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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Institut Berenguer d’Entença es dota de les següents Normes d’Organització i 

Funcionament de Centre (NOFC) d’acord amb el que estableixen el Decret 

102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i el Decret 150/2017, de 17 

d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu. 

 

Les NOFC són una eina per regular la vida interna de l’institut i establir les 

relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Han de servir per 

garantir la convivència, considerant els drets i deures de tots els membres 

integrants i el bon funcionament del centre. Amb aquest objectiu les NOFC 

fomenten el diàleg entre tots els membres de la comunitat educativa i les actituds 

respectuoses envers les persones i les instal·lacions. 

 

Les NOFC s’apliquen a les activitats on participi la comunitat educativa, ja sigui a 

les instal·lacions del centre o a fora i han de ser seguides per totes les persones 

que formen la Comunitat Educativa (alumnat, professorat, pares/mares o tutors 

legals i personal d’administració i serveis). És tasca del professorat garantir el seu 

compliment però tothom ha de contribuir al bon funcionament del centre i al 

manteniment de les seves instal·lacions. Tots els membres de la comunitat 

educativa i tothom que pugui fer ús de les instal·lacions de l’institut haurà de 

respectar les normes que tot seguit s’estableixen. 

 

Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció, aprovar les NOFC i les 

modificacions que es poguessin dur a terme. En tots dos casos, es poden aprovar 

globalment o parcialment. 

 

Legislació 

Les Normes es basen en la legislació bàsica aplicable als Instituts del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que és la següent: 

 

 Llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE). 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC).  
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 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

 Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic 

dels centres docents públics que imparteixen educació secundària.  

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació 

de la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya 

(DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel 

Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.  

 Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el document per a 

l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, 

i les instruccions de recollida de dades a efectes estadístics, per al curs 

2102-2013.  

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
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2. ESTRUCTURA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

 

2.1. Òrgans unipersonals de direcció 

 

2.1.1. Director/a 

El director o directora dels centres públics representa en el centre l'administració 

que n'és titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d'educació i la 

resta de l'ordenament jurídic. 

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

 Representar el centre. 

 Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 

 Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics 

del centre. 

 Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració 

educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració. 

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 

següents: 

 Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 

adaptacions corresponents. 

 Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

 Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 

lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de 

tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre 

recollits en el projecte de direcció. 

 Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa 

i de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el 

títol II i el projecte lingüístic del centre. 

 Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 

educatiu. 



 

 

                                                                                 NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

6 

 

 Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions 

pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions 

successives. 

 Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa 

referència l'article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència 

l'article 115. 

 Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la 

programació general anual. 

 Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte 

educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

 Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i 

de l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la 

pràctica docent a l'aula.  

 

Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la 

comunitat escolar: 

 Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís 

educatiu del centre. 

 Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

 Assegurar la participació del consell escolar. 

 Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes 

i, si s'escau, amb les associacions d'alumnes. 

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la gestió 

del centre següents: 

 Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i 

funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació. 

 Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en 

el projecte educatiu. 

 Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 

normativa vigent. 

 Visar les certificacions. 
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 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari o secretària del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost 

aprovat. 

 Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració 

educativa i actuar com a òrgan de contractació. 

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent 

a l'aula. 

El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes 

les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració 

d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El 

director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per 

a defensar l'interès superior de l'infant. 

 

2.1.2. Cap d’Estudis 

De manera general, corresponen al cap o la cap d'estudis la planificació, el 

seguiment i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i 

coordinació. 

Són funcions específiques del cap o la cap d'estudis:  

 

 Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el mateix centre com amb 

els centres de procedència de l’alumnat i els centres públics que 

imparteixen l'educació secundària obligatòria de la zona escolar 

corresponent.  

 Dur a terme l'elaboració de l'horari escolar i la distribució dels grups, de les 

aules i altres espais docents segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, 

tot tenint en compte el parer del claustre.  

 Exercir la prefectura immediata del personal docent del centre. 

 Coordinar la realització de les reunions d'avaluació.  
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 Vetllar per la convivència en el centre a fi d’aconseguir uns paràmetres 

adequats per desenvolupar una docència de qualitat. 

 Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i 

reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’Institut, quan s’escaigui.  

 Substituir el director o directora en cas d'absència, malaltia o vacant. 

 Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

 

2.1.3. Secretari/ària 

De manera general, correspon al secretari o secretària dur a terme la gestió de 

l'activitat administrativa de l’Institut i exercir la prefectura del personal 

d'administració i serveis adscrit a l’Institut. 

 

Són funcions específiques del secretari o secretària: 

  

 Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de 

les reunions que celebrin.  

 Tenir cura de les tasques administratives de l’Institut, tot atenent la seva 

programació general i el calendari escolar.  

 Estendre les certificacions i els documents oficials de l’Institut, amb el vist-i-

plau del director.  

 Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació de l’alumnat, tot garantint la seva adequació a 

les disposicions vigents.  

 Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i 

diligenciats d'acord amb la normativa vigent.  

 Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat 

dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i 

custodiar-los.  

 Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva 

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

comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director o 

directora. Elaborar el projecte de pressupost del centre.  

 Confegir i mantenir l'inventari general del centre.  
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 Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 

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

director o directora i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva 

reparació, quan correspongui.  

 Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, 

alienació i lloguer de béns i als contractes d'obres, serveis i 

subministraments, d'acord amb la normativa vigent.  

 Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora 

de l’Institut o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

 

2.2. Òrgans unipersonals de direcció addicionals 

 

2.2.1. Coordinador/a pedagògic/a 

De manera general, correspon, al coordinador/a pedagògic/a o coordinadora 

pedagògica el seguiment i l'avaluació de les accions educatives que es 

desenvolupen a l’Institut. 

 

Són funcions específiques del coordinador/a pedagògic/a: 

 Vetllar per la correcta distribució de l’alumnat en grups-classe i en grups de 

matèries optatives tenint en compte criteris psicopedagògics i les dades 

acadèmiques de l’alumnat. 

 Coordinar el traspàs d’informació amb els centres de primària de la zona 

escolar corresponent i demanar la informació necessària als centres 

d’alumnat d’altres procedències. 

 Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, 

nivells i graus dels ensenyaments impartits a l’Institut.  

 Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i 

fer-ne el seguiment.  

 Vetllar per l'elaboració i l’aplicació de les adaptacions curriculars de 

l’alumnat amb NEE, amb informe social o nouvingut per atendre la 

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

alumna, tot procurant la col·laboració i la participació de tot el professorat 

del claustre en els grups de treball.  
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 Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel 

Departament d’Ensenyament quan s’escaigui.  

 Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d’Ensenyament i especialment amb els equips d'assessorament 

psicopedagògic.  

 Coordinar, amb el Departament de Sanitat i d’altres entitats, totes les 

activitats de prevenció de la salut, d’acord amb el coordinador o la 

coordinadora de riscos.  

 Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents 

cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre.  

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

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s'imparteixen a 

l’Institut i donar-li la publicitat adient. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o directora 

o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

 

2.3. Equip directiu 

 

L'equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o 

la cap d'estudis, el secretari o secretària i el coordinador/a pedagògic (els òrgans 

unipersonals de direcció addicionals.) 

L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre i les persones membres 

han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions. Correspon a 

les persones membres de l'equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

L’equip directiu es reuneix un cop per setmana de manera regular i es pot reunir 

sempre que la direcció ho requereixi.  

 

2.4. Òrgans unipersonals de coordinació 

 

L’institut BdE es dota d’òrgans unipersonals de coordinació amb les següents 

condicions. 
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El nomenament d’aquests òrgans s’estén al curs escolar complet. El director o 

directora nomena i/o cessa els òrgans unipersonals de coordinació i n’informa el 

consell escolar i el claustre. 

Les persones nomenades han de respondre del seu exercici davant de l’equip 

directiu. La direcció del centre pot revocar el nomenament d'un òrgan unipersonal 

de coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a 

sol·licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament 

motivada i amb audiència de la persona interessada. 

A partir de l'inici del tercer mes de baixa o d'absència temporal de la persona 

titular d'un òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent 

que en tingui assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del 

nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular 

de l'òrgan. 

Sense perjudici del que s'estableix en els articles anteriors i quan no estiguin 

atribuïdes expressament a altres òrgans unipersonals de direcció o coordinació 

per les normes d'organització i funcionament del centre, el director o directora del 

centre pot encarregar als òrgans unipersonals de direcció, als òrgans 

unipersonals de coordinació i a altres persones membres del claustre funcions de 

gestió, coordinació i docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació 

i experiència i tinguin caràcter transitori. El professorat afectat té l'obligació 

d'assumir-les i exercir-les dins de la jornada de treball setmanal que tingui 

assignada. 

Els òrgans unipersonals del centre són els següents. 

2.4.1. Caps de departament 

Les seves funcions són les següents:  

 Convocar i presidir les reunions del departament, fer-ne les actes i guardar-

les a la plataforma de centre. 

 Contribuir en l’acollida dels professors nous al centre. 

 Tutoritzar el professorat novell (nova incorporació a la docència).  

 Fer la programació de departament.   

 Vetllar perquè es dugui a terme correctament l’harmonització de professors.  

 Fer el seguiment de les activitats del departament que contribueixin a assolir 
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els objectius anuals de centre que la direcció li hagi assignat.  

 Traslladar a la direcció la detecció de necessitats de formació del 

departament. Fer la validació de programacions.  

 Redactar la memòria anual del departament.  

 En el cas dels departaments de Cicles Formatius, el cap de departament 

supervisarà la programació, seguiment i avaluació del Mòdul dual, 

coordinarà i supervisarà la distribució de les adaptacions curriculars de la 

formació dual i les seves possibles actualitzacions.  

 Vetllar per l’aplicació del sistema de qualitat en l’àmbit de la seva 

competència. Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Treball en equip i treball en xarxa  

 Planificació i organització  

 Direcció i desenvolupament de persones 

 

2.4.2. Coordinadors d’ESO  

Hi ha quatre coordinadors, un de cada curs d’ESO. 

Són funcions del coordinador/a de curs: 

 Exercir la tutoria d’un dels grups del nivell que coordina. 

 Assistir setmanalment a la reunió de coordinació amb la persona 

responsable de la coordinació pedagògica. 

