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1. MARC HORARI

L'horari escolar del centre s'ha establert en base a la legislació vigent Ordre EDU/119/2021,

de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als

centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021).

DL DM DX DJ DV

8-9.00 CLASSES

9.00-10.00 CLASSES

10-10.15 PATI

10.15-11.15 CLASSES

11.15-12.15 CLASSES

12.15 -12.30 PATI

12.30-13.30 CLASSES

13.30-14.30 CLASSES

L’alumnat fa 30 hores lectives setmanals. No obstant això, es podrà valorar una proposta

horària alternativa per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per tal

de donar resposta educativa. En aquest cas, la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) és

l’òrgan encarregat de fer la valoració i l’informe de la proposta horària que haurà de signar

la família i formarà part del seu Pla de suport individual (PI).

3



2. PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT

2.1. Puntualitat

La puntualitat és important per al bon funcionament del centre i cal que hi col·labori tota la

comunitat educativa. L’alumnat ha d’arribar puntual a les classes. Cada 2 retards de

l'alumne/a es comptabilitza com una falta d'assistència i la reiteració de retards es

considera una conducta contrària a les normes de convivència del centre. En el cas de

l’alumnat amb suport SIEI es consultarà a l’orientador/a de nivell per determinar com

actuar en cada cas.

El procediment a seguir quan l’alumnat arriba tard a les 8.00h és el següent:

1. Avisar al professorat de guàrdia per tal que quedi registrat el seu retard.

2. El professorat de guàrdia fa el llistat i el fa arribar a secretaria.

3. Secretaria registra el llistat a Ieduca.

4. L’alumnat no podrà accedir a l’aula i s’ubicarà a una aula (o espai equivalent) amb

un/a professor/a de guàrdia. Cal que durant aquesta hora l’alumnat faci treball

acadèmic (lectura, estudi, deures...).

5. Els retards no es poden justificar tret de casos excepcionals en què l’alumne/a porti

el document de justificació del centre que acrediti el motiu de l’arribada impuntual.

La puntualitat entre classes s’organitza de la següent manera:

1. Si l’alumne/a es troba al recinte escolar i arriba tard a una classe, el/la professor/a

farà constar el retard a Ieduca.

2. El retard entre classe i classe no es podrà justificar excepte en el cas que

l’alumne/a estigués reunit/da amb un/a professor/a i porti una nota escrita, o en el

cas que l’alumne/a vingui de fora de l’institut per causa justificada.

2.2. Assistència

L'assistència de l’alumnat a classe és obligatòria, tant a l’ESO com al batxillerat. Durant

l’horari escolar, l’alumnat d’ESO no podrà sortir del centre. Sortir del centre dins de l’horari
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lectiu sense autorització es considera una conducta contrària a les normes de convivència

del centre.

L’alumnat de batxillerat podrà sortir durant els patis, respectant les franges horàries. Si

l’alumnat necessita marxar del centre podrà fer-ho per causa justificada, sempre que el

vingui a buscar la seva família o disposi de l’autorització corresponent.

El procediment a seguir per tal que l’alumne/a pugui sortir del centre no

acompanyat/da i en horari lectiu és el següent:

● L’alumne/a ha de portar una autorització signada de la família o responsable legal

que es troba disponible a la pàgina web de l’institut o a consergeria (vegeu a

l’annex el model d’autorització de sortida sense acompanyant en horari lectiu).

● L’alumne/a ha de lliurar aquesta autorització al professorat de guàrdia.

● Des de consergeria es fotocopia l’autorització i s’arxiva.

● En cas de malaltia de l’alumne/a serà el/la professor/a de guàrdia qui ha de trucar a

les famílies o als responsables legals.

● No es deixarà sortir cap alumne/a del centre si l'autorització és telefònica

L’autorització ha de ser sempre per escrit. Per a situacions imprevistes, la família o

responsables legals poden autoritzar la sortida del centre enviant un correu

electrònic a incidencies@insangeletaferrer.com.

2.3. Justificació de faltes d’assistència i retards

La justificació de faltes d’assistència i retards s’organitza de la següent manera:

● Les famílies han de justificar les absències i els retards de l’alumnat mitjançant el

document de justificació (es troba a consergeria i a la web del centre).

● Aquesta justificació ha de ser entregada al tutor/a en el termini d’una setmana com

a màxim (transcorregut aquest termini la falta quedarà injustificada).

● El/la tutor/a farà arribar els justificants a consergeria a través de les safates

ubicades a la sala de professorat.

● Els retards no es poden justificar tret de casos excepcionals en què es portarà un

justificant que acrediti la impuntualitat al centre.
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● A batxillerat, 60 faltes (hores) sense justificar (o una altra quantitat proporcional en

el cas d’alumnes que fan matèries soltes) generen l’inici de la tramitació de la baixa.

2.4. Assistència a exàmens i lliurament de treballs a l’ESO i al batxillerat

L’alumnat de batxillerat, si falta a un examen, presentació o lliurament d'un treball en les

dates proposades pel professorat, només podrà justificar la falta i reprogramar la tasca

acompanyant el justificant signat per la família d’un document oficial que acrediti la

impossibilitat d’assistència (informe mèdic o un justificant acreditatiu oficial).

L’alumnat d’ESO, en el mateix cas, haurà d’aportar el justificant signat per la família (el

document oficial és recomanable però no obligatori).

2.5. Gestió de les faltes d'assistència i els retards

El professorat diàriament i durant les hores lectives controlarà l'assistència de l’alumnat a

través de plataforma iEduca. La gestió de les faltes d’assistència i retards s’organitzarà de

la següent manera:

● Setmanalment els/les tutors/es generaran un informe mitjançant la plataforma on

constin les absències i els retards del seu grup. Aquests informes es comentaran a

les reunions setmanals de coordinació de nivell.

● És recomanable fer constar les faltes d’assistència i els retards en els butlletins de

notes.

● Setmanalment, des de consergeria es justificaran a iEduca les faltes d’assistència i

retards de l’alumnat.

3. GUÀRDIES I TASQUES DEL PROFESSORAT DE GUÀRDIA

El centre és responsable de l'alumnat al llarg de tot l'horari lectiu. Aquesta responsabilitat

recau normalment en el professorat a les seves hores de classe, però també hi ha establert

un sistema de guàrdies que permet vetllar per l'alumnat en tots aquells moments en què no

estigui fent classe com, per exemple, les hores d'esbarjo, les activitats fora del centre, en

cas d'absències del professorat o en qualsevol altre moment en què hi hagi alumnes fora

de la seva aula.

6



Per assumir aquesta responsabilitat cal garantir un control de l'alumnat. En el moment de

canvi de classe és quan es produeixen més conflictes entre alumnes i desperfectes al

centre. Per tant, és molt important començar totes les guàrdies puntualment.

3.1. Guàrdies preferents

En les sortides, el professorat alliberat ha de passar a reforçar les guàrdies corresponents,

sent els primers a substituir les absències d’altres professors/es.

3.1.1. Guàrdies de classe

Professorat

Les guàrdies de classe tenen l’objectiu de mantenir l’ordre del centre durant les hores

lectives, per aquest motiu és important respectar la puntualitat durant les hores de guàrdia.

A cada hora de guàrdia cal seguir el següent procediment:

● Revisar el full de guàrdies per atendre les necessitats que s’hi indiquen

● Revisar la informació extra de la pissarra de la sala de professorat per saber si hi ha

guàrdies excepcionals

● Revisar les safates de la sala de professorat de feines/deures que el professorat

absent ha deixat

● Fer les rondes de vigilància a tot el centre

● Cobrir els grups que es troben sense professor/a i passar llista d’assistència a

iEduca

● Només en les guàrdies d’Educació física es podrà ocupar l’espai previst (gimnàs i

pistes)

● Atendre les incidències que es puguin donar

● Signar el full de guàrdia

El professorat de guàrdia que no hagi de substituir ningú romandrà a la sala de professors

per a poder controlar les possibles incidències que s'esdevinguin.
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Si es dóna el cas que el nombre de professors/es a substituir fos igual o superior que el

nombre de professors/es de guàrdia, aquests s’organitzaran per tal de poder controlar tots

els grups sense professorat.

La cobertura de grups es realitzarà donant prioritat als primers cursos de l’ESO i es miraran

de tant en tant les aules desateses. Només en casos molt excepcionals, prèvia autorització

d’algun membre de l’equip directiu, es podran enviar els grups classe al pati, vigilant que

no interfereixin en les activitats d’educació física.

Alumnat

● Durant les hores de classe no hi pot haver cap alumne/a fora de la seva aula, ni als

passadissos, ni al pati. El professorat de guàrdia serà el responsable de fer complir

aquesta norma.

● Quan ve un alumne/a a la sala de professorat per una incidència, el/la professor/a

de guàrdia haurà d’omplir el registre d’incidències, anotant l’alumne/a, el curs, la

data, l’hora i el professor/a implicat. A continuació li donarà a l’alumne/a un full

d’incidències. Quan l’hagi omplert, ha de retornar a la seva aula amb el full.

● Excepcionalment, si en una aula hi ha hagut una incidència greu, un/a professor/a

pot enviar un/a alumne/a a la sala de professors a buscar un/a professor/a de

guàrdia per tal que acompanyi l’alumnat implicat en l’incident a Direcció o Cap

d’estudis.

● Si la guàrdia coincideix amb l’entrada o la sortida d’algun dels torns d’esbarjo, es

procurarà que es faci sense soroll i, en el cas de les sortides, es comprovarà que no

quedin alumnes a les aules sense autorització per romandre-hi.

● En cas d’accident o malaltia d’un alumne/a, el professorat de guàrdia és

l’encarregat d’atendre’l i prendre les decisions que creguin més oportunes. En

casos importants cal informar algun membre de l’equip directiu. Si un o una

alumne/a ha de rebre assistència mèdica, el/la professor/a de guàrdia

l’acompanyarà amb taxi i tornarà amb l’alumne/a al centre, si no és que un familiar

se’n fa càrrec.
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● A 1r i 2n de batxillerat, si un grup no té professor/a a la darrera hora de classe, es

podrà deixar sortir l’alumnat amb el vistiplau de Direcció i avisant a consergeria.

També podrà entrar una hora més tard en cas de previsió d’absència del

professorat a primera hora.

