat  o  bé que arribi  tard  a  classe
incorrerà  en  una  falta  de  disciplina.  L’acumulació  de  15  faltes  d’assistència

1. Aprovat pel Consell Escolar (25/10/2001) dins la Programació Anual.  En posteriors Programacions Anuals s'han 
introduït petites  modificacions derivades principalment de la implementació de nous estudis en el centre.
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injustificades  comporta  una  falta  d’ordre  i  l’acumulació  de  3  retards  injustificats
comporta una falta d’assistència no justificable.
5. Durant les hores de classe els alumnes no podran estar pels passadissos, pati o
qualsevol altre espai que no sigui destinat a fer classe i amb un  professor/a.  
6.  Els  alumnes sempre hauran d'estar  a l'aula  esperant  el  professor/a a partir  del
moment en que toqui el timbre d'inici de classe. Si l'aula està tancada, cal esperar al
passadís.  Si  passats  deu  minuts  de  l'hora  el  professor/a  no  hagués  arribat,  el
responsable caldrà que vagi a buscar el professor de guàrdia i comunicar-li l'absència.
7. Entre classes hi haurà cinc minuts per canviar d'aula. En el moment que toqui el
timbre d'inici se seguirà el procediment abans esmentat.
8.  Si  un  alumne és expulsat  de la  classe,  s'haurà  de presentar  immediatament  al
professor/a de guàrdia i restarà a la seva disposició fins l'acabament de la classe. Si
aquest no es present es dirigirà a la Direcció.
9. Està prohibit  menjar  o beure a les aules i biblioteca,  així  com, llençar  papers o
llaunes a terra a tot el recinte escolar. De la mateixa manera, els alumnes vetllaran per
mantenir un bon nivell d'higiene, netedat i ordre a l'aula amb el seu mobiliari i en el
conjunt d'espais del Centre.
10. En cas d'absència del professor/a a primeres i últimes hores, se seguirà la següent
normativa: 

a) Primer i segon d’ESO. No podran marxar mai.
b)  Tercer  i  quart  d'ESO.  Podran  marxar  o  no  entrar  quan  es  posi  en  el  tauler
d'anuncis.
c) Batxillerat i Formació Professional.  Podran marxar o no entrar amb la feina del
professor/a absent.

11. En sortir tots de l'aula, el responsable haurà d'apagar els llums. Si és l'última hora
s'hauran de pujar les cadires sobre les taules. 
12. Durant l'hora de l'esbarjo els alumnes no podran romandre a les aules. Durant
aquesta estona podran anar a la biblioteca i a fer fotocòpies. Si es vol una pilota o
qualsevol estri per jugar, caldrà que es demani al conserge i l'alumne que ho vagi a
buscar se'n farà responsable. 
13. Els alumnes ha de retornar el resguard del butlletí de notes que rebran després de
cada avaluació, i qualsevol document que els lliuri al seu tutor/a, degudament signat
pel pare, mare o tutor legal.
14. Després dels exercicis d'Educació Física tots els/les alumnes tenen l'obligació de
dutxar-se.

Article 35. 
Assistència i puntualitat de l'alumnat de Formació Professional.1

1. La porta d'accés de l’alumnat al Centre es tancarà a les 15.00 hores.  L’alumnat que
arribi tard haurà d’entrar a l’hora següent entre classes per la porta principal.
2. No es podrà entrar al centre un cop les classes hagin començat. Caldrà esperar el
timbre entre classes . 
3. L’assistència és obligatòria, però per no perdre l’avaluació continua cal assistir com
a mínim al 80% de les classes. Es comptarà com a falta d'assistència la sortida d'una

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (27/10/2008) 
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classe abans de la seva finalització.
4. Les faltes d’assistència només es justificaran amb un certificat oficial o per causes
majors. 
5. L'alumnat podrà sol·licitar a la Direcció del centre fer els estudis en la modalitat de
matrícula semipresencial en el cas que el centre tingui autoritzada pel Departament
d'Ensenyament l'aplicació d'aquesta mesura flexibilitzadora.
6. Les faltes injustificades s’acumulen i se seguirà el procés marcat per la normativa
general de centre.
7. A l’hora de l’esbarjo l’alumnat podrà sortir del centre seguint la normativa aprovada
pel consell escolar. L’ hora de sortida serà a les 17.30 hores. I l’entrada com a màxim a
les 18,00 hores en punt. El que no entri a l’hora haurà d’esperar a l’hora següent per
poder entrar.

Article 36. 
Sortida  del  centre  durant  el  temps  d'esbarjo  de  l'alumnat  dels  ensenyaments
postobligatoris.1

1. Els alumnes dels ensenyaments postobligatoris majors d’edat  podran sortir fora del
centre durant el temps d’esbarjo si hi ha la seva acceptació per escrit de la normativa
que es descriu en aquest document.
2. Els alumnes dels ensenyaments postobligatoris menors d'edat, podran sortir fora del
centre durant el temps d’esbarjo, si hi ha l’acceptació per escrit de l'alumne/a i dels
seus pares, mares o tutors legals de la normativa que es descriu en aquest document
3. També ha d'haver-hi l'autorització escrita per a sortir dels seus pares, mares o tutors
legals.
4. L'alumnat que  romangui fora del centre durant l'esbarjo no estarà acompanyat de
cap  professor/a,  i  la  responsabilitat  dels  danys  materials  i  personals,  patits  i/o
ocasionats per qualsevol 'alumne/a fora del recinte escolar no recaurà en el centre.  
5. L’alumne/a que passi el temps d’esbarjo fora del centre continua sent membre del
centre i per tant subjecte a la seva normativa i a la seva autoritat.
6. Tots els alumnes autoritzats a sortir tindran un carnet del centre amb el seu nom i
una  fotografia que els permetrà sortir i entrar durant aquest temps d’esbarjo. Aquest
carnet s’haurà de deixar per poder sortir i recollir a l'entrar.
7. La sortida del  centre no es podrà fer  més tard de 10 minuts des del  timbre de
sortida.  L’entrada  haurà  de  ser  a  partir  de  10  minuts  abans  que  soni  el  timbre
d’entrada.
8. Durant el temps d’esbarjo els conserges, i si és necessari el professorat de guàrdia,
controlaran  la  sortida  dels  alumnes.  El  professorat  de  guàrdia  de  pati  controlaran
l'entrada  de  l'alumnat.  Un  cop  hagi  sonat  el  timbre,  es  retiraran  els  carnets  dels
alumnes que entrin amb retard.
9.  L'alumnat  de  Batxillerat  que  entri  al  centre  amb  retard  anirà  a  la  classe.  La
justificació del retard serà sol·licitada al Cap d’estudis. Aquest decidirà si el retard és
motivat  (es  retornarà  el  carnet)  o  no  és  motivat   (es  retirarà  el  carnet,  i  per  tant
l'autorització de sortir, el temps que correspongui segons el punt 10).

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (27/10/2008) 
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10. L'alumnat de Formació professional que no entri a l'hora haurà d'esperar al timbre
entre classes de la següent hora per poder entrar.
11. Tractament del retards no motivats en el Batxillerat:

a) Segon retard: una setmana de retirada del carnet.
b) Tercer retard: dues setmanes de retirada del carnet.
c) Quart retard: un mes de retirada del carnet.
d) Cinquè retard: retirada del carnet la resta del curs escolar.

12. Es fa menció expressa de la prohibició de l’ús de cap medi de locomoció si no ha
estat sol·licitat per escrit a  la Direcció i autoritzat per aquesta.
13. La Direcció podrà suprimir l'autorització de sortir a un/a alumne/a en aplicació de
mesures correctores o sancionadores derivades de conductes  contràries a les normes
del Centre, i per la comissió d'actes incívics fora del centre durant l'esbarjo.
14. Aquesta normativa serà revisada i confirmada, modificada o revocada en el primer
consell escolar d'inici de curs.