 Convocar i dirigir la reunió setmanal d’equip docent del seu nivell i aixecar-

ne l’acta pertinent. 

 Informar tots els membres de l’equip docent que no tenen assignada hora 

de reunió i recollir els seus suggeriments i propostes. 

 Coordinar i impulsar la confecció de la programació del Treball de Síntesi i 

del Projecte de Recerca de 4t d’ESO. 

 Coordinar el calendari de deures i d’exàmens de l’alumnat. 

 Vetllar per la unificació de criteris 

 Coordinar la comunicació amb les famílies 
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 Facilitar els materials de tutoria als tutors per ajustar-les a les activitats 

plantejades.  

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Comunicació, persuasió i influència. 

 Planificació i organització  

 Orientació de l’alumnat i de les famílies 

 

2.4.3. Coordinador/a de BTX  

Segons el nombre de grups assignats, la coordinació de batxillerat l’assumeix el 

tutor/a de 2n o bé un/a professor/a assignat per direcció que imparteixi 

obligatòriament 2n de Batx. L’equip docent el conformen e/lal coordinador/a de 

batx, els tutors/es i el professorat. S’estableix com a mínim, una reunió per 

trimestre pet tal d’analitzar i fer balanç dels grups. La reunió del primer trimestre 

coincidirà amb la reunió d’avaluació inicial. 

Les seves funcions són: 

 Planificar, revisar i actualitzar el PAT de Batxillerat a partir de les necessitats 

sorgides al centre.   

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

llarg de batxillerat, col·laborant amb el coordinador pedagògic.  

 Orientar, junt amb el coordinador de 4t d’ESO, els alumnes que finalitzen els 

estudis secundaris, sobre el batxillerat. Revisar la correcta elecció dels 

diferents itineraris que realitzen els alumnes.  

 Coordinar el Treball de recerca.  

 Coordinar les PAU i acompanyar els alumnes en tot el seu procés.  

 Convocar les reunions d’equips docents, establir-ne l’ordre del dia i presidir 

les reunions. Elaborar l’acta d’aquestes reunions i penjar-les a la 

plataforma del centre.  

 Orientar els alumnes sobre les possibles sortides d’estudis universitaris i 

CFGS. Entrevistar i assessorar les famílies interessades a portar els seus 

fills al nostre centre.  

 Vetllar pel bon funcionament de les activitats del batxillerat previstes al 

centre durant les diferents celebracions que es fan a l’Institut.  
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El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Comunicació, persuasió i influència  

 Planificació i organització  

 Orientació de l’alumnat i de les famílies  

 Gestió i resolució de conflictes 

 

2.4.4. Coordinador de Formació Professional 

Les seves funcions són les següents:  

 Vetllar per la programació, el seguiment, l’avaluació, el control, i la 

documentació de l’FCT de l’alumnat  

 Convocar les reunions que presideixi, fer l’acta i  penjar-la a la plataforma de 

centre.  

 Reunir als tutors de FCT/Dual i fer-ne el seguiment.  

 Assessorar i ajudar els tutors en la confecció i seguiment de l’FCT i la DUAL. 

 Cercar empreses, per a relacionar-les amb l’institut, i poder establir convenis 

de col·laboració. Custodia de la documentació signada amb l’empresa i 

realització de les Comissions de seguiment.  

 Rebre les sol·licituds d’exempcions d’FCT, valorar-les i proposar-ne al 

director la resolució corresponent.  

 Gestionar la sol·licitud dels convenis i acords especials.  

 Assessorar i vetllar per la correcta distribució de les adaptacions curriculars 

de la formació Dual, prèvia a la sol·licitud o comunicació al Departament 

d’Ensenyament.  

 Fer la recollida i anàlisi dels indicadors del SGQ que tingui atribuïts i 

proposar-ne millores. Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la 

direcció del centre o atribuïdes pel Departament d’Ensenyament. 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Comunicació, persuasió i influència. 

 Flexibilitat i gestió del canvi. 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Planificació i organització. 

 Iniciativa, autonomia i pro activitat. 
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2.4.5.Tutor 

Les seves funcions són les següents:  

 Vetllar per la integració dels alumnes en el grup, la cohesió del grup i el clima 

de cooperació i participació.  

 Informar l’alumnat de l’organització i funcionament del centre.  

 Aconseguir una actitud de respecte a les persones i a les instal·lacions del 

centre. Liderar la resolució de conflictes que esdevinguin a l’aula.  

 Preparar i desenvolupar les activitats de tutoria de grup segons el Pla d’acció 

tutorial (PAT).  

 Orientar i facilitar la informació sobre matèries, convalidacions, noves 

professions, llocs on cursar determinats estudis, accés al món laboral.  

 Ajudar l’alumne a adquirir uns hàbits i unes tècniques d’estudi que li permetin 

aprofitar al màxim les seves aptituds i millorar el seu rendiment acadèmic. 

 Coordinar l’equip docent del grup al qual pertany l’alumne i mantenir-lo 

informat de les diferents situacions acadèmiques i/o personals de l’alumnat.  

 Preparar i dirigir les sessions d’avaluació trimestral i de final de curs del seu 

grup. Preparar prèviament amb el grup la intervenció dels delegats a la 

junta d’avaluació.  