3.1.2. Tasques de l’alumnat durant les guàrdies

El professorat ha de deixar tasques pels grups d’alumnes durant els seus períodes

d’absències. Aquestes tasques estaran anotades al full de guàrdia i les feines es trobaran a

les safates corresponents de la sala de professors.

En cas que no sigui possible que el professorat absent deixi feina, el professorat de

guàrdia proposarà tasques alternatives a l’alumnat: lectura de llibres obligatòries, deures

de les diferents matèries, preparació d’exàmens, repàs o anticipació de continguts, treballs

d’altres matèries, etc.

3.1.3. Guàrdies durant el temps d’esbarjo

L’institut organitza el temps d’esbarjo en dues franges horàries: de 10 a 10.15 i de 12.15 a

12.30. Durant aquestes franges hi ha professorat de guàrdia assignat a diferents espais del

recinte interior i exterior. Les zones destinades a l’esbarjo de l’alumnat són el pati i la

biblioteca del centre.

L’alumnat d’ESO surt al pati de la zona A i no pot sortir de les instal·lacions del centre.

L’alumnat de batxillerat pot sortir de l’institut durant el temps d’esbarjo o bé ubicar-se al pati

d’entrada de l’institut, zona B.
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Professorat

El professorat de guàrdia controlarà les diferents incidències que es puguin produir durant

el temps d’esbarjo de l'alumnat. L’equip de guàrdies està format per un mínim de quatre

professors/es. Està repartit en diferents zones de l’institut per facilitar el control d’aquests

espais. Cal tenir cura especial dels espais poc visibles i de la presència d’alumnat situat a

l’exterior del centre.

En cas que falti un/a professor/a de guàrdia cal comunicar-ho a Direcció.

Si les inclemències del temps impedeixen fer l’esbarjo al pati, es procurarà ocupar els

espais lliures de la planta baixa, cantina i passadís, procurant no molestar. L’alumnat de

suport SIEI anirà a l’aula 013 (departament d’orientació educativa).

El professorat de guàrdia es distribueix  de la manera següent:

● Professor/a de guàrdia 1: buida els passadissos i se’n va a la porta de sortida del

pati.

● Professor/a de guàrdia 2: se’n va directament a la porta de sortida de l’institut i

només deixa sortir a fora l’alumnat de batxillerat (no es deixa anar cap alumne/a a

la zona de l’hort).

● Professor/a de guàrdia 3: fa la vigilància a la pista petita i la zona de les taules de

ping-pong. Controla l’espai dels vestuaris, zona d’especial incidència.

● Professor/a de guàrdia 4: fa la vigilància a la zona final de la pista gran. Controla

que es respectin els torns de les pistes i vigila que l’alumnat deixi lliure el recinte

d’entrada del vestíbul de davant del menjador.

A nivell general cal:

● Resoldre els diferents incidents que es produeixin durant l’espai d’esbarjo.

● Supervisar les zones especialment conflictives dels patis.

● Supervisar que l’alumnat faci ús de les papereres.

● Si una pilota surt fora del recinte escolar, el professorat de guàrdia autoritzarà la

seva recollida sortint l’alumne/a implicat per la porta principal.
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● Vigilar que l’alumnat deixi lliure el recinte d’entrada del vestíbul i d’entrada a l’edifici.

Professorat d’orientació educativa, educadora EE i monitora EE

Durant el temps d’esbarjo, el professorat de la SIEI i l’educador/a d’educació especial

estaran a disposició de l’alumnat NESE o bé d’altre alumnat amb dificultats a nivell

relacional.

Alumnat

L’espai d’esbarjo és important per poder descansar del temps de treball i poder

relacionar-se amb els companys i companyes de l’institut. Aquest espai de descans és

especialment important per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i

per a l’alumnat de SIEI donat que són alumnes que per les seves dificultats han de fer un

esforç important durant la jornada lectiva.

La normativa de convivència durant l’espai d’esbarjo és la següent:

● L’alumnat surt al pati assignat durant les franges horàries d’esbarjo.

● L’alumnat d’ESO no pot sortir de les instal·lacions del centre.

● L’alumnat de batxillerat pot sortir del centre.

● Tot l’alumnat del centre pot disposar del servei de la cantina.

● Cal respectar la higiene dels espais comuns fent servir les papereres o bé les

carmanyoles quan es porta l’esmorzar de casa.

● S’ha de tenir cura del material esportiu.

● En acabar el pati l’alumnat accedirà a les aules de forma puntual, ordenada i

tranquil·la.

● L’alumnat pot utilitzar els lavabos de la planta baixa durant el temps d’esbarjo.

● L’alumnat pot anar a la biblioteca durant l’espai d’esbarjo, però cal tenir en compte

el següent:

o S’ha d’esmorzar abans d’entrar-hi.

o L’alumnat de 1r d’ESO ha d’anar preferentment a l’espai del pati per

esbargir-se.
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o A la biblioteca cal respectar les normes de treball: cal estar en silenci i

mantenir l’ordre de l’espai.

4. ABSENTISME ESCOLAR

El terme absentisme s’utilitza per expressar diferents situacions de ruptura escolar. Pot

indicar desescolarització o abandonament escolar. Cal tenir en compte les necessites

específiques de suport educatiu (NESE) de l’alumnat amb risc d'abandonament escolar.

A continuació definim a nivell normatiu la no-escolarització, absentisme i abandonament

escolar contemplat a l’article 52 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les

oportunitats a la infància i l’adolescència:

● No-escolarització: Entenem per no-escolarització el fet que els progenitors, els

titulars de la tutela o els guardadors d’un infant o adolescent en període

d’escolarització obligatòria, no gestionin la plaça escolar corresponent sense una

causa que ho justifiqui.

● Absentisme: Entenem per absentisme l’absència de classe sense presentar

justificant o sense una justificació acceptable. S’han de determinar per reglament

quins són els casos que constitueixen absentisme lleu, absentisme moderat o

absentisme greu.

● Abandonament escolar: Entenem per abandonament escolar el cessament

indefinit de l’assistència a la plaça escolar corresponent per l’infant o l’adolescent

en període d’escolarització obligatòria.

Entre els casos d’absentisme escolar individual s’estableix una classificació segons el

total d’absències de classe mensuals sense presentar justificant o sense una justificació

acceptable de cada alumne/a:

● Absentisme lleu, també anomenat puntual o esporàdic: absència de menys del

5% de classes mensuals sense presentar justificant o sense una justificació

acceptable (esporàdic màxim 1 dia setmanal).
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● Absentisme moderat o sistemàtic: absència entre el 5% i el 25% (tots dos

percentatges inclosos) de classes mensuals sense presentar justificant o sense una

justificació acceptable (sistemàtic 2-3 dies setmanals).

● Absentisme greu, també anomenat crònic: absència de més del 25% de classes

mensuals sense presentar justificant o sense una justificació acceptable (crònic 4

dies setmanals o més).

● En el cas d’alumnes amb una absència del 100% de classes mensuals sense

presentar justificant o sense una justificació acceptable, es considera

abandonament escolar.

S’especifica, a continuació, el marc legal relacionat amb les faltes d’assistència de

l’alumnat.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació assenyala en l’article 3 el dret a rebre una

educació integral alhora que l’article 22.1 disposa que el deure principal dels alumnes és

estudiar per aprendre i comporta, entre altres, el deure d’assistir a classe.

Així mateix, tant la Llei d’Educació de Catalunya, en l’art 159, com a nivell de normativa

estatal, en concret en l’art 25 de la Llei 7, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim

local, citen, per igual, com a competència dels municipis: participar en la vigilància del

compliment de l’escolaritat obligatòria.

La Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies estableix en l’article 32.3 que (...)

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de llurs competències, han d’adoptar

mesures per a prevenir i tractar l’absentisme i el fracàs escolar. A aquests efectes, el

Govern, conjuntament amb l’Administració local, ha d’establir plans contra l’absentisme

escolar (...) amb implicació dels centres docents.

4.1. Protocol d’actuació en l’absentisme escolar

Les actuacions poden ser: a nivell preventiu, a nivell de detecció i a nivell d’intervenció en

l’absentisme escolar una vegada detectat.
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Actuacions a nivell preventiu (cal tenir en compte el recull d’indicadors de risc social

municipal):

1. El control de l'assistència i la puntualitat dels diferents grups per part dels equips

docents a l’aplicatiu iEduca.

2. La tutoria personalitzada de l’alumnat amb especials dificultats per part del tutor/a o

cotutor/a.

3. Entrevistes amb les famílies o tutors/es legals i/o seguiment telefònic per part del

tutor/a o cotutor/a.

4. Les reunions de coordinacions primària-secundària de 1r d’ESO, els informes

NESE de situació social i econòmica desfavorida de l’EAP, la derivació i les

actuacions conjuntes amb la treballadora social de l’EAP.

5. Les reunions de coordinació amb la xarxa comunitària: equips de Serveis socials,

CSMIJ, etc.

6. Suport a la tramitació d’ajuts (menjador escolar, activitats extraescolars, MEC, aula

d’estudi, etc.).

7. Suport de l’orientador/a de nivell a l’alumnat i les seves famílies.

8. Des del departament d’orientació es fa suport a l’equip docent (entrevistes

conjuntes i graella informativa amb l’alumnat NESE on consten les mesures i

suports d’atenció educativa de l’alumnat amb risc d’abandonament escolar).

Actuacions a nivell de detecció:

1. Setmanalment el/la tutor/a o cotutor/a haurà de revisar l’assistència del seu grup

d’alumnes i veure les justificacions.

2. Caldrà fer seguiment de les incidències a les reunions amb el/la coordinador/a de

nivell i valorar la intervenció de l’orientador/a de nivell (sol·licitud d’intervenció a la

CAD) i valoració d’altres indicadors de risc (recull d’indicadors de risc social

municipal).

3. Entre les accions de detecció hi ha les entrevistes amb les famílies conjuntes

(tutor/a i orientador/a de nivell), les entrevistes personalitzades del tutor/a o
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cotutor/a del Pla d’acció tutorial, el suport de l’orientador/a de nivell a l’alumnat i,

finalment, les entrevistes conjuntes amb Serveis socials.

Actuacions a nivell d’intervenció:

Una vegada es detecten faltes d’assistència per part de l’alumnat cal:

1. Fer una valoració de les faltes d’assistència no justificades o justificació reiterada de

les faltes d’assistència per la família. El/la tutor/a o cotutor/a ha de contactar

telefònicament a la família i informar-la de la situació. Cal que la família justifiqui les

faltes d'assistència amb un termini màxim d’una setmana. A més es fa un

seguiment de l’alumnat (entrevista) i un registre de l’actuació amb la família.