Article 37. 
Assistència i puntualitat del professorat.1

1. Les faltes i retards dels professors seran oportunament comunicats a l’alumnat pel
cap d'estudis i/o professor de guàrdia.
2. L’alumnat restarà a l'aula fins que arribi el professor de guàrdia.
3. Tant en el cas de falta com de retard d'un professor es prendran les mesures adients
per tal que el treball a l'aula quedi garantit.
4. Quan falta un professor/a per malaltia o força major a tercer i quart d’ESO i es pot
avisar amb antelació, l’alumnat d’aquests cursos podrà sortir a la darrera hora del matí
o de la tarda o entrar una hora més tard al matí o la tarda. Queden excloses quan
l’absència del professor/a es dóna per acompanyar a una sortida programada.
5. L’alumnat de batxillerat podrà sortir a darrera hora del matí o la tarda i entrar una
hora  més  tard  al  matí  o  la  tarda  sempre.  En  el  cas  que  el  professor/a  falti  per
acompanyar a una sortida programada s’emportarà la feina i la farà a casa.
6. Si un professor sap amb antelació que no vindrà, les actuacions són les següents:

a) Omple el full de sol·licitud de permís.
b) Lliure el full de sol·licitud al cap d’estudis.
c) Prepara feina per a les hores comunes o variables i la posa a la safata que hi ha
sobre la taula del professorat de guàrdia.
d) S’apunta en el full de guàrdia el dia que ha de faltar.

7. El/la Cap d'Estudis controlarà les faltes d'assistència i  puntualitat  del professorat
mitjançant graelles de signatures que es troben diàriament a la sala de professors. El
professor de vigilància anotarà les faltes, retards i tot tipus d'incidències. 
8.  Les  faltes  d'assistència  i  puntualitat  es  justificaran  segons  les  normes  del
Departament d'Ensenyament. Existeix uns models a la sala del professorat per fer la
justificació.
9. En cas d’absència per força major, caldrà que el professor/a truqui per telèfon quan
més aviat millor.

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar ( )
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Article 38. 
Assistència i puntualitat del PAS.
1.  Les  faltes  d'assistència  del  PAS  hauran  de  ser  comunicades  i  justificades  al
secretari/ària amb els impresos específics.
2.  Si  les  faltes  d'assistència  són  previsibles,  el  PAS  comunicarà  al  secretari  les
mesures  que ha decidit  prendre i,  les  conseqüències  de la  seva absència:  canvis
d'horari, distribució de les tasques, etc.
3. Tota absència no prevista serà comunicada al secretari. Si afecta a l'inici del dia
s'haurà d'avisar al membre de l'equip directiu que hi ha al Centre en aquell moment.
4. Les faltes  d'assistència  i  puntualitat  del  PAS  es justificaran segons les normes
del Departament d'Ensenyament.

Article 39. 
Activitats acadèmiques.
1. La programació de les activitats acadèmiques es farà en  els departaments al llarg
del  mes de setembre. Durant el curs es reajustarà segons els ritmes de treball dels
diferents cursos, sense perdre de vista que l'objectiu bàsic de les programacions  de
departament es unificar el que es fa  en les classes del mateix nivell i matèria.
2. A final del curs s'avaluaran les programacions per poder incidir en les tasques de
planificació del curs vinent.

Article 40. 
Activitats complementàries1

1. L'assistència a les activitats complementàries és obligatòria. La justificació de les
faltes  d'assistència  es  regularà  de  la  mateixa  manera  que  per  a  les  activitats
acadèmiques.
2.  Les  activitats  complementàries  són  organitzades  pels  departaments  o  tutories.
S'han  d'aprovar  pel  Consell  Escolar  preferiblement  a  principi  de  curs.  S'han  de
comunicar  al/la  Cap  d'Estudis  i  a  l'Equip  de  Professors  implicat,  amb  la  màxima
antelació possible mai no inferior a una setmana i omplir l'imprès adient.
3.  Per  a  cada  sortida  els  pares   han  de  signar  una  autorització  que  donarà  als
alumnes el professor responsable de  la sortida. Aquestes autoritzacions   restaran  al
centre, en  el moment de sortir.
4. Per a cada sortida cal que el professor responsable doni a secretaria la llista dels
alumnes i professorat una setmana abans per tramitar l'assegurança escolar.
5. Si una sortida no es considera obligatòria es realitzarà en horari no lectiu.
6. El nombre de professors acompanyants ha de ser d'1 per a cada 20 alumnes o
fracció. Com a mínim han de sortir dos professors/res acompanyants.
7. Si les sortides són de diversos dies s'informarà als pares de les característiques
d'aquestes mitjançant una carta o una reunió si es creu convenient.
8. Durant el darrer curs de l’ESO i de Batxillerat es podrà organitzar un viatge de fi
d’etapa que es regirà per la normativa següent:

1. Aprovat pel Consell Escolar el 26 de maig de 1997. El número 8, lletres b) i i) no s'aplica el referent a l'ESO des de 
l'aprovació del currículum de l'ESO(29/6/2007).
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a) Els viatges de fi de curs es podran realitzar exclusivament en finalitzar cadascuna
de les dues grans etapes educatives dels ensenyaments que imparteix el Centre: A
4t  curs  d’ESO,  final  d’etapa  de  l’Educació  Secundària  Obligatòria,  i  a  2n  de
Batxillerat, darrer curs del Batxillerat.
b) Les sortides es realitzaran la preceptivament la darrera setmana del 2n trimestre,
coincidint amb el CRÈDIT DE SÍNTESI de l’alumnat d’ESO.
c) Per poder realitzar el viatge, s’hauran d’apuntar un mínim del 50% dels alumnes
de cada un dels nivells educatius implicats. Es considerarà assolit  aquest tant per
cent si només falten 2 o 3 alumnes per completar el grup.
d) Cada grup haurà de comptar amb un mínim de dos acompanyants. En tot cas, es
respectarà la proporció d’un acompanyant cada 20 alumnes.
e)  Els  acompanyants  podran  ser  professors/res,  pares/mares  i/o  monitors/res
degudament autoritzats/des pel Consell Escolar del Centre.
f)  Per preparar el  viatge,  cada nivell  haurà d’escollir  una comissió pro-viatge que
proposarà, estudiarà i coordinarà les propostes i activitats per anar de final de curs.
Aquesta comissió haurà d’estar en contacte amb el/la coordinador/a pedagògic/a del
Centre.
g)Cada comissió proviatge haurà de presentar al Consell Escolar el seu projecte de
viatge, tot especificant:
I. Destí.
II. Ruta i/o activitats programades (visites, excursions...)
III. Durada.
IV. Preu i terminis de pagament.
V. Objectius a assolir.
VI. Acompanyants.
VII. Llistat d’alumnes.

h) L’organització del viatge haurà d’ajustar-se als següents terminis:
I.  Abans de finalitzar el  1r trimestre el/la coordinació pedagògica ha de rebre la
petició formal per part dels grups que vulguin organitzar el viatge, indicant el destí
escollit.
II.  Abans de finalitzar  el  mes de gener:  confecció  i  presentació  del  projecte  de
viatge al Consell Escolar i aprovació, si s’escau.
III. Primera setmana de març: revisió de l’estat del projecte i confirmació definitiva
del  viatge,  si  ha  estat  aprovat  anteriorment  pel  Consell  Escolar.  Si  s’hagués
desvirtuat significativament el projecte aprovat, la sortida quedarà automàticament
anul·lada.

i)  El  viatge de 4t  d’ESO es considerarà  com a CRÈDIT DE SÍNTESI i,  per tant,
l’alumnat que s’inscrigui haurà de treballar el dossier corresponent. En quan al de
segon de Batxillerat, seria recomanable que combinés l’element cultural i d’esbarjo.

Article 41. 
Col.laboració amb l'EAP i el professorat d'orientació educativa1

1. La tasca del representant de l'EAP i de l'equip d'assessorament psicopedagògic al
Centre és d'orientació i assessorament:

1. canvi del nom d'especialitat el curs 2010-2011. Abans era l'especialitat de psicopedagogia.
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a) Donar resposta als tutors dels casos més problemàtics tractats.
b) Aportar estratègies d'intervenció per atendre les necessitats d'aquests alumnes,
tant a nivell curricular com d'orientació personal.
c)  Aportar  pautes  educatives  a  les  famílies  i  recursos  socials  o  mèdics  en
col·laboració amb els tutors.
d) Mantenir trobades amb serveis socials  i/o mèdics que estiguin implicats en el cas
per tal d'aportar la informació corresponent als tutors.
e) Col·laborar amb els tutors en el Pla d'Acció Tutorial del Centre.
f)  Col·laborar en l'elaboració de criteris  que serveixin per realitzar una avaluació
inicial dels alumnes que s'incorporen al centre cada any.

SECCIÓ SEGONA. SERVEIS COMPLEMENTARIS I 
NORMES DE FUNCIONAMENT.