 Informar les mares, els pares o tutors/es legals sobre l'evolució educativa 

dels seus fills i filles i oferir-los assessorament i atenció adequada 

mantenint-hi, com a mínim una reunió anual. 

 Demanar la col·laboració de la família per tractar temes específics (falta de 

motivació, dificultats d'aprenentatge, hàbits d'estudi, problemes 

conductuals, inquietuds, interessos, talents,...). Aquelles altres que li siguin 

encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del Departament 

d’Ensenyament.  

 Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l'exercici del dret i el deure de 

participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

 Vetllar pels processos educatius de l'alumnat i promoure, especialment a 

l'etapa d'educació secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a 

en el seu procés educatiu. 

 Dur a terme la informació i l'orientació de caràcter personal, acadèmic i 

professional de l'alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 
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 Enregistrar a l’expedient les dades actualitzades de l’alumne: entrevistes, 

faltes, incidències, etc. 

 Fer el seguiment de les absències de l’alumnat, vetllar per la seva justificació 

i registrar-ho a la plataforma de centre.  

 Derivar l’alumne, si cal, a l’equip de psicopedagogia de centre. 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Planificació i organització  

 Anàlisi de problemes i presa de decisions  

 Orientació de l’alumnat i de les famílies  

 Gestió de la informació i del coneixement  

 Gestió i resolució de conflictes  

 

2.4.6. Tutor de Formació en Centres de Treball (FCT) 

El tutor d’FCT efectua la programació, el seguiment, l’avaluació i el control de la 

fase de formació pràctica en els centres de treball en els ensenyaments de 

formació professional.   

Les seves funcions són les següents:  

 Informar i promoure entre les empreses i entitats col·laboradores els 

itineraris de formació i qualificació professionals que els treballadors poden 

desenvolupar amb el cicle formatiu i amb les mesures flexibilitzadores  

 Proposar al departament la planificació anual de la FCT 

 Analitzar les necessitats de la FCT  

 Informar als alumnes de la FCT i del protocol de seguiment  

 Mantenir contactes amb les empreses  

 Analitzar el perfil dels alumnes i posterior selecció, si s’escau. 

 Recollir les dades de l’alumne, de l’empresa, i concretar el Pla 

d’activitats. 

 Fer el seguiment de les pràctiques, mantenir el quadern i l’avaluació 

de la FCT. 

 Seguir la programació del coordinador FP. 

 Participar en les reunions de coordinació de la FCT, dels equips 

docents, juntes d’avaluació, prendre decisions i executar-les. 
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Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament.  

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Flexibilitat i gestió del canvi  

 Planificació i organització  

 Orientació de l’alumnat i de les famílies  

 Actualització professional i millora contínua  

 Gestió i resolució de conflicte 

 

2.4.7. Coordinador/a TAC 

Les seves funcions són les següents:  

 Elaborar i mantenir el Pla TAC de centre.  

 Assessorar els professors del centre en l'ús didàctic de les TAC, així com 

orientar-los sobre la formació en TAC, amb la col·laboració dels serveis 

educatius de la zona.  

 Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre i que siguin 

accessibles en línia respectin els drets d'autoria i les llicències d'ús dels 

diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, 

vídeo, etc.).  

 Assessorar l’ús de la plataforma de centre (EVA) en la gestió de l’aula.  

 Incorporar els usos curriculars dels dispositius mòbils en el pla TAC.  

 Assessorar i sobre el programa ense.cat 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Flexibilitat i gestió del canvi. 

 Treball en equip i treball en xarxa  

 Actualització professional i millora contínua. 

 Creativitat i innovació  

 

2.4.8. Coordinador/a LIC 

Les seves funcions són les següents:  

 Elaborar i mantenir actualitzat el projecte lingüístic del centre.  
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 Fomentar un tractament integral de les llengües que desenvolupi 

programacions didàctiques coherents i reforci els aspectes comuns entre 

les llengües.  

 Fomentar, juntament amb la coordinadora GEP, participació en projectes i 

programes plurilingües. 

 Fomentar, juntament amb la coordinadora Erasmus+, la participació en 

projectes internacionals.  

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Comunicació, persuasió i influència. 

 Planificació i organització. 

 Orientació de l’alumnat i de les famílies. 

 

2.4.9 . Coordinador/a d’Activitats i Serveis Extraescolars 

Les seves funcions són les següents:  

 Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries.   

 Recollir dels caps de departament i altres càrrecs unipersonals propostes 

d’activitats escolars complementàries.  

 Donar a conèixer als alumnes i a les famílies la informació relativa a les 

activitats escolars complementàries.  

 Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives.  

 Coordinar l’organització dels viatges d’estudi i desplaçaments de l’alumnat 

per realitzar les activitats programades.  

 Coordinar-se amb diferents entitats de l’entorn, com ara l’ajuntament, 

mossos d’esquadra... en relació amb les activitats complementàries. 

 Recollir i enregistrar totes les sortides del centre. 

 Coordinar els agents que participen en les sortides (agència viatges 

autobusos, museus, horaris, documentació...) 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Planificació i organització. 