2. Si les faltes continuen cal que el/la tutor/a faci una entrevista amb la família i/o

tutor/a legal i li entregui un llistat amb les faltes d’assistència i, si escau,

d’incidències. Cal valorar la presència de l’alumnat a l’entrevista i arribar a un acord,

valorant la possibilitat del carnet de seguiment o el contracte pedagògic. Per

finalitzar, cal registrar l’entrevista i els acords arribats amb la família.

3. Si la situació persisteix es farà derivació a la CAD i una intervenció conjunta amb

l’orientador/a de nivell seguint aquests passos:

-Una entrevista conjunta amb l’orientador/a de nivell i el/la tutor/a.

-Valorar una citació per carta a la família i/o tutor/a legal i revisió d’acords.

-Entrevista amb l’alumnat i revisió d’acords.

4. Si la situació continua es valorarà a la CAD fer un informe de derivació a la

treballadora social de l’EAP. Aquesta derivació la fa l’orientador/a de nivell i va

acompanyada del registre de faltes d’assistència de iEduca. D’aquest informe es

lliurarà còpia a la Direcció del centre i quedarà arxivat a l’expedient de l’alumne/a a

disposició de possible consulta d’Inspecció educativa juntament amb la resta

d’actuacions desenvolupades anteriorment.

5. Reunió amb la treballadora social de l’EAP i el/la tutor/a o cotutor/a i orientador/a

de nivell per tal de planificar les intervencions.

6. Reunió de valoració de les intervencions i es valorarà la derivació a Serveis socials,

que s’ofereix com una ajuda a la família i l’alumne/a.
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7. Reunió amb Serveis socials i el tutor/a o cotutor/a i orientador/a de nivell i es

planifica la intervenció en l’àmbit de la xarxa comunitària.

8. Es valora a la CAD la situació de l’absentisme, risc d’abandonament escolar o

abandonament. Si la situació persisteix des de Direcció del centre s’informarà a

Inspecció educativa amb informe elaborat per l’orientador/a de nivell (arxivat a

l’expedient de l’alumnat).

9. En el cas de batxillerat, 60 faltes sense justificar (o una altra quantitat proporcional

en el cas d’alumnes que fan matèries soltes) generen l’inici de la tramitació de la

baixa.

5. CONVOCATÒRIA DE VAGA

5.1. Marc normatiu en relació a les vagues de l’alumnat

El marc normatiu del Departament d’Educació no parla mai de “vagues d’alumnes”. El dret

constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors (Reial Decret llei 17/1977), però

no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament. En el seu lloc, el Decret 279/2006, de 4

de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres

educatius no universitaris de Catalunya, parla de la “inassistència col·lectiva a classe”, i ho

fa prescrivint el següent:

Article 32. Decisions sobre l'assistència a classe

● 32.1 El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació

secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació

amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin

objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi

estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del

centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

● 32.2 En els ensenyaments postobligatoris, els reglaments de règim interior han de

regular les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció

les decisions col·lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan

16



siguin resultat de l'exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho

hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

● 32.3 Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les

decisions sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.”

I, més recentment, el Decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article següent:

● 24.2 Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu

l'apartat e) de l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les

faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden

determinar que, a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, les

decisions col·lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva assistència a

classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del

centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no

tinguin la consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar en quines

situacions les mesures correctores s'han d'aplicar directament pel professorat i en

quins casos en correspon l'aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre,

així com el procediment per informar-ne la família i, si és possible i s'escau, establir,

amb aquesta, pautes compartides d'actuació.

5.2. Procediment de convocatòria de vaga de l’alumnat

En el cas de convocatòria oficial de vaga per part del Sindicat d’Estudiants cal tenir

present:

● El dret a vaga és només per a l’alumnat que s’hi adhereixi de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n

de batxillerat.

● La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat faci la vaga o no

és sempre de les famílies.

● La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.

● Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer: la

vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que

l’originen.
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● L’institut té una normativa que regula les vagues de l’alumnat i que és d’obligat

compliment per part de tothom.

Per poder fer vaga l’alumnat ha de seguir el procediment i complir els següents requisits:

● Només podrà fer vaga l’alumnat matriculat a 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat.

● Les vagues afecten únicament les 3 hores lectives posteriors al primer temps

d’esbarjo, per tant cal venir les 3 primeres hores (de 8.00 a 11.00h).

● Els i les representants de l’alumnat han de:

○ Traslladar al seu grup els motius de la inassistència i dur a terme una

votació sobre l’adhesió o no adhesió a la convocatòria de forma

democràtica.

○ Recollir els resultats de la votació en una acta (disponible a la secretaria del

centre) i lliurar-la a la Direcció, juntament amb la convocatòria de vaga, amb

un mínim de 48 hores d’antelació.

● La Direcció del centre examinarà si es compleixen o no els requisits i autoritzarà o

no la vaga a cada grup classe.

● La Direcció del centre enviarà, el dia abans de la vaga, un correu electrònic

informatiu a les famílies amb el document d’autorització de les famílies o tutors/es

legals. S’haurà de retornar signat al tutor/a el mateix dia de la convocatòria de vaga,

entre les 8h i les 11h del matí.

● En casos de falta col·lectiva, el desenvolupament de les matèries previstes en la

programació es realitzarà segons el previst amb els alumnes que exerceixen el seu

dret de lliure assistència a classe.

● Quan no assisteixi cap alumne/a a classe, el/la professor/a indicarà la forma de

recuperar la matèria que estava prevista desenvolupar en les hores perdudes a

conseqüència de la falta.

5.3. Dret de vaga del professorat i/o PAS 

● Les persones que conviuen al centre (membres del professorat i personal PAS)

tenen garantit el seu dret a la vaga sempre que aquesta compleixi tots els

requeriments legals.
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● El centre informarà a través dels canals habituals de qualsevol convocatòria de

vaga

● El professorat i el personal PAS ha de ser conscient que l’exercici del dret a vaga és

lliure i té caràcter personal en tant que comporta restriccions i perjudicis derivats

d’una situació que s’ha de considerar d’anormalitat.

● En cas de vaga del professorat, la Direcció del centre assignarà a professorat que

no exerceixi el dret de vaga per substituir aquells que sí que en fan i que, per tant,

han de cobrir les seves respectives classes.

● El centre, en virtut del decret dels serveis mínims, haurà de garantir el servei i

l’atenció a l’alumnat, sense que això comporti haver-hi classes normalitzades en les

quals el professorat hagi exercit el seu dret de vaga.

● Si més del 50% del professorat està en vaga, l’activitat lectiva s’organitzarà de la

millor manera possible perquè els alumnes assistents puguin ser atesos.

6. LA CONVIVÈNCIA A L’INSTITUT

El nostre institut contempla mesures de promoció de l’aprenentatge de la convivència. La

convivència és un element fonamental del procés educatiu i un element de qualitat. La

creació d’unes condicions adequades per crear un bon clima d’aula i un ambient de treball

als diferents espais de l’institut, dins i fora de l’aula, afavoreix la transmissió de

coneixements i valors.

Tots els membres de la comunitat educativa tenim dret a conviure en un bon clima escolar i

el deure de facilitar-lo amb la nostra actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de

l’activitat del centre.

En aquest sentit, la carta de compromís educatiu i el compromís pedagògic del bon ús del

mòbil i de l’ordinador han de ser un referent en el foment de la convivència entre tots els

membres de la comunitat educativa.
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Moltes vegades les actituds amb les quals s’encaren els conflictes són més importants que

els conflictes en si mateixos. L’esforç, per tant, s’ha de centrar en buscar solucions amb un

tarannà de col·laboració i de flexibilitat per al canvi.

A nivell orientatiu es proposa:

Actituds que afavoreixen la resolució de
conflictes

Actituds que dificulten la resolució
de conflictes

● Tranquil·litzar-se ● Insultar

● Saber escoltar d’una manera activa ● Acusar

● Emprar un llenguatge respectuós ● Amenaçar

● Diferenciar el problema de la
persona

● Menysprear

● Proposar solucions ● Generalitzar

● Saber defensar les posicions
respectant els sentiments dels altres

● Ridiculitzar

● Saber demanar disculpes quan es
comet una falta admetent la
responsabilitat

● Etiquetar

● Cercar acords i respectar-los ● Veure sols una versió

● Tenir espais i temps per afrontar els
problemes

● No assumir responsabilitats

● Demanar ajuda ● Treure conclusions que no
venen al cas

Les mesures preventives que es porten a terme a l’institut s’agrupen en quatre àmbits

d’actuació:

● Àmbit d’actuació 1: l’organització de centre

● Àmbit d’actuació 2: l’organització del temps de pati, entre classes i a l’aula

● Àmbit d’actuació 3: el familiar
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● Àmbit d’actuació 4: coordinació i col·laboració amb la xarxa comunitària

6.1. Àmbit d’actuació 1: l’organització de centre

Aquest àmbit contempla les actuacions d’acollida a la comunitat educativa, l’agrupament de

l’alumnat, l’acció tutorial i les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).

a) Pla d’Acollida de l’alumnat i de les seves famílies: amb accions d’acollida i

acompanyament per a l’alumnat i per a les seves famílies. Dirigit a l’alumnat de 1r

d’ESO i de la resta de cursos amb activitats de retrobament de l’alumnat. També

contempla les accions d’acollida i acompanyament de l’alumnat amb necessitats

específiques de suport educatiu derivades de necessitats educatives especials

(NEE)  i de les seves famílies.

b) Pla d’Acollida al sistema educatiu de l’alumnat nouvingut immigrant.

c) Pla d’Acollida del professorat nouvingut i altres agents de la comunitat educativa

(personal de PAS, monitora d’educació especial, educadora EE).

d) Pla d’Acollida per a l’alumnat de matrícula viva.

e) L’agrupament de l’alumnat mitjançant la informació de les reunions de coordinació

de primària o bé de tutors/es de nivell de 3r d’ESO per tal de crear els diferents

grups classe.

f) El Pla d’Acció Tutorial (PAT). La tutoria és un element fonamental de l’alumnat en la

vida escolar. El PAT està organitzat en sessions de treball per desenvolupar les

habilitats socials i l’autoestima dels alumnes, disseny d’activitats per millorar el

clima de convivència, conceptes d’empatia, assertivitat, respecte, resolució dels

conflictes, mediació, etc. El PAT s’organitza de forma conjunta: els/les

coordinadors/es de nivell, els tutors/es i l’orientador/a coordinen els aspectes a

treballar les necessitats de cada grup classe i oferint a l’alumnat la possibilitat de

participació mitjançant la proposta de temes o bé l’aprenentatge entre iguals.

g) Pla d’atenció a la diversitat i la inclusió on s’organitzen les mesures i suports

d’atenció educativa del centre conjuntament amb l’equip directiu. L’equip

d’orientació donarà suport i orientarà a l’equip docent en l’atenció a l’alumnat amb

necessitats específiques de suport educatiu.

h) Difusió de les normes de convivència entre l’alumnat, el professorat i les famílies.
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i) Signar amb les famílies el compromís pedagògic del bon ús del mòbil i de

l’ordinador i la carta de compromís educatiu (vegeu apartat 9.1, 10.1 i l’annex 11.2)

j) La resolució pacífica de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció

educativa i té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu

de l’alumnat.

Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis i

criteris següents:

● Vetllar per la protecció dels drets de les persones afectades i han d’assegurar el

compliment dels seus deures.

● Garantir la continuïtat de les activitats del centre amb la mínima pertorbació per a

l’alumnat i el professorat.

● Emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.

● Educar en valors l’alumnat: aprendre a participar, tant en la construcció dels

coneixements a l’aula com en la vida del centre i de l’entorn, tot desenvolupant les

competències personals i socials.

● Treballar l’educació inclusiva, que és la que ofereix a tots els i les joves altes

expectatives d’èxit educatiu, independentment de les seves característiques,

necessitats o discapacitats. Aquest és un dels principis d’actuació per a la millora

de la convivència.

● Facilitar i promoure el desenvolupament de capacitats de relació interpersonal i el

desenvolupament d’habilitats comunicatives i socials, que és un dels eixos

vertebradors per a promoure la convivència. Aquestes competències, social i

comunicativa, es treballaran a nivell global de centre.

6.2. Àmbit d’actuació 2: l’organització i planificació en el temps de pati, entre classes

i a l’aula

● Als patis

En acabar les classes abans del pati, el professorat recordarà als alumnes que no poden

romandre als passadissos i tancarà la porta de l’aula, per tal de prevenir possibles robatoris

o que l’alumnat s’hi quedi. Durant les hores del pati, hi haurà professorat de guàrdia que
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s’encarregarà de supervisar les tres plantes de l’edifici, la porta exterior i els patis i que

mantindrà l’ordre en tot el recinte escolar.

● Entre classe i classe

Entre una classe i la següent, l’alumnat ha de romandre a l’aula, tret d’aquells casos en

què sigui absolutament indispensable o necessari: desplaçament de l’alumnat a les aules

d’informàtica, optatives, tallers, gimnàs, desdoblaments de grups, hort, etc.

L’alumnat que hagi de desplaçar-se ho farà amb ordre i correcció, mantenint en tot moment

un comportament adequat sense crits, carreres ni aldarulls pels passadissos.

● A l’aula

Durant el temps de treball a l’aula s’estableixen unes normes de treball i de convivència

que són importants per facilitar el bon clima d’aprenentatge de l’aula. Cada grup a

començament de curs escollirà en votació dos representants entre els seus companys i

companyes de classe, un/a delegat/da i un/a subdelegat/da, els quals actuaran en qualitat

de representants del grup classe.

Les normes bàsiques de funcionament a l’aula són:

1) Portar tot el material necessari per treballar: Chromebook/portàtil, els llibres,

llibretes, estoig, instruments  musicals, calculadora, compàs, etc.  de cada matèria.

2) Apuntar les tasques acadèmiques a l’agenda escolar per poder-les organitzar

correctament.

3) Deixar les feines acabades i endreçades a la carpeta.

4) Entre classe i classe, cal romandre dins de l’aula.

5) Mantenir una actitud de respecte i de treball, tant amb el professorat com amb els

companys i companyes: escolta activa, aixecar la mà per intervenir, etc.

6) Cal tenir cura dels espais i materials: taules, guixetes i resta de materials

compartits. Cal fer ús de les papereres.

7) Excepte situació justificada, només es podrà anar al lavabo abans d’entrar a classe

a les 8h, durant els patis i al finalitzar les classes a les 14.30h.
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6.3. Àmbit d’actuació 3: el familiar

L’educació és un procés compartit entre la família i el centre educatiu, on la confiança

mútua és clau per poder treballar en un bon clima de convivència. En aquest sentit

orientem a les famílies a que valorin i donin suport a la tasca del professorat dins de l’aula;

que inculquin als seus fills i les seves filles els valors com el respecte, la responsabilitat i la

tolerància i que els estimulin a dedicar un temps a l’estudi.

● Reunió de grup amb les famílies a l’inici de curs

Durant els mesos de setembre i octubre es fa la primera reunió de famílies amb els seus

tutors/es i cotutors/es referents del grup i l’orientador/a de nivell. Aquestes reunions es fan

a tots els nivells de l’ESO i batxillerat i són especialment importants per les famílies

d’alumnes que s’incorporen al centre per primera vegada.

L’objectiu és acollir i acompanyar les famílies així com donar un espai d’intercanvi amb els

seus referents tutors/es o cotutors/es per aquells aspectes que vulguin comentar. A l’espai

de reunió s’expliquen els aspectes més importants a nivell organitzatiu i de funcionament

del centre, així com la forma de contactar amb el professorat referent de l’alumnat i

l’orientador/a de nivell.

● Contactes telefònics amb les famílies

Al llarg del curs el/la tutor/a o cotutor/a podrà contactar telefònicament amb les famílies per

poder gestionar diferents aspectes:

● Entrevistes amb les famílies o representants legals de l’alumnat

Els/les tutors/es o cotutors/es ofereixen un espai d’atenció a les famílies que pot ser a

demanda de la família o bé de l’equip docent del centre amb l’objectiu de tractar temes

relacionats amb l’alumnat: informar-los de la marxa acadèmica, el rendiment i les millores o

dificultats que hi puguin haver i suggerir-los mètodes de col·laboració en la seva educació.

La funció del tutor/a és la d’orientar i assessorar tant a l’alumnat com a les famílies.
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L’acompanyament de les famílies amb alumnat amb necessitats específiques de suport

educatiu derivat de NEE s’organitzen en funció de la valoració de la Comissió d’Atenció a

la Diversitat (CAD) i l’orientador/a de l’EAP.

És prescriptiu un mínim d’una entrevista personal amb la família o tutors legals de

l’alumne/a al llarg del curs escolar.

6.4. Àmbit d’actuació 4: coordinació i col·laboració amb la xarxa comunitària

L’institut fomenta la col·laboració del centre amb d’altres institucions i entitats municipals

com són els Serveis educatius de l’Ajuntament, el Centre d’Atenció Primària i CSMIJ, el

Servei d’ocupació municipal, el Servei d’informació juvenil municipal, associacions de

lleure, entitats culturals i esportives i Serveis socials entre d’altres.

Aquesta col·laboració es pot concretar en:

● Creació d’espais de treball en xarxa amb l’objectiu de coordinar les actuacions.

● Col·laboració en activitats de l’institut (xerrades, conferències, festes, treballs de

síntesi, treballs de recerca, etc.).

● Desenvolupar projectes concrets (servei comunitari, APS, etc.).

● Desenvolupar activitats d’extraescolars: l’esport extraescolar, taller d’estudi assistit

(TEA), casal d’estiu, etc.

7. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT

A nivell general cal que l’alumnat tingui una actitud de respecte cap al professorat en les seves

respostes i maneres de fer, així com també cap a la resta de companys i companyes i d’altres

persones del centre, monitors/es d’activitats extraescolars i del servei de menjador escolar que

formen part de la nostra comunitat educativa.

La LEC, a l’article 22 dels deures de l’alumnat, regula que l’alumnat té el deure, entre

d’altres, de respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. També a:

- Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa

- Complir les normes de convivència del centre
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- Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre

El nostre centre no permet la violència durant la jornada escolar (incloent totes les hores

lectives i les hores d’activitats extraescolars). L’alumnat haurà d’evitar les conductes

agressives tant físiques com verbals. Aquí també es contemplen amenaces, incloent les

que es realitzin fora de recinte escolar i/o les que es facin a través del mòbil i/o les xarxes

socials.

Tot i que és impossible establir unes regles de cortesia definitives i acceptables per a

tothom, l’alumnat, com la resta de la comunitat educativa, ha de procurar vestir-se, parlar i

interactuar amb la resta del col·lectiu amb correcció. L’institut és un lloc de treball, un espai

públic i el comportament de tots els membres de la comunitat educativa s’ha d’ajustar a

pautes més formals que les que poden seguir-se a l’àmbit privat, familiar o festiu.

L’alumnat té l’obligació de propiciar un ambient de treball positiu, i ha de respectar el dret

de la resta de l’alumnat a no ser pertorbada l’activitat normal a les aules. A classe s’ha de

mantenir silenci i atenció.

7.1. Normes de convivència

En aquest apartat es fa una proposta d’orientació en el comportament en general de l’alumnat, el

professorat i les famílies.

ALUMNAT

Material de treball i instal·lacions

1. És obligatori que l’alumnat porti el material requerit. L’alumnat, doncs, portarà

sempre els llibres, estris i material que indiqui el professorat.

2. Caldrà portar l’agenda escolar cada dia i mantenir-la neta i actualitzada. L’agenda té

diferents funcions: didàctica (adquirir hàbits de treball) i informativa (notes del

professorat). L’agenda pot ser revisada pel professorat en qualsevol moment quan

aquest ho consideri oportú.
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3. Les aules s’han de mantenir netes per a dur a terme les activitats acadèmiques.

Cada grup destinarà un temps a la neteja i ordre de les aules quan el/la tutor/a o el

professorat ho reclami.

4. L’alumnat ha de tenir cura del material i de les instal·lacions que utilitza diàriament.

Tot alumne/a que embruti o malmeti el mobiliari, el material, equipaments

informàtics i projector o les instal·lacions en general (portes, finestres, parets…)

haurà de netejar, reparar o substituir allò que s’hagi malmès.

5. Els espais dels patis després del temps d’esbarjo han de quedar nets; per aquest

motiu es disposa de papereres ubicades a diferents espais del pati.