Article 42. 
Normes d'ús i funcionament de la biblioteca1

1. Els horaris de la biblioteca són:
a) La biblioteca s'obrirà a l’alumnat de totes les etapes durant els seus corresponents
esbarjos. S'assignarà per fer la seva vigilància i les tasques pròpies del servei de la
biblioteca a professorat del centre (el/la responsable de la biblioteca i preferentment
professorat de la comissió de la biblioteca) o monitors/es. El temps de dedicació del
professorat  per  donar  aquest  servei  als  esbarjos  es  compensarà  amb hores  de
guàrdies.
b) La biblioteca es podrà obrir  també en les següents situacions,  sempre sota la
responsabilitat de personal del centre o d'un monitor/a contractat/da:
I. dins l'horari lectiu de les diferents etapes per atendre grups petits d'alumnes. En
aquest cas s'assignarà per fer aquestes tasques a professorat, preferentment el/la
responsable  de  la  biblioteca  o  qualsevol  altre/a  membre  de  la  comissió  de  la
biblioteca, al qual es compensarà amb hores de guàrdies i/o lectives,
II.  per atendre l'alumnat que fa ús del Servei de Menjador i en un horari que no
destorbi les activitats lectives programades a la biblioteca; i
III. en horari de tarda, fora del lectiu d'ESO i del Batxillerat per atendre tant l’alumnat
del centre com a persones del barri majors de 12 anys.

c)  Durant les hores lectives (sempre que no coincideixi amb algun esbarjo) podran
fer-ne ús el professorat del centre amb el seu alumnat, donant prioritat a aquells que
facin activitats relacionades amb el Pla de Lectura del Centre. En tots els casos serà
imprescindible  posar-se  en  contacte  prèviament  amb  el/la  responsable  de  la
Biblioteca. 
d) A inici de cada curs i en la programació anual del centre s'establirà l'horari de la
biblioteca del curs.

2. Les normes de funcionament de la biblioteca són

1. aprovades pel Caustre i pel Consell escolar el 30 de juny de 2009
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a) A la biblioteca s’ha de guardar silenci.
b) A la biblioteca no es pot menjar. Aquell alumnat que hagi d’esmorzar o berenar ho
farà  al  porxo  i  utilitzaran  la  porta  que  dóna  al  pati.  Dins  la  biblioteca,  sobre
l’ordinador, es desen les claus.
c)  Des de la biblioteca poden utilitzar-se els lavabos que hi  ha al  costat.  Dins la
biblioteca, sobre l’ordinador, es desen les claus.
d) A la biblioteca es pot llegir, fer treballs i buscar informació en tots els documents
bibliogràfics i a la xarxa. 
e) L’alumnat pot fer-ne ús dels ordinadors, però cal que el/la responsable els apunti a
la carpeta que hi ha sobre la taula petita. Tenen prioritat els/les alumnes que han de
fer feina sobre els que juguen.
f) Es pot fer ús de la impressora, però s'ha de fer des de l'ordinador del professor, qui
ha d’apuntar-los al llistat que hi ha sobre la impressora gran i val 5 cèntims el full. Els
diners es guarden a la caixa forta que hi ha a l'armari de material per tal de poder
comprar tinta per a la impressora.
g) A la biblioteca també es pot jugar a escacs o a l’ordinador, sempre i quan hi hagi
lloc disponible, i tenint en compte que sempre tindran prioritat les persones que vagin
a fer les activitats pròpies de la biblioteca.
h)  A la  biblioteca  s’ha  de mantenir  l’ordre.  Les  taules  i  les  cadires  no es  poden
canviar de lloc i sempre s’han de deixar les cadires sobre les taules o dins les taules
dels ordinadors en marxar. Abans de sortir s’han de deixar les cortines, els llums, els
ordinadors i les finestres tancades, i les dues portes tancades amb clau.
i) Cal mantenir l’ordre dels llibres i altres documents a la biblioteca. Els llibres que
s’utilitzen cal desar-los en la capsa de “llibres per guardar”.
j) Qualsevol alumne/a que no respecti les normes d’ús i funcionament de la biblioteca
pot incórrer en una falta de convivència o  en una falta d’ordre i pot, per tant ésser
expulsat d’ella.
k) En cas que un/a alumne/a no torni un llibre de la biblioteca en el temps acordat o
que el torni en mal estat, rebrà una notificació a casa (veure model nota a casa) i si
així i tot no el torna o no el repara, rebrà una falta d’ordre.

3. Les normes de gestió de la biblioteca són:
a)  Tots  els  documents  que  arriben  al  centre  han  d’enregistrar-se  en  el  registre
informàtic de la biblioteca, sigui quina sigui la seva procedència. Queden exempts els
llibres de texts.
b) Del seu registre s’encarregarà el/la responsable de Biblioteca o, si no és possible,
algun altre/a membre de la  Comissió  de la  Biblioteca.  La secretària  del  centre  i
els/les caps dels diferents Departaments Didàctics faran arribar al/a la responsable
de la biblioteca aquests documents.
c) Després del seu registre, el document es pot desar a la Biblioteca (si no es diu el
contrari) o en el lloc que els Departaments Didàctics decideixin. 
d)  Tant  el/la  responsable  de  la  Biblioteca  com  els/les  Caps  dels  Departaments
Didàctic han d’anar esporgant els diferents documents per tal d’anar actualitzant els
fons bibliogràfic de la Biblioteca.
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e) El servei de préstec funcionarà durant les hores d’esbarjo sota la responsabilitat
del/de la responsable de la Biblioteca o, si no és possible, d’algun altre/a membre de
la Comissió de Biblioteca. El farà amb el Préstec Informàtic de l'epergam.
f)  No  obstant  això,  si  algun  professor/a  necessita  agafar  algun  document  de  la
Biblioteca en absència del/de la responsable de la Biblioteca o vol fer un préstec al
seu alumnat, haurà de fer un Préstec Manual complimentant les graelles que hi ha
en un dossier sobre la taula del professorat de la Biblioteca,  per tal  de que el/la
responsable de la Biblioteca, en consultar-ho, pugui passar-ho al Préstec Informàtic.
g) Quan un/a professor/a vol fer un Préstec Col·lectiu al seu alumnat, si vol pot desar
els llibres en una capsa sobre els Portafolis de Lectura o a la seva pròpia aula, per
tal de no haver-los de guardar i  buscar cada vegada. En aquest cas però, haurà
d’anotar-los com a préstec.
h) Tot l’alumnat i el professorat del centre es troben registrats en el catàleg informàtic
de la Biblioteca com a usuaris de la Biblioteca. En el cas que algú de fora del centre
vulgui fer-ne ús del Servei de Préstec, se li incorporarà al catàleg informàtic i haurà
de presentar el seu DNI.
i) En iniciar-se el curs escolar cal establir  acords dins el marc de la Programació
Anual  de  Centre  (PAC),  entre  la  Comissió  de  la  Biblioteca  i  els  diferents
Departaments, per tal d’establir horaris per el seu ús dins l’horari lectiu.
j)  El/La  responsable  de  Biblioteca  mantindrà  informats  trimestralment  els
Departaments i a la Direcció del fons bibliogràfic de la Biblioteca.
k)  La  Comissió  de  la  Biblioteca  estarà  formada  pel/per  la  responsable  de  la
Biblioteca,  un  membre  de  l’Equip  Directiu,  el/la  coordinador/a  d'informàtica,  un/a
representant  de cadascun  dels  Departaments  de Llengües,  un  representant  d’un
Departament  no  de  llengües,  un  representant  dels  Departaments  de  Cicles
Formatius, un/a representant de les famílies i un/a representant de l’alumnat. 
I. Els Departaments no de llengües i els de Formació Professional decidirant per
consens els/les seus/seves respectius/tives representants. En cas de no haver-hi
consens la Direcció en designarà un/a a partir de les propostes presentades.
II. El/La representant de les famílies i el/la de l'alumnat seran designats pel Consell
Escolar.  És tindrà en compte la seva vinculació professional amb el servei de la
biblioteca (alumnat i famílies) i/o que sigui membre del Consell Escolar o de l'AMPA.

l) Les funcions de la Comissió de la biblioteca i del/de la responsable de la biblioteca
es  troben  recollides  en  la  normativa  del  Departament  d'Educació  (recollida
anualment en la Resolució d'instruccions sobre l'organització i el funcionament del
curs escolar dels centres docents públics de secundària)
m) El  Pressupost  de la  Biblioteca de cada any natural  és el  0,5% de la  dotació
econòmica per a despeses de funcionament de l'any anterior i es dedica bàsicament
a l’adquisició de les revistes demanades per cadascun dels Departaments Didàctics.