 Anàlisi de problemes i presa de decisions. 
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 Iniciativa, autonomia i pro activitat. 

 

 

2.4.10 . Coordinador/a de Riscos laborals 

Les seves funcions són les següents:  

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com la 

promoció i el foment de l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció 

preventiva. 

 Coordinar la vacuna de la grip a tot el personal del centre, en el mateix 

centre. 

 Coordinar les revisions mèdiques (aproximadament cada quatre anys). 

 Col·laborar amb el director amb l’elaboració del pla d’emergència, i també en 

la implantació, la planificació i la realització dels simulacres.   

 Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d’assegurar-

ne l’adequació i la funcionalitat.   

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

les persones, els telèfons i l’estructura.   

 Revisar trimestralment l’estat dels extintors. 

 Revisar l’estat de les instal·lacions del pati. 

 Revisar la zona d’aparcament i arbrat del centre. 

 Donar suport al director  per formalitzar i trametre, als serveis territorials, el 

“Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”.  

 Donar suport al director per formalitzar la coordinació de l’activitat 

professional.  

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Planificació i organització. 

 Orientació cap als resultats i a la qualitat. 

 Anàlisi de problemes i presa de decisions. 

 Rigor i mètode. 

 

2.4.11. Coordinador GEP  

Les seves funcions són les següents:  
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 Ajudar a definir l’estratègia d’implementació de l’ús de llengües estrangeres 

en matèries no lingüístiques.  

 Motivar el professorat que compleixi els requisits a que participi en aquesta 

iniciativa.  

 Organitzar reunions informatives per professorat.  

 Facilitar materials en llengües estrangeres per al seu ús en matèries no 

lingüístiques.  

 Impulsar i facilitar la certificació de la competència lingüística en llengua 

estrangera dels alumnes del centre, amb el suport de l’EOI de referència.  

 Coordinar la formació del professorat del centre en l’EOI de referència per 

assolir la funció anterior.  

 Mantenir una comunicació fluida amb el responsable de l’EOI. 

 Difondre la informació referent a la matriculació en cursos AICLE pel 

professorat. 

 Fer el seguiment de les possibles activitats col·laboratives amb altres 

centres. 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Comunicació, persuasió i influència. 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Planificació i organització 

 

2.4.12. Coordinadora de comunicació 

Les seves funcions són les següents:  

 Coordinar la imatge gràfica de l’institut. 

 Vetllar perquè es faci un ús adequat de la imatge corporativa del centre. 

 Coordinar el disseny i producció de qualsevol material promocional del 

centre. 

 Coordinar el disseny i producció del material destinat a les portes obertes. 

 Mantenir la pàgina web del centre i les xarxes socials (facebook, twitter, 

youtube, instagram). 

 Publicar notícies i àlbums de fotos a la intranet del centre. 

 Establir comunicació amb la ràdio i televisió del municipi per a la difusió de 

les activitats i notícies del centre. 
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El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Comunicació, persuasió i influència. 

 Compromís amb el servei públic i l’organització. 

 Gestió de la informació i del coneixement. 

 Creativitat i innovació. 

 

2.4.13 Responsable de biblioteca 

Les funcions seran les següents: 

 Revisar la gestió del fons bibliogràfic de la biblioteca. 

 Coordinar les tasques administratives inherents a l'activitat de de la 

biblioteca. 

 Controlar les partides pressupostàries associades a l'adquisició de fons per a 

la Biblioteca. 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències: 

 Planificació i organització. 

 Iniciativa, autonomia i proactivitat 

 

2.4.14 Coordinadora ILEC 

Les funcions seran les següents: 

 Coordinar les reunions (1h a la setmana) del grup impulsor ILEC. 

 Gestionar el fons bibliogràfic de l’ILEC. 

 Revisar el fons bibliogràfic i material. 

 Difondre les propostes del grup impulsor a la resta del claustre. 

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Comunicació, persuasió i influència. 

 Treball en equip i treball en xarxa. 

 Planificació i organització 

 

2.4.15 Tutor Aula Acollida 

Les seves funcions són les següents:  

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

individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les 



 

 

                                                                                 NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

22 

 

modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de 

cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament aprenentatge.  

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

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i 

avaluar processos i resultats.  

 Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de 

la llengua.  

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

referència.  

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

procés educatiu de l’alumnat nouvingut.  

 Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació, etc. 

per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la 

coherència educativa.  

 Vetllar perquè els alumnes nouvinguts i amb pocs recursos tinguin les ajudes 

que els calgui tan pel que fa al funcionament ordinari de les classes, com 

per les activitats fora del centre.  

 Vetllar perquè les convocatòries de beques, matrícula, venda de llibres, etc. 

per tal d‘assegurar que l’alumnat nouvingut i les seves famílies coneixen el 

sistema de funcionament del centre, les dades d’inscripció, el cost 

econòmic, les dates límit d’entrega, etc. tant pel que fa a les activitats 

ordinàries com per les activitats fora del centre.  

 Convocar els pares com a mínim un cop per curs i deixar constància escrita 

dels acords presos a la fitxa de l’alumne.  