6. En cap recinte del centre (aules, pati, tallers, gimnàs, passadissos…) no es podrà

menjar xiclet.

7. Es pot demanar beure aigua a l’aula al professor/a en circumstàncies excepcionals,

per exemple en una situació de calor extrema o per prendre una medicació.

8. En acabar cada jornada de classe, l’alumnat, sota la supervisió del professorat, ha

de deixar les taules i les cadires totalment ordenades, el material recollit i, en

general, l’aula en condicions de ser utilitzada per altres grups.

Circulació pel centre i pels voltants

1. Les entrades i sortides de l’institut s’han de fer de forma ordenada i sense cridar o

fer sorolls pertorbadors, de la mateixa manera que quan es fan trasllats de canvis

d’aula.

2. A l’interval entre dues classes, l’alumnat de l’aula no pot sortir ni romandre al

passadís.

3. En cas que falti algun/a professor/a, l’alumnat romandrà a classe sota la vigilància

del professorat de guàrdia i farà la feina assignada pel professorat absent. Si

aquest no hagués deixat feina, se seguiran les instruccions del professorat de

guàrdia.

4. No es pot seure ni ocupar les escales del centre ni els passadissos.

5. Durant el temps d’esbarjo l’alumnat no podrà romandre a les aules, ni els

passadissos.
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6. Fer servir les taquilles per deixar els materials de l’alumnat i evitar deixar-lo a les

aules.

7. El centre no es farà responsable dels objectes perduts o sostrets.

PROFESSORAT

1. Tenir una actitud de respecte cap a l’alumnat en les respostes i maneres de fer, així

com també cap a la resta de companys/es i altres persones del centre.

2. Assistir amb puntualitat a l’institut, classes, guàrdies i reunions.

3. Atendre la diversitat de l’alumnat tot respectant les diferències individuals.

4. Col·laborar en el manteniment de l’ordre i la disciplina dins del recinte escolar.

5. En acabar cada jornada de classe, ha de supervisar: les taules i les cadires

totalment ordenades, el material recollit i, en general, l’aula en condicions de ser

utilitzada per altres grups. I al final de la 3ª o/i 6ª hora tancar amb clau l’aula.

6. Rebre les famílies dins de l’horari establert o acordat en cada cas.

7. Justificar degudament les absències a Direcció.

FAMÍLIES

Els documents que faciliten la cooperació entre les accions educatives de les famílies i el

centre educatiu el contracte pedagògic del bon ús del mòbil i de l’ordinador i la carta de

compromís educatiu (vegeu apartats 9.1, 10.1 i l’annex 11.2)

Des de l’institut s’orienta a les famílies a:

1. Respectar l’autoritat del professorat del centre per tal d’evitar desautoritzacions.

2. Establir una relació de confiança entre la família i l’equip docent.

3. Atendre les citacions del professorat i facilitar tot tipus d’informació i dades

valoratives als tutors/es.

4. Estimular als seus fills i/o filles en el respecte a les normes de convivència del

centre.

5. Fer un seguiment de l’evolució acadèmica del seu fill i/o filla.
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6. Fer un seguiment de l'assistència i puntualitat del seu fill o filla mitjançant la

consulta a iEduca.

7. Justificar dins del termini establert les faltes d’assistència.

7.2. Incidències i conductes greument perjudicials per a la convivència

Aquest apartat fa referència a les incidències en el centre i les conductes greument perjudicials

per a la convivència en el centre, tal com es fa constar a la LEC en el seu article 37 i en el Decret

d’Autonomia de centres en els seus articles 24 i 25.

En relació a les incidències i a les conductes greument perjudicials a la convivència hem de tenir

present:

● Definició de les incidències i de les conductes greument perjudicials.

● Circumstàncies que poden disminuir o augmentar la gravetat de la incidència.

● Mesures correctores i/o sancionadores d’aquestes incidències.

● Competència per imposar la sanció.

● Procediment per informar a les famílies.

7.2.1. Definició de les incidències

Considerem incidències aquelles tipificades a l’article 37.1 de la LEC quan no siguin de caràcter

greu:

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a

altres membres de la comunitat educativa; el deteriorament intencionat de llurs

pertinences, i els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal.

b) L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, el

deteriorament de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la

sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en

actes de la vida escolar.

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per

a la salut i la incitació en aquests actes.

d) La comissió reiterada d’actes contraris a la normes de la convivència del centre.
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e) Les faltes d’assistència i puntualitat.

f) Totes aquelles conductes que no respectin les mesures per a la promoció de la

convivència al centre descrites a les NOFC del centre.

g) Qualsevol altra incorrecció que alteri el desenvolupament de l’activitat escolar.

Les incidències poden ser:

● Lleus: irregularitats en què pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument perjudicials per

a la convivència.

● Greus: conductes no adequades que, per reiteració de les faltes lleus i/o per la seva

major gravetat, afecten negativament a la convivència en el centre.

● Molt greus: conductes no adequades que, per reiteració de les faltes greus i/o per la

seva major gravetat, afecten molt negativament a la convivència en el centre.

Es detallen, a continuació, les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de

l'actuació de l'alumnat.

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:

● El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

● No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el

centre.

● La petició d'excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de

les activitats del centre.

● L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

● La falta d'intencionalitat.

● Quan no s’arribi a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la

mediació, les disculpes de l'alumne/a o el compromís de reparació ofert, o quan el

compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat

de l'alumne/a.

Es consideren circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat:

● Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat

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

● Que l'acte comès comporti danys, injúries i/o ofenses a companys/es d'edat inferior

o als incorporats recentment al centre.

● La premeditació i la reiteració.

● Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

7.2.2. Reunió de coordinació de nivell a l’ESO

Setmanalment es porta a terme una reunió de coordinació de nivell on participa el/la

coordinador/a de nivell, el tutor/a i sempre que sigui possible, per dedicació horària,  hi

participarà l’orientador/a de nivell.

Els acords presos a la reunió de coordinació de nivell en relació a les incidències

s’acorda el següent.

● Es farà un seguiment i valoració setmanal de les incidències de l’alumnat per nivells

i de la repercussió de les mesures correctores i sancionadores.

● Es valoraran les mesures correctores i/o sancionadores corresponents a les

incidències lleus i greus tenint en compte les circumstàncies que poden intensificar

o disminuir de l’actuació de l’alumnat.

● Les mesures correctores i sancionadores són complementàries i en caldrà fer una

valoració personalitzada.

Les funcions que es porten a terme són:

● Els /les tutors/es:

- Fer un seguiment de les incidències del seu grup juntament amb el/la

coordinador/a de nivell i l’orientador/a.

- Fer un seguiment i gestió de les incidències lleus quan les mesures correctores

i/o sancionadores no han funcionat.

● El/la coordinador/a de nivell:

- Fer un seguiment de les mesures correctores i sancionadores dels grups

juntament amb els tutors/es de nivell i l’orientador/a.

- Fer un registre de seguiment de les mesures correctores i sancionadores per

grups conjuntament amb l’orientador/a.
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- Gestionar les incidències greus.

- Redactar i gestionar les notificacions de sanció (fer-la arribar a l’equip directiu

perquè la signi i donar-li al tutor/a o cotutor/a perquè li faci arribar a l’alumne/a).

L'alumnat haurà de retornar la notificació signada al tutor/a o cotutor/a del grup

amb un termini màxim de tres dies lectius.

● L’orientador/a de nivell:

- Informar sobre les circumstàncies personals, familiars i socials que cal tenir en

compte.

- Col·laborar en la valoració i proposta de les mesures correctores i/o

sancionadores.

Les mesures correctores i/o sancionadores hauran d’estar temporitzades i prescriuran en el

termini d'un mes des de la seva imposició.

A més, cal tenir en compte el següent:

● Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat.

● La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la

resta de l’alumnat.

● L’existència d’un acord explícit amb la família o tutors/es legals, en el marc de la carta de

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

compartida.

● La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.

7.2.3. Reunió de convivència de batxillerat

En aquesta reunió hi participaran els/les coordinadors/es de batxillerat, l’orientador/a i el/la tutor/a

i es convocaran sempre que sigui necessari.

7.3. Les incidències lleus

S'han de considerar com a incidències lleus:

● Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe o a qualsevol altra

activitat educativa (tallers, sortides, etc.).

● Alterar el normal desenvolupament de la classe sense faltar al respecte a ningú ni
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causar danys als béns materials.

● La negligència o el descuit en el compliment dels deures i les tasques escolars.

● La negligència en la conservació de l'aula, dels espais comuns del centre i dels

seus materials si no causen perjudicis greus (ex: llençar papers al terra en tot el

recinte)

● Menjar (xiclet, pipes, etc.) a l’aula o en altres recintes de l’institut (passadissos, pati,

gimnàs, lavabos…), excepte les zones de la cantina i el menjador.

● Beure a les classes sense permís del professorat sempre que siguin casos

justificats: casos de calor extrema o haver de prendre medicació.

● Passejar-se pel centre sense cap objectiu o permís del professorat.

● Estar al passadís entre classe i classe.

● Caminar de forma no adequada o córrer pels passadissos sense respectar als

companys i companyes.

● Que soni el telèfon mòbil a classe.

● Fer ús del mòbil dins l’edifici (aules, passadissos, vestuaris, etc.) sense autorització

del professorat.

● No portar l'equipament d'educació física, el material de visual i plàstica, de música i,

en general, el material escolar necessari per al bon desenvolupament de les

classes.

● Fer un ús no adequat de l’ordinador o no tenir-ne cura.

● Utilitzar l’ordinador per a un ús no autoritzat pel professorat.

● Utilitzar l’ordinador al pati i als passadissos.

● Fer ús de jocs o videojocs a l’aula.

● No retornar al tutor/a la còpia de la notificacions degudament signades per la família

en el termini de 3 dies lectius.

● No complir les mesures de prevenció i seguretat establertes arran de la pandèmia

per Covid 19.

● Jugar a jocs de diners, vendes i el bescanvi d’objectes en el centre amb l’excepció

que les vendes siguin amb finalitat no lucrativa (Sant Jordi, viatge de fi de curs, etc).

● Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat

escolar, que no constitueixi falta greu segons les NOFC.
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L’acumulació de 5 incidències lleus equival a la privació d'assistència a una sortida

L’acumulació de 6 incidències lleus equival a una falta greu

7.3.1. Mesures correctores i sancionadores de les incidències lleus

Les mesures correctores i sancionadores de les incidències lleus s'apliquen gradualment i

se’n farà un registre a l'aplicatiu iEduca. Aquestes mesures tenen un caràcter preventiu,

facilitador de la gestió d’aula i de regulació de la bona convivència als espais comuns de

l’institut.

Aquestes mesures són les següents:

● Amonestació oral procurant corregir el comportament de l’alumnat. Cal poder parlar

amb l’alumne/a per arribar a acords. La conversa a partir del vincle amb l’alumnat

ajuda a arribar a acords que faciliten la millora de la conducta.

● Canviar l’alumne/a de lloc a l’aula durant una matèria en concret. El canvi de

distribució d’aula també es pot valorar a les reunions d’equip docent.

● Amonestacions escrites (nota escrita a l’agenda, registre a iEduca on es detalla la

falta lleu, etc.).

● Trucada telefònica a la família per part del tutor/a o cotutor/a del grup amb l’objectiu

de parlar amb la família de la incidència lleu.

● Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d'altres

membres de la comunitat educativa. L'alumnat que intencionadament o per

negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el

sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la

responsabilitat civil correspon a la família o responsables legals en els termes

previstos a la legislació vigent.

● Privació del temps d'esbarjo. L'alumne/a romandrà amb el/la professor/a que imposi

la sanció a l’espai assignat (mai estarà sense supervisió) els dies que es consideri

oportú. És convenient que durant aquest període realitzi tasques acadèmiques o

educadores. Si el/la professor/a que ha imposat la sanció és absent o no es pot fer

càrrec de l'alumne/a, es posposarà la mesura.
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7.3.2. Competència sancionadora i procediment per informar a les famílies de

les incidències lleus

INCIDÈNCIES LLEUS

Competència

per imposar la sanció

Qualsevol professor/a del centre

Procediment Les incidències lleus es poden produir als diferents espais de
l'institut i les pot gestionar qualsevol professor/a. Els passos a
seguir són:

● Registrar a iEduca la incidències lleu. En cas que no
sigui possible, cal enviar un correu al tutor/a per tal que
la introdueixi.

● Valorar i aplicar la mesura correctora i/o sancionadora
de les incidències lleus.

● Seguiment setmanal a la reunió de coordinació de nivell
Valoració i proposta:

○ Treure un informe d’iEduca.
○ Valorar les incidències lleus de l’alumnat.
○ Aplicar la sanció amb l'alumnat amb 5 incidències

lleus amb la privació d’una sortida.
○ Aplicar la sanció amb l’alumnat amb 6

incidències lleus amb una incidències greu.
● Fer el registre de les accions dutes a terme i altres

suports com:
○ Valorar els acords amb l’alumnat i la família.
○ Valorar l’aplicació d’un carnet de seguiment o un

contracte pedagògic.
○ Valorar les tutories personalitzades per part del

tutor/a (cotutor/a) de grup.
○ Valorar el suport de l’orientador/a de nivell

● Seguiment a la reunió d’equip docent on es fa una
valoració de la dinàmica del grup i de les incidències de
l’alumnat.
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Comunicació a les
famílies quan no
funcionen les mesures
correctores

En cas que no funcionin les mesures correctores i/o
sancionadores:

1. El/la tutor/a o cotutor/a ha de trucar a la família.
2. Si no hi ha un canvi notable, caldrà fer una entrevista

amb la família per tal d’arribar a acords.

7.4. Les incidències greus

S’han de considerar com a incidències greus:

● L’acumulació de 6 incidències lleus.

● Accedir a espais no autoritzats.

● Causar danys materials greus a les aules o a les instal·lacions del centre i no

assumir-ne el cost de la reparació.

● Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la comunitat educativa, tals

com: estoigs, llibretes, llibres, peces de roba, etc.

● Insultar qualsevol membre de la comunitat educativa.

● El fet d’originar baralles i enfrontaments en el centre o de prendre-hi part.

● La negativa continuada a complir les tasques que li són encomanades pel

professorat.

● L’incompliment de la sanció imposada.

● Sortir del centre dins l’horari lectiu sense l’autorització corresponent (això inclou

períodes de classe i d’esbarjo).

● La falta d'assistència de l'alumnat a les pràctiques d'empresa, sense prèvia

comunicació al tutor/a del centre i al tutor/a de l'empresa acollidora.

● Fumar o beure alcohol dins del recinte escolar.

● L'atemptat greu contra la dignitat de qualsevol membre de la comunitat educativa.

● Malmetre la pissarra digital o qualsevol dels seus accessoris.

● Malmetre ordinadors del centre, el projector o qualsevol altre aparell o accessori.

● Descarregar-se programes de jocs o de descàrregues (pel·lícules, música, ...) a

l’ordinador de l’aula o a l’ordinador personal portàtil.

● Enregistrar imatges o sons amb el mòbil o qualsevol altre aparell al centre.
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● Fer un mal ús de les xarxes WiFi del centre.

L’acumulació de 3 incidències greus en un període de 30 dies equival a una incidències

molt greu i suposarà l’inici d’un expedient disciplinari

L’acumulació de 4  incidències greus en total  un equival a una falta molt greu i

suposarà l’inici d’un expedient disciplinari

7.4.1. Mesures correctores i sancionadores de les incidències greus

Les mesures correctores i sancionadores de les incidències greus s'apliquen gradualment i

se’n farà un registre a l’aplicatiu iEduca.

Pel que fa a les mesures correctores, aquestes es proposaran i es valoraran a la reunió

de coordinació de nivell, les quals s’articularan mitjançant un contracte pedagògic. Les

mesures correctores consistiran en la realització de tasques educatives que beneficien a la

comunitat educativa supervisades pel tutor/a, cotutor/a, coordinador/a de nivell,

orientador/a de nivell o bé d’algun membre de l’equip directiu.

Aquestes tasques es poden fer dins de l’horari lectiu (tutoria del grup o es pot valorar un

altre espai informant prèviament al professorat) quan són de preparació i

desenvolupament d’activitats per a la resta del grup classe o fora de l’horari lectiu.

Aquestes tasques seran preferentment treballs de reflexió en benefici de la comunitat

educativa.

Pel que fa a les incidències greus, cal valorar quines activitats es duran a terme que siguin

d’acord a la falta comesa.

La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

Pel que fa a les mesures sancionadores, algunes d’aquestes són:

● Reparació econòmica dels danys causats.
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● Privació del dret d’assistència al centre per un període no superior a tres dies,

durant el qual s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme

durant aquest període. L’alumnat té el dret i el deure d’assistir als exàmens,

lliurament de tasques i proves presencials.

La primera incidència greu es sancionarà amb 1 dia de privació d’assistència al centre.

La segona incidència greu es sancionarà amb 3 dies de privació d’assistència al centre.

La tercera incidència greu es sancionarà amb 5 dies de privació d’assistència al centre.

La quarta incidència greu equival a una incidència molt greu i inici d’expedient.

● Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o

complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que

resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

● Canvi de grup classe de l'alumne (únicament per a situacions excepcionals)

● Per a altres situacions, cal valorar de forma personalitzada la sanció corresponent.
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7.4.2. Competència sancionadora i procediment per informar a les famílies de

les incidències greus

INCIDÈNCIES GREUS

Competència per imposar
la sanció

El/la coordinador/a de nivell

Procediment Els passos a seguir són:

● El professorat implicat registra a iEduca la incidència
greu. En cas que no sigui possible, cal enviar un correu
al tutor/a per tal que ho introdueixi.

Seguiment setmanal a la reunió de coordinació de nivell:

● Treure un informe d’iEduca de l’alumnat.
● Valoració  les incidències greus de l’alumnat  i proposta

de mesures correctores i/o sancionadores.
○ Valorar les tutories personalitzades  per part del

tutor/a  o cotutor/a de grup
○ Valorar acords entre l’alumnat i la família
○ Valorar el contracte del carnet de seguiment i/o

contracte pedagògic
○ Valorar el suport de l’orientador/a de nivell

● El/la  coordinador/a de nivell registrarà les accions
correctores i/o sancionadores del grup

● El/la coordinador/a de nivell notificarà la sanció i
l’arxivarà

● El/la tutor/a torna al coordinador/a les sancions
signades per la família

● Seguiment a la reunió d’equip docent en què es fa una
valoració de la dinàmica de grup i de les incidències de
l’alumnat del grup

Comunicació a les famílies El/la tutor/a informarà a la família de l'alumnat dels acords
presos fruit de la reunió de coordinació de nivell. Aquesta
informació es farà a nivell telefònic.
Es valorarà fer una entrevista amb la família i/o tutor/a legal de
l’alumnat.
El/la tutor/a lliurarà a l’alumne/a la notificació de sanció i l’haurà
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de retornar en 3 dies.
La família i l’alumnat signaran els acords i compromisos i el
contracte pedagògic en relació a la mesura correctora i
sancionadora.

7.5. Les incidències molt greus. Instrucció d’expedient disciplinari

D'acord amb l'article 24 de mesures correctores i sancionadores del Decret 102/2010, del 3

d’agost, d'autonomia de centres i amb l'article 37.1 de la Llei d'Educació es consideren

faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes

següents:

● Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la

comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració.

● L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.

● Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar,

particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o

xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves

característiques personals, socials o educatives.

● Apropiar-se d'equipaments del centre.

● Apropiar-se de béns materials d’altres membres de la comunitat educativa tals com

mòbils, ordinadors o aparells electrònics.

● El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre,

del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la

comunitat educativa.

● Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les

activitats del centre.

● Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat

personal dels membres de la comunitat educativa del centre: fumar a l'interior del

recinte del centre, consumir begudes alcohòliques, drogues, substàncies perilloses

per a la salut o la incitació al consum de totes aquestes substàncies.

● La publicació per qualsevol mitjà digital, o paper, o la utilització d'imatges captades
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indegudament durant el transcurs d'una classe, en el pati o en una activitat lectiva.

● La publicació d'insults i amenaces contra els membres de la comunitat educativa en

qualsevol xarxa social.

● Falsificar o emprar fraudulentament qualsevol document intern del centre.

● La suplantació de personalitat digital d'un company/a o membre de la comunitat

educativa.