Article 43. 
Servei de fotocòpies.1

1. Les fotocòpies de material didàctic  les faran els conserges.

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (7/3/2002) la normativa referent als dossiers.
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2. S'enviaran alumnes a fer fotocòpies només en casos puntuals. L'alumne/a haurà de
portar  una  autorització  escrita  del  professor  per  tal  que  els  conserges  facin  les
fotocòpies. En cas contrari aquests es negaran a fer-les.
3. Les fotocòpies de caràcter personal s'hauran de pagar.
4. Hi haurà a la sala del professorat una fotocopiadora petita per tal que el professorat
pugui  fer  fotocomposicions  i  tirades  molt  limitades.  Per  a  la  resta  de  còpies  s’ha
d’encarregar sempre en consergeria.
5. El servei de fotocòpies de l’institut no pot fer dossiers ja sigui a compte del centre o
a compte de l’alumnat. Es considera dossier qualsevol grup de fotocòpies que tingui
més de 10 fulls per copiar. No es considera dossier la recopilació o agrupament que es
pot compaginar al final d’una matèria amb totes les fotocòpies que al llarg del trimestre
ha anat lliurant el professorat de la matèria.
6. Quan un professor/a necessiti  fotocopiar  un dossier  per distribuir-lo entre el  seu
alumnat  per  la  bona  marxa  de  l’assignatura  haurà  d’encarregar-lo  a  un  servei  de
reprografia extern.
7. Només s’autoritzarà la fotocòpia de dossiers amb un nombre de còpies molt limitat
quan  sigui  necessari  pel  bon  funcionament  de l’administració  o  pel  fons  comú de
consulta,  bibliogràfic  o  normatiu  del  centre.  Entra  dintre  d’aquesta  consideració  la
fotocòpia  de  llibres  exhaurits  o  la  de  material  original  pel  centre  que  no  es  pot
aconseguir d’altra manera. L’única excepció a aquesta norma serà la confecció de la
revista escolar.

Article 44. 
Consum de tabac i alcohol
1. Està prohibit fumar dintre de tot el recinte escolar i als accessos del centre.1

2. El consum d'alcohol està totalment prohibit dins del  recinte del centre.

Article 45. 
Dietes2

1. De les activitats que es realitzen en el centre se’n deriven dos tipus de dietes: les
produïdes per les sortides complementàries i les oficials.
2.  Les  dietes  que  es  derivin  d’una  sortida  complementària  anirà  a  càrrec  del
pressupost que el coordinador/a de la sortida ha de fer. Les quantitats assignades a
cada professor/a acompanyant seran del mateix import que les oficials.
3.  Les  dietes  oficials  són  aquelles  que  es  produeixen  quan  algun  professor  o
professora del centre ha estat convocat a una reunió oficial o ha rebut per part de la
direcció  un  encàrrec  de  serveis.  Queden  excloses  les  reunions,  cursets  o
desplaçaments corresponents a la formació personal.
4. Cal distingir en la dieta dos conceptes: manutenció i quilometratge.
5. El quilometratge (o en el seu cas el bitllet del transport públic utilitzat) es paga des
del centre fins al lloc de la reunió, llevat que la persona tingui la residència al lloc de la
reunió.  El  quilometratge es pagarà raó de 0,15 € el  quilòmetre.  Es podrà afegir  a
aquest import la despesa de autopista presentant els justificants.

1. Normativa estatal aplicable a partir de l'1 de gener de 2011
2. Aprovat pel Claustre i pel Consell escolar (7/3/2002)
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6.  La manutenció (dinar) es pagarà si la reunió es celebra fora de la població de la
persona convocada i aquesta acaba després de les 14 hores. L’import del menú serà
de 10,20 €.
7. L’import de les dietes s’actualitzaran anualment amb l’IPC.
8.  A reunions amb més d’un  integrant  es pagarà només una dieta.  Si  es  va  amb
transport públic s’abonarà cada un dels bitllets. Si opten per anar en diferents cotxes
particulars, de dividirà la dieta entre els assistents a la convocatòria.
9. La dieta de les PAAU es considerarà extra i l’import serà de 15 € per cada un dels
professors/res que hi vagin. Aquesta dieta s’actualitzarà a criteri del consell escolar i
no de manera automàtica com les altres.

Article 46. 
Pressupost anual del centre1

1. El pressupost del Centre es confecciona per anys naturals i serà aprovat pel Consell
Escolar a proposta de la Comissió Económica. Aquesta es reunirà com a mínim tres
cops: abans del 30 d’octubre, primera quincena de desembre i després de Setmana
Santa, per preparar i seguir l’estat de comptes.
2. El pressupost s’haurà d’aprovar abans del 30 de gener de l’any pressupostat i es
tancarà el 31 de desembre d’aquest mateix any.
3. Els romanents que ocasioni el tancament del pressupost passaran a formar part del
general del següent pressupost com a ingrés.
4. Les demandes al pressupost es canalitzaran per mitjà dels departaments. Cal però
tenir  en  compte  que  hi  ha  categories  que  necessiten  d’un  tractament  diferenciat:
normalització lingüística i aula oberta..
5. De forma orientativa, s’atorgarà un 10% del total d’ingressos pressupostats l’any
anterior a compres dels departaments.
6. Cada departament pressupostarà sobre les seves necessitats.
7.  Entre  tots  els  departaments,  la  Comissió  Econòmica  assignarà  un  5%  dels
ingressos  pressupostats  l’any  anterior  en  proporció  al  nombre  de  membres  dels
departament (assignació directa).
8. L’altre 5% estimat es repartirà a criteri de la Comissió a projectes presentats pels
departaments.
9. Les demandes al pressupost seguiran el calendari següent:

a) No més tard del 30 d’octubre el/la secretari/ària orientarà els caps de departament
sobre la despesa mínima que podran realitzar.
b)  La  presentació  de  les  demandes  dels  departaments  i  altres  categories
autoritzades es realitzarà durant el mes de novembre. El darrer dia lectiu del mes
serà l’últim dia de presentació de propostes.

10. Els caps de departament facilitaran al secretari/ària un llistat prioritzat de les seves
demandes degudament quantificades (incloent l’IVA).
11. El secretari/ària presentarà a la Comissió Econòmica tota la informació referent als
pressupostos i, especialment, la demanda dels departaments.
12. La Comissió Econòmica podrà convocar els caps de departament a una reunió
oberta per tal d’obtenir la màxima informació sobre les seves necessitats.

1. Aprovat pel Consell Escolar el 24 de novembre de 1997.
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13. En qualsevol cas, les deliberacions finals de la Comissió només podrà comptar
amb els seus membres i la proposta d’atorgament de la resta del pressupost  aura
d’estar degudament argumentada.
14. En cas d’obtenir per part de l’Administració ingressos extraordinaris no finalistes, la
Comissió  Econòmica  es  reunirà  per  valorar  a  quin  o  quins  departaments  se  li
complementarien les demandes realitzades,  sempre i  quan,  la  quantitat  rebuda no
iguali o superi el pressupost dedicat als departaments (10% ingressos). Si el supera es
convocarà una ampliació de pressupost.
15. Si l’AMPA decideix aportar alguna quantitat a projectes del pressupost haurà de
decidir  si  ho  fa per  a un projecte  concret  o per  la  totalitat  de  les  demandes  dels
departaments.  En  el  primer  dels  casos  es  considerarà  que  el  departament  o
departaments a qui va destinada l’ajuda rebrà dels pressupostos del Centre només el
50% de despesa atorgada d’ofici.  En l’altre cas, la quantitat  aportada per l’APA es
sumarà a la quantitat total destinada als departaments i es seguirà el mateix procés de
repartiment que estableix aquest reglament.
16. El secretari/ària informarà per escrit als caps de departament de la distribució de la
despesa aprovada,  indicant  la  quantitat  atorgada d’ofici  i  la  quantitat  aprovada pel
Consell Escolar. Així  mateix, tindrà a disposició dels caps les argumentacions de la
Comissió Econòmica i/o del Consell Escolar per fer el repartiment del pressupost.
17. El secretari/ària és l’encarregat de fer el seguiment del pressupost i, si cal, regular
la  disponibilitat  de  la  despesa  aprovada  en  funció  dels  recursos  econòmics  del
moment.