 Coordinar l’activitat educativa entre els membres de l’equip docent. Aquelles 

altres que li puguin ser encomanades per la direcció del centre o atribuïdes 

pel Departament d’Ensenyament.  

 

El professional que ocupi aquest càrrec ha de tenir les següents competències:  

 Planificació i organització. 

 Anàlisi de problemes i presa de decisions. 

 Orientació de l’alumnat i de les famílies. 

 Gestió de la informació i del coneixement. 

 Gestió i resolució de conflictes. 
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2.5. Claustre de professorat 

 

El claustre del professorat és l'òrgan de participació del professorat en el control i 

la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes 

educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el director o 

directora. 

Les funcions del Claustre són les següents: 

 Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 

 Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 

selecció del director o directora. 

 Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 

 Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 

 Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 

 Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

 Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el 

compliment de la programació general del centre. 

 Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, 

en el marc de l'ordenament vigent. 

 Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries. 

Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de 

la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del 

professorat al consell escolar del centre, amb l'única excepció del professorat 

substitut, que no és elegible. 

El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l'inici i al final de curs, i 

sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un 

terç de les persones membres. 
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2.6. Consell de direcció 

 

El Consell de direcció de l’Institut Berenguer d’Entença està presidit pel director/a i 

l’integren tots els membres de l’equip directiu, els Caps de Departament, els 

coordinadors de curs i el coordinador TAC. 

Es convocarà amb periodicitat setmanal i tractarà temes relacionats amb la 

coordinació i organització dels grups de treball i amb el desenvolupament del 

Projecte Educatiu de centre. Té caràcter consultiu. 

Correspon al director o directora nomenar i cessar, entre les persones membres 

del claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció 

o de coordinació, les persones membres del consell de direcció. Les persones 

membres de l'equip directiu han de formar part del consell de direcció, que 

presideix el director o directora. 

 

2.7. Consell Escolar 

 

El consell escolar està integrat per les següents persones membres: 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) El cap o la cap d'estudis. 

c) Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 

d) Sis representants del professorat elegits pel claustre. 

e) Tres representants de l’alumnat, elegits per ells i entre ells. 

f) Tres representants de les famílies d’alumnes, un dels quals ha de ser designat 

per l’AMPA del centre. 

g) Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre 

aquest personal. 

El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi 

assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. 

 

Les funcions del Consell Escolar són: 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El 

consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per 
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valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una 

majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 

funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de 

ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i 

manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així 

com de la resta de documents de gestió del centre. 

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

acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

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

alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars 

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

desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del 

centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o 

reglamentàries. 

 

2.7.1. Renovació parcial dels membres del Consell Escolar del centre. 

1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents 

sectors, ho són per un període de quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat 

dels membres representants del sector professorat, alumnes i pares i mares 

d’alumnes, sens perjudici que es cobreixin les vacants que es produeixin. En 

aquest darrer supòsit la condició de membre electe s’estendrà fins a la data de 

finalització prevista pel mandat del membre substituït. 

2. El consell escolar es renova per meitats de les persones representants electes 

de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell 
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escolar renovat s'ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de 

desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones 

membres del consell escolar les convoca el director o directora amb quinze dies 

d'antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el 

Departament d'Educació. 

3. Si es produeix una vacant en el sector alumnes i en el sector de pares i mares 

d’alumnes, aquesta serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres 

eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a 

representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant 

roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova 

persona membre s'ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona 

representant que ha causat la vacant. En el cas que la vacant es produeixi en el 

sector professorat o PAS es procedirà a una nova elecció. 

4. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec 

que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per 

ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació. 

5. Els processos electius que es desenvolupin en el centre han de garantir la 

publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de 

determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o 

directora, o persona de l'equip directiu en qui delegui, i han d'establir un període 

no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d'un sector i el dia de 

les votacions. 

 

2.7.2.Reunions 

El consell escolar del centre s’ha de reunir com a mínim una vegada al trimestre i 

sempre que el convoqui el director o directora del centre o ho sol·liciti al menys un 

terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de 

curs i una altra a la seva finalització. 

La convocatòria de les reunions s'ha de trametre amb una antelació mínima de 48 

hores, juntament amb els punts de l’ordre del dia. Tanmateix, en cas d’urgència, el 
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consell escolar es pot reunir sense termini mínim de convocatòria, si totes les 

persones membres hi estan d'acord. 

A les reunions del Consell Escolar es poden convocar, amb caràcter excepcional, 

membres de la comunitat educativa que no en formin part si en l'ordre del dia 

s'inclouen qüestions relacionades amb l'activitat normal del centre que estiguin 

sota la seva tutela o responsabilitat i sobre les quals es requereix informació o 

assessorament per part de la persona convocada. 

 

2.7.3. Comissions 

El Consell Escolar de l’Institut Berenguer d’Entença té establertes les següents 

comissions: 

a) Comissió econòmica. 