L’acumulació de 3 incidències greus en un període de 30 dies equival a una

incidència molt greu i suposarà l’inici d’un expedient disciplinari

L’acumulació de 5 incidència greus equival a una falta molt greu i suposarà l’inici

d’un expedient disciplinari

7.5.1. Mesures reparadores i sancionadores de les incidències molt greus

Les mesures sancionadores que es poden imposar a una incidència molt greu són:

● La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries

● La suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes

● La suspensió del dret d'assistir al centre per un període màxim de tres mesos

● La suspensió del dret d'assistir al centre durant el període que resti fins a la

finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos

● La inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre

A la reunió de coordinació de nivell a més a més també s’haurà de valorar la proposta de

mesures correctores:

● Realització de tasques educatives que beneficien a la comunitat educativa

supervisades pel tutor/a, cotutor/a, coordinador/a de nivell, l’orientador/a de nivell o

bé d’algun membre de l’equip directiu.

● Aquestes es poden fer dins de l’horari lectiu (tutoria del grup o valorar un altre espai

informant prèviament al professorat) quan són de preparació i desenvolupament

d’activitats per a la resta del grup classe.

● Fora de l’horari lectiu preferentment es duran a terme tasques per la comunitat

educativa.
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● La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un

mes.

7.5.2. Competència sancionadora i procediment per informar a les famílies de

les incidències molt greus

INCIDÈNCIES MOLT GREUS

Competència per
imposar la sanció

Direcció del centre

Procediment per
informar a les famílies

Qualsevol membre de la comunitat educativa que detecti o sosìti d’una
conducta greument perjudicial contra la convivència escolar, ha de:

1. Buscar immediatament al professor/a de guàrdia que se’n farà
càrrec.

2. Comunicar-ho immediatament a qualsevol membre de l’equip
directiu del centre.

3. Deixar constància escrita dels fets i de l’alumnat implicat i
persona o persones que hagin estat testimonis de la incidència.
Registrar-ho a iEduca.

4. Des de Direcció, o en el seu defecte Cap d’Estudis, es prendre
les primeres mesures provisionals si escau i incoació d’expedient
disciplinari.

5. Prendre mesures protectores si escau.
6. El/la director/a nomenarà un/a instructor/a d’expedient i

informarà al coordinador/a de nivell.
7. Reunió de coordinació de nivell on es valorarà les possibles

mesures reparadores a aplicar.
8. Seguiment a la reunió d’equip docent, on es fa una valoració de

la dinàmica de grup i incidències de l’alumnat del grup.

Tramitació de
l’expedient disciplinari

El/la tutor/a o cotutor/a de grup informarà a la família de la incidències
molt greus i de qui serà l’instructor/a de l’expedient disciplinari, en un
màxim de 24h.

Professor/a instructor/a de l’expedient desenvoluparà les accions de
l’expedient disciplinari:

● Procediment ordinari
● Procediment abreujat
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● Resolució de l’expedient: sanció o sobreseïment

7.5.3. Inici d’expedient disciplinari per incidències molt greu

Inici d’expedient

Correspon a la Direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a

l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social

per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de

manera complementària en la resolució del mateix expedient.

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no

superior a 10 dies des del coneixement dels fets.

El nomenament d'instructor/a:

1. Recaurà en el personal docent del centre que no estigui implicat en el cas ni formi

part de l'equip directiu.

2. Se seguirà l'ordre alfabètic a partir d’una lletra extreta a l’atzar.

3. Si escau, per la complexitat de l'expedient, es pot nomenar un secretari o secretària,

que serà el següent professor/a de la llista anterior.

a) Procediment ordinari

Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta

d’alumnat del centre, en incoar un expedient la Direcció del centre pot aplicar, de manera

excepcional, una suspensió cautelar d’assistència a classe per un mínim de tres dies

lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució

de la Direcció que incoa l’expedient.

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

compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme

durant aquest període.

Un cop resolt l’expedient per la Direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors

legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, la comissió de convivència del Consell
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Escolar pot revisar la sanció aplicada, sense perjudici de la presentació dels recursos o

reclamacions pertinents davant els Serveis Territorials corresponents. En qualsevol cas, la

Direcció del centre ha d’informar periòdicament el Consell Escolar dels expedients que

s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen,

respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició.

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret

a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà

l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució

que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit.

La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes

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

d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar

directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.

b) Procediment abreujat

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

convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera

immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la Direcció imposa i

aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del

reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en

els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.

c) Responsabilitat penal

Segons queden recollits en l'article 25.2 de la resolució de 15 de juliol de 2015 per la qual

s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació

secundària per al curs 2015- 2016 (instruccions d'inici de curs), en el supòsit que es tinguin

indicis racionals clars i suficients que algun alumne ha comès algun acte presumiblement

delictiu (p. ex. tràfic d'estupefaents) o constitutiu de falta penal (p. ex. agressió), cal:
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● Incoar des de la Direcció el corresponent expedient disciplinari a l'alumne per

escatir les seves responsabilitats, d'acord amb l'article 37 de la Llei d'Educació,

sense perjudici de les mesures cautelars que es puguin adoptar.

● Denunciar el cas davant la policia.

En el supòsit que els indicis de la presumpta comissió d'un delicte o d'una falta penal es

desprenguin de la tramitació d'un expedient disciplinari, cal actuar d'acord amb la normativa

aplicable (actualment el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius,

article 25) i, en aquest sentit:

● Un cop determinats els fets a l'expedient, cal que l'instructor o instructora n'elabori

un informe i que la Direcció el trameti al Ministeri Fiscal.

● El mateix informe s'ha de trametre als Serveis Territorials corresponents.

En el cas d’aldarulls de control difícil o impossible, produïts per alumnes o terceres

persones dins el centre, la Direcció ha d'avisar la policia a fi de restablir l'ordre públic.

En el supòsit de menors de 14 anys que hagin estat denunciats per haver comès una

infracció penal, o que estiguin implicats en una situació que pot comportar risc per a la

integritat física o psicològica d'algun membre de la comunitat educativa o alterar greument

el funcionament del centre, i les seves famílies, s'activarà el Protocol d'actuació entre el

Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Educació de l'Administració

de la Generalitat de Catalunya per garantir una intervenció coordinada.

8. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Pel que fa a les incidències molt greus caldrà tenir en compte el circuit de conductes de

l’alumnat greument perjudicials per a la convivència:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplifi

cat-intervencio.pdf

Així com els protocols d’actuació del Departament d’Educació en els casos de:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/

45

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/circuit-simplificat-intervencio.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/


1. Assetjament i ciberassetjament entre iguals

2. Conductes d’odi i discriminació

3. Assetjament escolar a persones LGTBI

4. Maltractament infantil

5. Violència masclista entre l’alumnat

6. Infracció penal

7. Protocol de conflictes greus

En tots els casos anteriors s’haurà d’informar al Director/a i es formarà un equip de

valoració que estaran formats pel coordinador/a de nivell, l’orientador/a de nivell. Es podrà

valorar la participació d’altres membres de l'equip directiu i de tutors/es o cotutors/es.

Paral·lelament s’aplicarà el procediment de les incidències molt greus. L’informe elaborat

per l’equip de valoració s'adjuntarà a l’expedient disciplinari i estarà a disposició de Direcció

i d’Inspecció.
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9. NORMATIVA DEL BON ÚS DELS DISPOSITIUS MÒBILS

Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves les

han incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària.

Des dels centres educatius es valoren molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual

i s’entén que s’han fet indispensables en la vida de l’alumnat. Però ensenyar el bon ús de

les noves tecnologies i/o xarxes socials, però més particularment dels telèfons mòbils,

també forma part del seu aprenentatge.

L’ús prohibitiu o no regulat del telèfon o dispositius mòbils als centres educatius crea una

sèrie de problemes que vulneren aquest aprenentatge. És motiu freqüent de conflictes

diversos, hi ha pèrdua d’atenció a les classes, problemes disciplinaris quan se sostreu un

mòbil, però sobretot ens trobem amb una certa desconfiança per part de l'alumnat i

d’algunes famílies que no són plenament conscients del perill (disciplinari de centre i/o

legal) que suposa fer i publicar fotografies no desitjades i comentaris despectius,

provocadors o assetjadors a les xarxes socials.

A l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat volem apostar per educar als nostre alumnat en fer un

bon ús d’aquestes tecnologies i/o xarxes socials. Considerem que un bon ambient de

treball i de respecte entre totes les persones que hi convivim és imprescindible per al

correcte desenvolupament de la tasca diària. És per tot això que hem decidit organitzar i

reglamentar l’ús del mòbil i/o dispositius a l’institut per totes aquelles persones que

necessitin de la seva utilitat al centre.

Si com a mare, pare o tutors/es legals s’accepta que el seu fill/a porti el mòbil o qualsevol

altre dispositiu, cal que sigui conscient en tot moment de la normativa reguladora aquí

detallada:
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REGLAMENT NORMATIU

1. El centre no es fa responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap dispositiu

mòbil (telèfon mòbil, tauletes i/o similars)

2. Dins del recinte escolar no es podrà utilitzar el mòbil sense permís del professorat.

Aquest s’utilitzarà per a usos didàctics amb finalitats pedagògiques. Durant tota la jornada

lectiva el mòbil romandrà en silenci o estarà apagat.

3. Al pati es permet fer un ús responsable del mòbil. Es podrà escoltar música sempre i

quan es faci de manera respectuosa amb auriculars. Aquesta activitat no ha de suposar

arribar tard a l’aula o que el professorat hagi d’avisar a un alumne per entrar a l’aula. Està

totalment prohibit fer fotos, vídeos i enregistraments sonors i posar música als altaveus.

4. Es recomana no jugar a videojocs durant el temps d’esbarjo al pati.

5. Si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el dispositiu mòbil a Direcció

fins que es vingui a retirar a les 14.30h. Es recomana que l’alumne/a apagui el mòbil.

6. Està totalment prohibit enregistrar sons, vídeos o fer fotografies dins de l’edifici.

7. Les manques de respecte provocades per possibles enregistraments de sons, vídeos,

fotografies o similars amb algun dispositiu mòbil seran sancionades de manera rigorosa i

sotmeses a la legalitat vigent. Cal ser molt conscient que qualsevol membre de la

comunitat educativa (professorat, alumnes, PAS, personal de la cantina, famílies...) pot

prendre les mesures legals oportunes en el cas que es vulneri la seva imatge.