Article 47. 
Encàrrecs de serveis al professorat1

1. Es considerarà encàrrec de servei tota convocatòria oficial obligatòria o obligada.
2. Quan l’encàrrec de servei és d’assistència obligatòria o obligada el/la professor/a
implicada haurà de deixar feina al professorat de guàrdia.
3. Només es podrà donar simultàniament un encàrrec de servei per departament.
4.  Si  hi  ha  una  convocatòria  oficial  però  no  obligatòria  ni  obligada,  o  bé  una
convocatòria no oficial que algun departament considera prou interessant que hi vagi
un/a  representant,  la  direcció  l’autoritzarà  sempre  que  es  doni  les  circumstàncies
següents:

a) Que el departament acordi que aquella activitat és interessant pel departament i,
conseqüentment per al centre.
b) Que el departament s’hagi posat d’acord en quina persona hi anirà.
c) Que els components del departament (o altres companys que no tinguin guàrdia),
dintre de les seves possibilitats, substitueixi el màxim d’hores que deixa la persona
que marxa.
d) Que existeixi el compromís d’aportar els materials al departament.
e) Que consti en acta tots aquests compromisos, una còpia de la qual s’adjuntarà a
la petició de permís.

5. L’encàrrec de servei no oficial o no obligatori no generarà cap despesa al centre.

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (7/3/2002)
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Article 48. 
Normativa sobre l'ús d'aparells de telefonia mòbil i altres aparells electrònics.
El telèfon mòbil i altres aparells electrònics d'ús personal no són instruments de treball
en les activitats escolars i no cal portar-los a l'institut. Les comunicacions urgents de
familiars amb l'alumnat s'han de fer mitjançant el telèfon del centre. Per tant el centre
no es  responsabilitza  del  deteriorament,  sostracció  i/o  pèrdua  d'aquests  aparells
produït dins del centre o en activitats complementàries i extraescolars. 
Malgrat tot, són aparells d'ús personal molt utilitzats en la nostra societat i es poden
donar situacions en què el seu ús en una activitat escolar puntual podria ser d'utilitat.
Però el  seu mal ús pot  comportar  perjudicis  en el  desenvolupament  normal de les
activitats escolars i en els drets d'imatge i d'honor dels membres de la nostra comunitat
educativa.
És per això que cal una normativa de regulació i  restricció del seu ús per part  de
l'alumnat en les activitats escolars que es detalla a continuació:
1. L'ús i la presència visible d'aparells de telefonia mòbil i altres aparells electrònics
d'ús  personal  a  les  aules  està  prohibit  excepte  en  activitats  escolars  puntuals
autoritzades prèviament pel  professor/a.  Així  doncs, l'alumnat que porti  un mòbil  al
centre l'ha de dur a la seva bossa en silenci. A l'alumne/a que no segueixi aquesta
norma de manera conscient i/o premeditada se li aplicarà la mesura correctora de la
Falta d'ordre i se l'exclourà de la classe.
2. En la resta d'espais del centre i en les activitats complementàries i extraescolars cal
fer un ús adequat d'aquests aparells.  No es pot  captar imatges i sons de qualsevol
membre de la comunitat educativa sense el seu consentiment. A l'alumne/a que no
segueixi aquesta norma se li aplicarà la mesura correctora de la Falta d'ordre.
3. L'ús malintencionat d'imatges i sons captades en una activitat escolar o que tinguin
relació  amb  la  vida  escolar  serà  considerat  una  falta  greu  per  part  del  centre  i
comportarà la iniciació d'un procediment sancionador. Especialment en aquelles on es
vulneri  el  dret  d'honor  d'un membre de la  comunitat  educativa  serà  considerat  un
agreujant.
4. L'ús d'aparells electrònics per captar imatges de documents o material acadèmic del
centre fent-ne un mal ús serà considerat una sostracció, per la qual cosa s'aplicarà la
mesura correctora de la Falta d'ordre o una sanció depenent de la seva gravetat.
5. Excepcionalment un membre de l'equip directiu pot requisar un aparell  electrònic
quan sigui imprescindible per l'aclariment de fets que puguin constituir una irregularitat.
En aquest cas es comunicarà, si és menor d'edat, al pare/mare/tutor legal.
6. Les imatges i sons captades de manera irregular hauran de ser eliminades.

Article 49. 
Funcions del professorat de guàrdia
1.  La  substitució  per  malaltia  la  fa  el  professorat  de  guàrdia  segons  els  criteris
següents:

a) Si falta un/a professor/a: el/la professor/a de guàrdia es queda a l’aula del grup
sense professor/a. Si l’aula es TEC, LAB o INF es buscarà una aula lliure o s’anirà a
la biblioteca.
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b) Si falta igual nombre de professors/res que els/les professors/res de guàrdia: es
procedeix de la mateixa manera. Cada professor/a de guàrdia se’n va a l’aula del
grup sense professorat.
c)  Si  falten  més  professors/res  que  els/les  professors/res  de  guàrdia:  S’intenta
agrupar  els  alumnes  a  les  aules  disponibles/biblioteca.  Cas  de  no  ser  possible:
alumnes al pati amb els/les professors/res de guàrdia.
d) El professorat que està de guàrdia ha de fer un vol per l’institut per comprovar que
totes les aules tinguin professor/ra. S’ha d’anotar al full  de guàrdia el  professorat
absent o amb retard. En el cas de què en l’esmentat full calgui fer-hi alguna esmena,
la farà el  director o el cap d’estudis.

2. El professorat de guàrdia de pati. Els alumnes d’ESO romandran al centre durant el
temps d’esbarjo,  acompanyats dels professors de guàrdia designats pel director. Hi
haurà dos professors/res de vigilància. L'alumnat de Batxillerat i Formació Professional
podrà sortir del centre seguint el que indica l'article 36.

SECCIÓ TERCERA. RÈGIM ADMINISTRATIU.

Article 50. 
Règim administratiu.
1. Arxius. Si es necessiten dades dels expedients dels alumnes, hauran de sol·licitar-
se al personal  administratiu de Secretaria.
2. Correspondència. Tota la correspondència oficial dirigida a l'exterior i amb l'adreça
corresponent serà lliurada a secretaria pel seu registre i tramesa.
3. Telèfon. La realització de trucades oficials per telèfon es farà des de secretaria. Les
trucades de caràcter personal s'hauran de pagar.
4. Accidents. El professor/a haurà de comunicar a secretaria el nom de l'alumne, tipus
d'accident, etc.
5.  Consulta  de  publicacions  oficials.  A  secretaria  es  disposarà  dels  exemplars
corresponents  dels  darrers   dos  mesos,  la  resta  es  podrà  recollir  i  utilitzar  a  la
biblioteca.
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CAPÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI.

Article 51.
Principis generals
És voluntat del nostre centre formar l'alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes
que són característiques d'una societat plural i democràtica: el respecte als altres, a
l'entorn i als béns, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat  i el diàleg. Per aquest
motiu procurem que l'educació en aquests valors sigui present a tots els àmbits de la
vida del centre, i que siguin aquests valors els que donin suport a totes les   activitats
que en el centre es realitzen.
Tanmateix, no podem obviar el fet que la vida de relació comporta  friccions i conflictes
i que, en un centre com el nostre, on es relaciona tanta gent i  tantes maneres de
pensar i  de fer,  és del tot  necessari  organitzar i,  fins a cert  punt,  normativitzar,  les
relacions entre les persones per tal d'aconseguir els objectius educatius del centre.
En aquest  sentit,  és imprescindible  garantir  la correcció en el  tracte amb totes les
persones  de  la  comunitat  escolar,  el  respecte  per  l'ambient  d'estudi  a  totes  les
dependències  del  centre,  l'assistència  i  puntualitat  a  les  activitats  organitzades  pel
centre i el respecte pel medi on es desenvolupa l'activitat educativa (mobiliari, edifici,
instal·lacions, material didàctic, etc.)
La normativa següent, doncs, ha de ser interpretada més com una eina per formar
l'alumnat  que  com  un  catàleg  punitiu.  El  que  interessa,  en  darrer  terme,  és  que
l'alumnat incorpori els valors i les actituds que defensa el nostre Projecte Educatiu,
alhora que acompleixi les normes que fan possible la vida de relació en el centre. Des
d'aquest punt de vista, tota actuació respecte d'un alumne ha d'afavorir el seu procés
formatiu  i,  per  tant,  a  l'hora  de  fer  consideracions  sobre  les  faltes  comeses  i  les
sancions a imposar, s'ha d'intentar que sigui l'equip de professors qui analitzi el cas i
concreti les decisions i actuacions a prendre. En tot cas, el Consell Escolar haurà de
fer un seguiment de les diferents actuacions en aquest àmbit i, en casos ben definits,
actuar directament.
El règim disciplinari següent es fonamenta en els preceptes de la Llei 12/2009, del 10
de juliol,  d’educació  (capítol  V),  del  Decret  102/2010 de 3 d’agost,  d’autonomia de
centres educatius (article 24) i del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció
de centres educatius públics i del personal directiu professional docent (article 7.b).