La comissió econòmica està integrada pel director o directora, que la presideix, el 

secretari o secretària, un professor o professora, un o una representant de les 

famílies i un o una representant de l’alumnat. S’encarrega de supervisar la gestió 

econòmica del centre i formula, d'ofici o a requeriment del consell, les propostes 

que siguin escaients en aquesta matèria.  

b) Comissió permanent 

Integrada per la directora, que la presideix; el cap d’estudis i un representant del 

professorat, un dels pares d’alumnes i un dels alumnes, designats pel Consell 

Escolar del centre entre els seus membres. De la Comissió Permanent en forma 

part la secretària amb veu i sense vot.  

c) Comissió de convivència 

Formada per la directora, que la presideix; cap d’estudis, secretària, representant 

professorat, representant pares i mares, representant d’alumnat.  
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3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 

3.1. Organització del professorat 

 

3.1.1. Equips docents 

Els equips docents són les unitats bàsiques organitzatives de coordinació 

horitzontal del professorat. Aquests equips docents poden estar formats pel 

professorat d’un sol grup classe, d’un nivell educatiu (tot un curs o nivell) o de tot 

un tipus d’estudi (ESO, BAT, CCFF).  

Trobem:  

 Equip docent de grup classe, dinamitzat pel tutor del grup.  

 Equip docent de nivell (curs), dinamitzat pel coordinador tutor de nivell i/o 

coordinador de l’ESO.  

 Equip docent de cada cicle formatiu, dinamitzat pel Cap de Departament de 

la família professional a la qual pertanyi el cicle formatiu.  

 Equip docent de tota l’ESO, dinamitzat pel coordinador de l’ESO i/o 

coordinador pedagògic.  

 Equip docent de tot el batxillerat, dinamitzat pel coordinador de batxillerat 

i/o coordinador pedagògic.  

 Equip docent d’FP, dinamitzat pel Coordinador d’FP i/o Cap d’Estudis d’FP.  

 

Aquests equips docents es reuneixen periòdicament i les seves funcions 

específiques són:  

 Fer el seguiment global de la dinàmica del grup classe i del seu rendiment 

acadèmic.  

 Fer el seguiment individual de cada alumne, tant en els aspectes 

acadèmics com de relacions personals amb la resta de professors i 

alumnes.  

 Coordinar les diferents activitats d'aprenentatge. Establir mecanismes 

d’acció i coordinació de l’acció docent.  

 Analitzar els resultats acadèmics, i fer propostes i orientacions sobre el 

grup classe i sobre cada alumne.   

 Fer l’avaluació individual i del grup classe.  

 Donar als tutors la informació que es cregui necessària per transmetre als 
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pares (en el cas dels alumnes menors d’edat i dels majors d’edat que hagin 

autoritzat la comunicació amb els pares).  

 Actuar coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la correcta 

convivència del grup d’alumnes i la resolució de conflictes quan s’escaigui.  

 Acordar modificacions en la intervenció en determinats alumnes.   

 Coordinar-se per atendre la diversitat de l’alumnat i per a realitzar, des de 

diverses matèries d’un mateix curs, l’aprenentatge de determinats 

continguts comuns. (ESO)  

 Decidir i revisar l’assignació dels alumnes a cada agrupament o mesura 

d’atenció a la diversitat. (ESO)  

 Ratificar i/o modificar canvis de modalitat, matèries. (Batxillerat)  

 Participar en la programació, definició, adjudicació i avaluació dels Treballs 

de Recerca. (Batxillerat)  

 Ratificar el calendari d’avaluacions final i repàs de les PAAU.  (Batxillerat)  

 Participar en la programació, definició, adjudicació i avaluació de la 

formació pràctica en centres de treball. (Cicles Formatius)  

 Participar en la selecció, seguiment i avaluació dels alumnes de Dual, 

seguint els criteris comuns fixats per l’equip docent d’FP. (Cicles Formatius)  

 Revisar les adaptacions curriculars, les assignacions de les hores de lliure 

disposició de les UF, de les instal·lacions necessàries, de les agrupacions 

horàries i proposar-ne, si s’escau, mesures de millora. (Cicles Formatius)  

 Els acords presos en les reunions d’equip docent constaran en acta.  

 

3.1.2. Departaments didàctics 

El Departament és l’òrgan de coordinació curricular que vetlla per la coherència 

didàctica de les matèries de l’ESO, del batxillerat i dels mòduls professionals que 

configuren els diferents cicles formatius. L’estructura de l’Institut és la següent: 

 

 Departament de Llengües: en forma part el professorat de les especialitats 

següents: llengua catalana, llengua castellana i clàssiques. 

 Departament de Llengües Estrangeres: en forma part el professorat de les 

especialitats següents: llengua anglesa i llengua francesa. 

 Departament de Socials: en forma part el professorat de les especialitats 

següents: ciències Socials, filosofia, economia i religió. 



 

 

                                                                                 NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

30 

 

 Departament de Ciències exactes i Experimentals: en forma part el 

professorat de l’especialitat de matemàtiques, biologia i geologia i física i 

química. 

 Departament de Tecnologia i Expressió: en forma part el professorat de 

l’especialitat de tecnologia, de visual i plàstica, d’educació física i de 

música. 

 Departament de Formació Professional: en forma part el professorat del 

CFGS d’Educació infantil i del CFGM Atenció a persones en situació de 

dependència. 

 Departament d’Orientació i diversitat: en forma part els psicopedagogs del 

centre, vetllador, el/la professora de l’aula d’acollida i la comissió CAD. 