8. Qualsevol actuació d’un mal ús dels dispositius mòbils es considerarà incidències en el

centre. Les sancions per aquestes actuacions s’aplicaran segons allò que s’estableix en les

normes d’organització i funcionament  de centre (NOFC)  i la normativa legal vigent.

IMPORTANT

L’article 18.1 de la Constitució cita com a fonaments els drets a l‘honor, a la intimitat i a la

pròpia imatge. Les famílies han de saber que són responsables jurídics de les actuacions

dels seus fills que lesionin els drets d’́altri.
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9.1. Compromís pedagògic del bon ús del mòbil

COMPROMÍS PEDAGÒGIC DEL BON ÚS DEL MÒBIL

Jo, ________________________________________________________, amb DNI

__________________________,

com a:

Alumne/a del centre i major d’edat

Pare/mare/tutor-a legal de l’alumne/a _________________________________

He llegit i soc conscient d’aquestes normes pel bon ús dels dispositius mòbils al

centre fins aquí detallades i vetllaré pel seu acompliment durant la meva estada o la

del meu fill/a al centre educatiu INS Angeleta Ferrer.

A Sant Cugat del Vallès,  _______ de __________ de 20__

Signatura del pare/mare/tutor-a legal                        Signatura de l’alumne/a major

de l’alumne/a                                                              d’edat
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10. NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS ORDINADORS PORTÀTILS/CHROMEBOOKS

La comissió TAC elabora unes instruccions d'utilització, manteniment i instal·lació de

programari i seguretat que l’alumnat ha de respectar. A continuació es detalla la normativa i

utilització del bon ús dels ordinadors personals portàtils a l’aula:

Normes generals

1) L’ordinador és una eina d’ús acadèmic i una eina de treball, per tant, no es pot fer servir

per a cap altra finalitat personal o particular com ara descarregar música, fotos, vídeos,

jocs, xatejar o fer ús de xarxes socials, entrar a portals no educatius, etc.

2) L’alumnat que sigui propietari d'un chromebook l'haurà de portar al centre al matí i a casa

al final del dia.

3) L’alumnat s'haurà de responsabilitzar en tot moment del seu ordinador.

4) Es recomana que l’alumnat utilitzi una funda protectora per guardar l’ordinador.

5) És recomanable que l’alumnat enganxi una etiqueta amb les seves dades (nom, cognoms

i grup) a la part del darrere del portàtil sense tapar els forats de ventilació.

6) Cada alumne/a ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company/a.

7) L’ordinador s’engegarà únicament quan ho demani el/la professor/a. Quan el professorat

explica, la tapa de l’ordinador ha d’estar baixada. Si el/la professor/a indica que al llarg de

tota la classe l’ordinador no s’utilitzarà, l’alumne/a l’haurà de guardar a la motxilla o al

calaix. El mateix succeeix amb tots els perifèrics (ratolí, memòria USB, funda, etc.).

8) No es pot utilitzar l’ordinador si no hi ha el/la professor/a titular o de guàrdia a l’aula.

Tampoc, entre classe i classe.

9) L'alumnat ha de portar la bateria de l'ordinador carregada cada matí de casa. Si està

descarregada, cal demanar permís per part de l'alumne per tal d'endollar l'ordinador a la

corrent.

10) Només es poden utilitzar els portàtils a les aules; no es poden fer servir ni als

passadissos ni al pati, de tal manera que haurà de romandre a l’aula.

11) En cap cas es faran tasques amb l’ordinador diferents de les que indiqui el/la professor/a.

12) El professorat podrà retirar temporalment l’ordinador a l’alumnat que en faci un mal ús.

13) Cal tenir sempre a mà els llibres de text i el material d’escriptura i de treball de cada

matèria, ja que l’ordinador es considera una eina complementària a l’aula.

14) No es podrà escoltar música a l’ordinador dins l’aula (encara que sigui amb auriculars).
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15) L’alumne/a és el/la responsable del seu ordinador i ha de vetllar per la seva protecció.

D’aquesta manera ha de prendre les mesures necessàries per evitar el furt, les avaries i

els accidents.

16) L’alumnat serà el responsable dels danys que pugui causar en els ordinadors d’altres

companys/es.

17) En cas de furt de l’ordinador, l’alumnat i la seva família s’haurà de comunicar a Direcció

abans de presentar la corresponent denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.

18) A l’aula o en classes telemàtiques per casos de confinament, cal tenir en compte que

tothom té dret a preservar el seu honor i no es pot fotografiar a altres persones ni

enregistrar la seva veu.

19) A l’aula, la càmera web només s’utilitzarà quan ho indiqui el/la professor/a. Per tant,

mentre no se’n faci ús, sempre s’hauran de tapar els objectius de la càmera amb un

adhesiu.

20) Se sancionarà l’ús inadequat de la xarxa. Queda prohibit l’ús de programari de

descàrrega il·legal. Cal tenir en compte que es tracta d’una activitat il·legal que, a més,

genera un perjudici directe a tot l’institut en reduir l’ample de banda.

21) Queda prohibit personalitzar l’ordinador amb adhesius externs o canviar el fons de

pantalla.

22) La coordinació TAC de l’institut no fa manteniment dels equips que siguin propietat dels

alumnes.

23) Quan hi hagi un problema tècnic, en cap cas es pot interrompre la classe.

24) En els casos en què l’alumne/a no faci cas de les instruccions del professor/a o

incompleixi alguna de les normes anteriors, se li posarà la falta que correspongui a la

gravetat i/o reincidència dels fets. El no compliment d'alguna d'aquestes normes implicarà

la comissió d'una falta i s'aplicarà la sanció corresponent segons el que està establert a

les  NOFC.

Aquesta normativa serà revisada i actualitzada periòdicament segons les necessitats que

es vagin observant.
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10.1. Compromís pedagògic del bon ús de l’ordinador portàtil personal

COMPROMÍS PEDAGÒGIC DEL BON ÚS DE L’ORDINADOR PORTÀTIL

PERSONAL

Jo, ________________________________________________________, amb DNI

__________________________,

com a:

Alumne/a del centre i major d’edat

Pare/mare/tutor-a legal de l’alumne/a _________________________________

He llegit i soc conscient d’aquestes normes pel bon ús de l’ordinador portàtil

personal al centre fins aquí detallades i vetllaré pel seu acompliment durant la meva

estada o la del meu fill/a al centre educatiu INS Angeleta Ferrer.

A Sant Cugat del Vallès,  _______ de __________ de 20__

Signatura del pare/mare/tutor-a legal                        Signatura de l’alumne/a major

de l’alumne/a                                                              d’edat
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11. ANNEX

11.1. Model d’autorització de sortides sense acompanyant en horari lectiu

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DEL CENTRE

Jo, Sr/Sra ___________________________________________, amb DNI

__________________, com a pare, mare i/o tutor/a legal de l’alumne/a

_________________________________________ del curs ___________________

AUTORITZO

Que el meu fill/la meva filla surti sol/a del centre a les ________ hores durant

l’horari lectiu per causa justificada.

Sant Cugat del Vallès, a __________________ de __________ de 20__

Signatura del pare, mare o tutor-a legal
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11.2. Carta de compromís educatiu

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades

Jaume Fernández, com a director de l’INSTITUT ANGELETA FERRER de Sant Cugat

del Vallès i, …………………………………………………………..………….., com a pare,

mare, o tutor/a legal de l’alumne/a …………………………………………., reunits a Sant

Cugat  el dia ……………………, conscients que l’educació d’adolescents i joves implica

l’acció conjunta de la família i l’institut, signem aquesta carta de compromís educatiu, la

qual comporta els següents

COMPROMISOS:

Per part del centre:

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la

personalitat de l’ alumne/a.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’ àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de

l’alumne/a.

4. Informar la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’organització i

funcionament del centre (NOFC)

5. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el seu

rendiment acadèmic, i, si escau, explicar a la família els resultats de les

avaluacions.
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6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre

les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir una entrevista amb la família i l’alumne, com a mínim un cop per curs, per

tal d’informar-la de l’evolució acadèmica i personal del seu fill/a.

8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre i

qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament

acadèmic i personal.

9. Atendre en el termini màxim d’una setmana les peticions d’entrevista o de

comunicació que formuli la família.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si

s’escau, el contingut en les sessions de treball de la família amb el tutor individual

de l’alumne/a.

Per part de la família:

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, el

personal del centre i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les

complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte educatiu de centre (PEC).

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre,

en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal

de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure d’assistència regular, puntual i en

bones condicions d’higiene personal, al centre i a les activitats programades fora

del centre.

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i perquè faci les

tasques encomanades a casa pel professor/a.

6. Facilitar el material bàsic que estableix el/la professor/a per cada matèria.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés

d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini breu les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli

el centre.
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9. Adoptar els criteris i mesures, consensuades amb el centre educatiu, per afavorir el

rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar al fill o filla d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre  el compliment d’aquests compromisos.

I, si s’escau, el contingut en les sessions de treball de la família amb el/la tutor/a individual

de l’alumne/a.

Per part de l’alumne/a:

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, el

personal del centre, i més específicament la de l’equip directiu.

2. Mostrar una actitud de respecte envers companys, professorat, monitors, PAS i tot

el personal del centre tenint cura de vetllar no només pels propis drets sinó també

pels drets dels altres.

3. Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre i col·laborar en el

manteniment de la neteja dels espais de l’institut.

4. Complir el deure bàsic de l’estudi.

5. Assistència i puntualitat a les activitats acadèmiques.

6. Fer les tasques encomanades pel professorat del centre.

7. Portar el material que el professorat estableix per cada matèria.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Director/a Pare/mare/tutors-es Alumne/a

Sant Cugat del Vallès, …………………………………………………. de 20…..
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11.3. Mesures i adaptacions arran de la pandèmia per COVID-19

La situació de pandèmia per Covid-19 obliga als centres educatius a fer adaptacions i

prendre mesures amb l’objectiu de vetllar per la salut de tots els membres de la comunitat

educativa. Aquestes adaptacions i mesures poden afectar a qualsevol de les disposicions

d’aquest document i es detallaran en el pla d’organització del centre de cada curs. Entre

les més habituals hi ha:

● Ús de mascareta

● Organització en grups estables

● Distanciament físic

● Ventilació

● Higiene de mans

● Accessos d’entrada i sortida distribuïts i esglaonats

● Una sola franja de pati amb distribució d’espais per nivells

● Etc.

El pla d’organització del centre també estableix el procediment a seguir en cas de

confinament total o parcial.
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