Article 52.
Seguiment de l'alumnat
1. L'actuació del tutor/a al llarg del procés de control de l'assistència i puntualitat dels
alumnes a classe, és definitiva ja que el tutor /a és la persona que té un coneixement
més global de l'alumne, coneix el seu entorn, la problemàtica que l'envolta, les coses
que  el  preocupen.  Per  tant,  l'actuació  del  tutor  en  el  tractament  de  les  faltes
d'assistència no justificades a classe dels alumnes, té una importància cabdal.
Aquesta actuació es concreta de la manera següent:

 
CODI: NOFC versió 0.5 Elaborat: Director
VERSIÓ: 0.5 Revisat: Cap d'estudis
DATA: 21/03/2017 Aprovat: Consell Escolar

Pàgina  33 de 44
Aquest document pot quedar obsolet una 
vegada imprès



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut S’Agulla

NORMES D'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CENTRE

a) El tutor/a al llarg dels primers dies del curs, mitjançant entrevistes que realitza als
alumnes a les hores de tutoria i pels registres escrits que té dels alumnes, obté una
àmplia informació d'aquests. Només així  el tutor/a disposa d'eines per realitzar un
seguiment efectiu del treball de l'alumne al llarg de l'any i intervenir adequadament
en les situacions conflictives que es produeixin.
b) El tutor/a del grup-classe ha de portar el control de les faltes d’assistència, els
retards i les demandes de justificació dels seus tutorands. Per aquesta tasca ha de
posar-se  en  contacte  amb  els  pares  o  tutors/res  de  l’alumne  telefònicament  o
personalment.

2. El/La tutor/a és el responsable del control de l'acumulació de Faltes d'ordre dels
seus alumnes i vetllarà, si escau, per què s'iniciï el seu tràmit disciplinari.

Article 53.
Els béns i l'entorn.
1. Quan hi hagin accions que produeixin un deteriorament dels béns i l’entorn s'actuarà
de la manera següent:

a) Tots els desperfectes realitzats intencionadament seran recuperats, restaurats i/o
en alguns casos compensats econòmicament, fent prendre a l'alumnat responsable,
des del punt de vista educatiu, una actitud reflexiva i activa en la reparació d'aquests
desperfectes.
b)  Caldrà  contribuir  activament  a  mantenir  l'institut  net  fent  periòdicament  que
l'alumnat netegi les aules, sent supervisats pels tutors i coordinadors/es.
c)  Pel  deteriorament  no  greu  causat  intencionadament  en  alguna  de  les
dependències del Centre, del material d'aquest o dels objectes i les pertinences dels
altres membres de la comunitat educativa, el tutor/-a parla amb l'alumne, s'avisa als
pares per escrit i l'alumne paga el desperfecte causat.
d)  Causar,  per  ús  indegut,  danys  greus en els  locals,  material  o  documents  del
Centre o en les pertinences d'altres  membres de la comunitat educativa, o causar
deteriorament    no greu intencionadament de forma reiterada (falta greu), suposa
l'inici d'expedient
e) Causar desperfectes greus de forma reiterada és motiu per iniciar el corresponent
expedient,  i  aquest  ha d'emprendre una de les tres actuacions que figuren en el
decret de drets i deures.

Article 54.
Conductes contràries a la convivència o irregularitats.
Són irregularitats les conductes següents: 
1. Les injúries,  ofenses, agressions físiques,  amenaces, vexacions ,  humiliacions a
altres membres de la comunitat educativa quan no siguin de caràcter greu.
2. El deteriorament intencionat de llurs pertinences quan no sigui de caràcter greu-
3.  Els  actes  que atemptin,  amb caràcter  no greu,  contra llur  intimitat  o  contra  llur
integritat personal.
4. El deteriorament de les dependències o equipaments, 
5. La falsificació o sostracció de documents o materials acadèmics, o la suplantació de
la personalitat en actes de la vida escolar.
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6. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a
la salut i la incitació a aquests actes quan no siguin de caràcter greu (consum de tabac
i de begudes alcohòliques dins el centre).
7. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre quan
no siguin de caràcter greu.
8. Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.
9. Els actes d'incorrecció o contraris a les normes de convivència del centre quan no
siguin de caràcter greu.
10. La captació d'imatges amb mitjans audiovisuals dins del centre que no compleixi la
normativa del centre i, en els casos que aquesta no reguli, sense l'autorització de la
direcció)
11.  L'ús d'aparells electrònics (telèfons mòbils i  aparells que reprodueixin música i/o
vídeos, ordinadors personals... ) quan no compleixi la normativa del centre i, en els
casos que no aquesta no reguli, sense l'autorització de la Direcció.

Article 55.
Mesures correctores de les irregularitats per conductes contràries a la convivència.
1. El professorat pot aplicar les mesures correctores següents graduades de menys a
més importància segons la gravetat de la irregularitat comesa per alumnes d'ESO:

a)  Amonestació  verbal  amb  aplicació  voluntària  d'un  càstig  sota  la  seva
responsabilitat.
b)  Falta  contra  la  convivència amb aplicació  obligatòria  d'un  càstig  sota  la  seva
responsabilitat.  L'acumulació  de  tres  faltes  de  convivència  aplicades  per  un/a
mateix/a professor/a equival a una falta d'ordre, que es farà signar a l'alumne/a i serà
comunicada per escrit al pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a.
c) Falta d'ordre amb aplicació obligatòria d'un càstig sota la seva responsabilitat. No
implica necessàriament l'exclusió de l'aula de l'alumne/a. El/La professor/a la farà
signar a l'alumne/a i la comunicarà  per escrit al seu pare, mare o tutor/a legal els
motius de la mesura.

2. El professorat pot aplicar les mesures correctores següents graduades de menys a
més  importància  segons  la  gravetat  de  la  irregularitat  comesa  per  alumnes  de
Batxillerat i de Formació Professional:

a) Falta d'ordre que es farà signar a l'alumne/a i serà comunicada, si és menor d'edat
o major d'edat no emancipat, per escrit al seu pare, mare o tutor/a legal els motius de
la mesura.

3. Els càstigs que es poden aplicar són:
a) La realització de tasques educadores durant el temps d'esbarjo o, sempre que
s'avisi prèviament al pare o a la mare o tutor/a legal, en horari no lectiu dins o fora
del centre.
b) La realització de tasques d'utilitat social per al centre.

4. Es posara una Falta d'ordre a l'alumne/a que hagi comes la irregularitat 6. En les
irregularitats 10 i 11 s'aplicarà una mesura correctora o una sanció d'acord l'article 48.1

5. Quan l’alumne cometi 5 retards sense justificació se li imposarà una falta d’ordre
que  serà  comunicada  a  la  família.  Tanmateix,  quan  l’alumne  acumuli  15  faltes

1-Aprovat pel claustre el 29/6/2012 i pel Consell Escolar el 29/10/2012.
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d’assistència no justificades, i prèvia revisió del tutor, se li imposarà una falta d’ordre i
es comunicarà igualment a la família.
Si hi ha components que les agreugen, les faltes d’assistència o de puntualitat, poden 
donar lloc a una falta d’ordre sense necessitat que hi hagi acumulació.

6. La comissió d'actes greument perjudicials per a la convivència del centre per part
d'un alumne/a haurà de ser comunicada per part del professorat el més aviat possible
al  cap  d'estudis.  Aquest  ho  comunicarà  amb  urgència  al  director  el  qual  decidirà
l'aplicació  d'una  mesura  correctora  o  l'inici  d'un  procediment  sancionador.  El/La
professor/a haurà de posar una Falta d'ordre.
7. Quan un/a alumne/a té un comportament inadequat  a l'aula el/la professor/a pot
decidir:
a) deixar-lo al passadís, davant la porta de l'aula, per un temps màxim de deu minuts
sota la seva supervisió i sempre i quan el/la professor/a pugui controlar-lo.
b)  excloure'l  de  l'aula  enviant-lo  a  la  sala  del  professorat  sota  la  supervisió  del
professorat de guàrdia. En aquest cas el/la professor/a li posarà una Falta d'ordre on hi
haurà de constar en aquesta la feina per fer en aquesta hora.  L'alumne/a haurà de
lliurar al professorat de guàrdia l'imprès de Falta d'ordre on hi haurà de constar com a
mínim les dades de l'alumne/a i del professor, i la feina que haurà de fer.

Article 56.
Mesures  correctores  i  sancions  per  la  comissió  d'actes  contraris  a  les  normes  de
convivència.
1. L'aplicació de mesures correctores o sancions per acumulació d'actes contraris a les
normes de convivència (faltes d'ordre) es regirà pel procediment següent:

FO

1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i 2n d'ESO quan han
repetit 1r i/o 2n

BTX, FP
3r i 4t  d'ESO majors de 16 anys
a inici de curs i que hagin repetit

algun curs.

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M) /SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

1a
FO

Carta
advertiment

pares: avís inici
1r procediment

sancionador

Cap

3a
FO

Carta
comunicació

pares

4 hores càstig
horari no lectiu

(M)

Carta
comunicació

pares

6 hores càstig
horari no lectiu

(M)

1r
procediment
sancionador

● Fins a 5 dies
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del
dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 10
dies)(S)

4a
FO

Carta
convocatòria

pares per
comunicar la

mesura

8 hores càstig
horari no lectiu

(M)

Carta
convocatòria

pares per
comunicar la

mesura

10 hores càstig
horari no lectiu

(M)

Carta
advertiment

pares: avís inici
2n procediment

sancionador
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FO

1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i 2n d'ESO quan han
repetit 1r i/o 2n

BTX, FP
3r i 4t  d'ESO majors de 16 anys
a inici de curs i que hagin repetit

algun curs.

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M) /SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M)/SANCIÓ(S)

correctora correctora

5a
FO

2n
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 10 dies
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del
dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 15
dies)(S)

6a
FO

1r
procediment
sancionador

● Fins a 5 dies
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del

dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 10
dies)(S)

1r
procediment
sancionador

● Fins a 5 dies
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar (màxim
3 mesos)(S)

● Suspensió del dret
d’assistència a
determinades

classes (màxim 10
dies)(S)

Carta
advertiment

pares: avís inici
3r procediment

sancionador

7a
FO

Carta
advertiment
pares: avís

inici 2n
procediment
sancionador

cap

Carta
advertiment
pares: avís

inici 2n
procediment
sancionador

cap

3r
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 3 mesos
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del
dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 3
mesos)(S)

10a
FO

2n
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 10 dies
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)
● Suspensió del

dret d’assistència
a determinades

classes (màxim 15
dies)(S)

2n
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a
les anteriors
aplicades)

● Fins a 10 dies
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar (màxim
3 mesos)(S)

● Suspensió del dret
d’assistència a
determinades

classes (màxim 15
dies)(S)

11a
FO

Carta
advertiment
pares: avís

inici 3r
procediment
sancionador

Cap

Carta
advertiment
pares: avís

inici 3r
procediment
sancionador

Cap

14a
FO

3r
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a

● Fins a 3 mesos
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar
(màxim 3 mesos)

(S)

3r
procediment
sancionador

(La sanció
sempre ha de
ser superior a

● Fins a 3 mesos
d’expulsió(S)

● Exclusió
d’activitats

extraescolar (màxim
3 mesos)(S)

● Suspensió del dret
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FO

1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO i 2n d'ESO quan han
repetit 1r i/o 2n

BTX, FP
3r i 4t  d'ESO majors de 16 anys
a inici de curs i que hagin repetit

algun curs.

PROCEDI-
MENT

MESURA
CORRECTORA
(M) /SANCIÓ(S)

PROCEDI-
MENT

MESURA
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dret d’assistència
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mesos)(S)

les anteriors
aplicades)

d’assistència a
determinades

classes (màxim 3
mesos)(S)

2. En la  carta comunicació pares  es comunica als pares l'acumulació de 3 Faltes
d'ordre i la mesura correctora que s'aplica.
3. La carta de convocatòria dels pares per comunicar la mesura correctora es fa
si  les  Faltes d'ordre  han estat  posades per  un mínim de dos professors/es i  se'ls
convoca a una reunió amb un/a professor/a responsable del cas. Aquest  responsable
explicarà als pares la  conducta a corregir  i  els proposarà  una  mesura correctora
d'entre les possibles. Si els pares no estan conformes amb la proposta es recollirà la
seva disconformitat per escrit i es traslladarà  al cap d'estudis, el qual resoldrà.
4. En la carta advertiment als pares de l'avís 1r/2n/3r procediment sancionador es
comunica a l'alumne/a, si és major d'edat, i/o als pares, si és menor d'edat o major
d'edat no emancipat, l'acumulació de faltes i l'advertiment que si acumula un nombre
de faltes més, que es determina a cada etapa en el  quadre, el  director iniciarà un
procediment disciplinari.
5.  L'alumnat  que  ha  estat  sancionat  per  haver  comés  una  o  vàries  faltes  de  les
tipificades a l'article 37 de la LEC (Llei 12/2009) diferents a la de la lletra d) si té noves
faltes d'ordre, aquestes es comptaran a partir de l'últim procediment sancionador que
se li ha realitzat.
6-  A  partir  del  tercer  procediment  sancionador  realitzat  s'enviarà  una  carta
d'advertiment d'inici de procediment sancionador a la següent FO, i amb dos FO més
després  d'aquest  avís  s'iniciarà  un  nou  procediment  amb  les  mateixes  sancions
possibles que en el 3r procediment.
7. En el càstig en horari no lectiu d'alumnat d'ESO es realitzaran:
a)Tasques educadores que principalment seran de les matèries on s'han produït les
Faltes d'ordre. El professorat que hagi posat Faltes d'ordre a l'alumnat que es castiga
haurà de preparar-li feina per fer durant un temps d'una hora per cada Falta d'ordre.
b)També podran ser tasques d'utilitat social per al centre: neteja d'espais i material del
centre.
5. El/La director/a inicia el procediment sancionador quan les faltes han estat posades
per un mínim de tres professors/es a l'ESO i per un mínim de dos professors/es al
Batxillerat  i  a  la  Formació  Professional.  Si  entre  la  darrera  FO  que  dóna  lloc  a
l’obertura de l’expedient i l'anterior hi ha un interval de temps superior als 45 dies, la
Direcció i  el tutor/a valoraran la conveniència de retardar l’obertura fins a  una FO
nova. El professorat que és nomena com a instructor/a a l'ESO és el que ha estat el
responsable de la citació per aplicar la mesura correctora. S'inicia el procediment com
a mínim per  comissió  de la  falta  tipificada  en l'article  37  lletra  d)  de la  LEC (Llei
12/2009): comissió reiterada d'actes contraris a les normes del centre.
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Article 57.
Circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta.
1. Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor afegit de
caràcter educatiu.
2. Per la graduació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents:
a) Les circumstàncies personals , familiars i socials i l’edat de l’alumne afectat.
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
c) La repercussió de la sanció en la  millora del procés educatiu de l’alumne 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.

Article 58.
Protocol d'exclusió d'alumnes de sortides i viatges escolars.1

1. Les sortides complementàries i els viatges de fi  d’etapa són un recurs didàctic i
formen  part  del  procés  d’aprenentatge,  però  en  desenvolupar-se  fora  del  centre
suposen assumir un risc, especialment si en el grup hi ha alumnes que de manera
reiterada  actuen  contra  les  normes  de  convivència.  Per  regular  l’exclusió  d’aquell
alumnat que no porten una conducta adequada en l’institut i que el professorat no creu
convenient portar de viatge, el consell escolar ha aprovat el protocol d’exclusions que
que es descriu en els punts següents.
2. Seguint les indicacions del Decret de Drets i Deures dels alumnes, distingirem entre
exclusions per conductes contra la convivència i per les motivades per faltes greus.
Les primeres poden ésser corregides mitjançant un càstig i les segones necessiten la
instrucció d’un expedient disciplinari.

a) Exclusions per faltes contra la convivència (sortides d’un dia):
I. Un/a alumne/a pot quedar exclòs/a d’una sortida pel seu mal comportament per
l’organitzador/a de l’activitat.
II. L’organitzador/a d’una sortida pot ser un professor/a o l’equip docent.
III.  El  responsable  de la  sortida  (professor/a  o  coordinador/a  de  l’equip  docent,
segons sigui el cas) pot demanar a la direcció l’exclusió d’un/a alumne/a presentant
un informe escrit sobre les motivacions de l’exclusió.
IV. El professor/a que vulgui excloure algun/a alumne/a podrà demanar l’opinió de
l’equip docent i demanar-li suport en forma d’informe escrit.
V.  Quan  un/a  alumne/a  ha  estat  exclòs  d’una  excursió  tindrà  oportunitat  de
demostrar des d’aquesta exclusió fins a la propera sortida que ha estat capaç de
modificar la seva conducta. Si és així, podrà assistir a la propera excursió. En cas
contrari,  l’organitzador/a  podrà  demanar  novament  la  seva  exclusió  elevant  un
informe escrit sobre la conducta de l’alumne/a des de l’última sortida.

1. Aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar (7/3/2002)
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VI.  Si  en  el  transcurs  d’una  sortida  el  comportament  d’un/a  alumne/a  ha  estat
distorsionador, l’organitzador/a de la sortida pot plantejar  l’exclusió de la propera
sortida per aquell/a alumne/a.

b) Passos a seguir en l'exclusió de sortides d'un dia:
I. Proposta d’exclusió per part de l’organitzador/a.
II.  L’organitzador/a  redactarà  un  informe  sobre  el  cas  que  transmetrà  al  cap
d’estudis, qui d’ofici acceptarà l’exclusió.
III. El tutor/a informarà per escrit els pares de l’alumne/a.
IV.  L’organitzador/a  de la  sortida  tindrà  cura  de què l’alumne/a  tingui  una feina
alternativa que haurà de fer el dia de l’excursió al centre.

c) Exclusions per faltes greus (més d’un dia):
I. A l’alumnat que per falta greu o per acumulació de faltes contra la convivència se
li obri un expedient, pot ser exclòs durant 3 mesos de les sortides, a demanda de
l’equip docent.
II. L’obertura d’un expedient disciplinari a alumnat de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat,
pot  comportar  la  seva  exclusió  del  viatge  de  fi  de  curs,  a  demanda de  l’equip
docent.

Article 59.
Actuació en cas de convocatòria de vaga de sindicats d'estudiants2

1. Considerant  que els estudiants de secundària tenen reconegut  el dret de reunió
però no el dret a fer vaga, que les convocatòries de jornades de vaga per part dels
sindicats  d’estudiants  provoquen  tensions  dintre  del  Centre  i  dificulta  l’activitat
acadèmica, i que les reflexions en torn de les plataformes reivindicatives de les vagues
són una eina educativa per formar ciutadans crítics i responsables; el Consell Escolar
creu convenient  recollir  les  inquietuds dels  estudiants,  tolerant  la  no assistència  al
centre per decisió col·lectiva per adherir-se a una convocatòria de vaga  dels sindicats
d'estudiants, perquè l’alumnat ho pugui fer en un acte de responsabilitat democràtica. 
2. Per tant, el Consell Escolar del Centre acorda tolerar la no assistència a les classes
per decisió col·lectiva per adherir-se a una convocatòria de vaga d'aquell alumnat que
vulgui  adherir-se  a la  convocatòria  de vaga a  partir  de  3r  d’ESO, sempre que es
respectin les normes següents:

a) La convocatòria de vaga ha de ser convocada per més d’un sindicat d’estudiants;
b)  La  vaga  ha  de  ser  convocada  formalment.  Aquest  protocol  no  avalarà  les
convocatòries de “jornades de lluita” o altres accions similars.
c)  No es  podrà  alterar  el  ritme habitual  de classes  els  dies  anteriors  a la  vaga,
excepte per explicar els motius de la convocatòria per part dels delegats o delegades
i per fer les votacions pertinents.
d) Si l'alumne/a és menor d'edat haurà de ser autoritzat pel seu pare,mare o tutor/a
legal.
e) L'alumnat ha de complir el protocol que es detalla en aquest article.

3. El protocol seguirà els passos següents:

2. Aprovat pel  Claustre, el 10 de juny de 2013, i pel Consell Escolar, el 17 de juny de 2013
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a) a instàncies de la Direcció, i prèvia petició d’algun sector de l’alumnat, el Consell
de  delegats/des  es  reunirà  per  informar-se  de  la  convocatòria  de  vaga  i  de  la
plataforma reivindicativa. 
b) Cada delegat/da explicarà les reivindicacions a la seva classe i procedirà a una
votació amb acta.
c) El delegat/da lliurarà a la Direcció del centre l’acta de votació de la seva classe en
un termini raonable.
d) La Direcció del centre procedirà a comptar els vots a favor i en contra de l'adhesió
a la convocatòria de vaga recollits en les actes i a determinar si l’alumnat del centre
s’adhereix o no a la convocatòria.
e)  En  cas  afirmatiu,  el  Consell  de  Delegats/des  redactarà  un  comunicat  donant
suport a la convocatòria de vaga i explicant a la comunitat educativa les raons per les
quals els/les alumnes del Centre s'hi adhereixen.
f) Si el vot és divergent entre ESO/BTX i FP, i l’alumnat demana diferenciar l’adhesió
a  la convocatòria de la vaga en els diferents nivells,  la Direcció podrà autoritzar
aquesta diferenciació si les votacions han estat per majoria.
g) El procés de votació, la recollida d’actes de les classes i la redacció del comunicat
a la comunitat educativa s’haurà d’enllestir dos dies abans de la data de l’aturada.

4.  Acabat  el  procediment  correctament  amb l’adhesió  majoritària  de l’alumnat  a la
convocatòria de vaga, el centre tolera la no assistència de l'alumnat a les classes i, per
tant, no es tindran en compte les faltes d'assistència de l'alumnat que s'adhereixi a la
convocatòria.  Les  activitats  lectives  del  professorat  no  tindran  cap  variació  i  es
desenvoluparan dins l'horari normal de les classes, excepte les activitats d'avaluació
que s'hauran d'ajornar. 
En cas d’haver-hi exàmens programats, quedaran ajornats pel primer dia que toqui la
matèria que havia programat el control, excepte si el professor/a indica una altra data
alternativa
5.  Els/les  alumnes  que  s'afegeixin  a  la  convocatòria  de  vaga  no  podran  entrar  al
recinte escolar. Per concentrar-se ho podran fer a l'exterior.
6.  La regulació de l'adhesió  a la convocatòria de vaga comporta la  prohibició dels
piquets a dintre de l'Institut.
7. Les convocatòries de vagues generals seran considerades excepcionals i, malgrat
que es farà servir  el  mateix protocol d’adhesió,  no es tindran en compte les faltes
d’assistència ni es podran programar activitats d'avaluació en cap nivell educatiu.
8. Per ajudar a les tasques del Consell de Delegats/des, l'institut es compromet a:

a) Facilitar la comunicació regular entre el Consell de Delegats/des i els sindicats
d'Estudiants.
b) Que els delegats/des puguin, després de cada Consell de Delegats/des, explicar-
se en les classes i fer la votació, durant 10-15 minuts, abans d'iniciar-se la classe.
c) Fer les fotocòpies necessàries per tirar endavant les comunicacions.
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DISPOSICIONS FINALS.

Primera.
El present reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació definitiva
pel Consell Escolar i se'n trametrà una còpia al Departament d'Ensenyament a efectes
de la constatació de la seva adequació a la legalització vigent.

Segona.
El present reglament podrà ser modificat, ampliat o revisat quan ho sol·liciti una tercera
part  dels  membres  del  Consell  Escolar.  Tanmateix  podrà  sol·licitar  modificacions,
ampliacions  o  revisions  el  claustre  de  professors,  la  junta  directiva  de  l'AMPA,  o
qualsevol altre estament representatiu amb l'acord pres per majoria absoluta dels seus
membres.

Tercera.
El present  reglament  podrà  modificar-se  quan  les circumstàncies ho aconsellin i
s'acompleixin els requisits necessaris i hi hagi l'acord favorable de les 2/3 parts dels
membres del Consell Escolar.

Quarta.
Periòdicament es farà una reunió extraordinària del Claustre de professors per valorar
pedagògicament  l'aplicació del present reglament.

Cinquena.
El  contingut  del present reglament es farà arribar a tots els sectors implicats en el
procés educatiu. Una còpia d'aquest document romandrà dipositada a la secretaria del
centre a disposició de  qualsevol persona reconeguda  com a  part implicada.

Sisena.
Del present  Reglament  de Règim Intern se'n farà un extracte de la  normativa que
afecta als pares i als alumnes i se'n donarà una còpia a cada família.

Setena.
Els casos no previstos en el  present reglament seran resolts pel Consell  Escolar  i
passaran automàticament a articular-se com a disposicions  addicionals  del  present
reglament.
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