 

3.1.3. Comissions 

Comissió Pedagògica: està formada per dues subcomissions; 

- Subcomissió formada per tots els caps de departament i la directora i/o cap 

d’estudis i/o qualsevol altre membre de l’equip directiu que presideixi la 

reunió.  

- Subcomissió formada per tots els coordinadors de curs i la coordinadora 

pedagògica, que presideix la reunió.  

Es reuniran periòdicament i sempre que les convoquin la direcció per mitjà d’algun 

dels seus membres. Les funcions de la comissió es centraran en l’àmbit 

pedagògic i curricular i actuarà com a òrgan de consulta, previ a la presentació de 

propostes als departaments, equips docents i/o al claustre.  

Les seves funcions són:  

 Avaluar la programació acadèmica general de l’institut i fer propostes per la 

planificació del curs següent. 

 Ser consultada en el procés de revisió del Projecte Educatiu, de les NOFC i 

el Pla d’Acció Tutorial, com a pas previ al claustre.  

 Informar o proposar iniciatives d’experimentació pedagògica a implantar en 

el centre. 

 Valorar la incidència de la formació rebuda pel professorat sobre l’acció 

acadèmica i informar el pla de formació de centre elaborat a partir de les 

necessitats detectades en els diferents departaments.  

 Fer propostes en relació amb els criteris generals d’avaluació i de 
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recuperació dels alumnes. 

 Elaborar propostes en relació amb la millora del rendiment acadèmic i dels 

resultats de l’avaluació del centre fetes per l’administració educativa. 

 Ser consultada respecte als criteris de distribució econòmica per al 

funcionament dels departaments. 

 Estar informada de les accions implantades en els diferents departaments 

didàctics per millorar els resultats acadèmics i la satisfacció de l’alumnat  

 Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin l’acció educativa del centre.  

 Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la direcció del centre. 

 

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD): planifica i fa el seguiment de les 

actuacions que es duen a terme per atendre la diversitat de les diferents 

necessitats educatives de l’alumnat del centre. La convoca i presideix el 

responsable d’orientació educativa. Està formada per: el responsable d’orientació 

educativa del centre, la coordinadora de l’ESO, la vetlladora, la tutora de l’Aula 

d’Acollida, un tutor i/o coordinador de cada nivell de l’ESO. De manera puntual i 

quan es consideri necessari per la temàtica tractada, s’afegirà a la CAD el 

professional de l’EAP que intervé en el centre.  

La CAD es reunirà setmanalment. Les seves funcions són:  

 Establir els aspectes més importants quant a l’organització, metodologia i 

didàctica d’aula per atendre a la diversitat dels alumnes del centre.  

 Proposar els procediments i criteris que empraran els equips docents per 

fer les adaptacions o els plans individualitzats (PI) que corresponguin.  

 Col·laborar amb els equips docents per establir els criteris per a l’avaluació 

formativa de l’alumne.  

 Fer el seguiment dels alumnes que han passat de sisè de primària a primer 

d’ESO i valorar les ajudes pedagògiques emprades, en el marc de 

coordinació entre primària i secundària.  

 Fer el seguiment i la valoració de les decisions que es vagin prenent en el 

marc de la CAD.  

 Fer la prevenció i seguiment dels alumnes amb risc d’abandó escolar.  

 Prioritzar les avaluacions psicopedagògiques que s’han de fer, així com fer-

ne el seguiment per ajustar la resposta educativa. 
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Comissió social: treballa aquelles situacions amb una problemàtica social, 

econòmica i/o familiar.  Està formada per: el responsable d’orientació educativa, la 

coordinadora de l’ESO, el professional de l’’EAP, educadors socials de serveis 

socials de l’ajuntament. La convoca i presideix la coordinadora pedagògica. Es 

reunirà mensualment. Les seves funcions són:  

 Detectar l’alumnat amb situacions socials desfavorides.  

 Fer el seguiment de l’alumnat amb situacions socials desfavorides.  

 Prendre accions que permetin millorar la situació d’aquest alumnat.  

 

Comissió TAC: Està formada per: director i/o algun altre membre de l’equip 

directiu, coordinador TAC, coordinador informàtic (moodle i portàtils) i coordinador 

web i coordinador de comunicació. Les seves funcions són:  

 Revisar, valorar i actualitzar el Pla TAC de centre  

 Dinamitzar i potenciar les TAC en el centre  

 Aprofundir en les eines de gestió de l’aula digital  

 Fomentar la creació d’un banc de recursos digitals propis  

 Planificar els recursos TIC, així com estudiar la sostenibilitat dels mateixos.   

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i equips informàtics.  

 Fer la planificació de les xarxes informàtiques. 

 Fer la planificació dels sistemes de telefonia.  

 Fer la planificació dels sistemes de video-vigilància. 

 Vetllar per la comunicació exterior i la difusió digital de les activitats de 

centre. 

 

Comissió Escola Verda: Està formada per dos professors del departament de 

ciències experimentals: biologia i física i química i la presideix la cap d’estudis. 

Les seves funcions són: 

 Fomentar el respecte al medi ambient i la salut 

 Crear i organitzar activitats que fomentin el respecte cap a l’espai del 

centre, en particular, per conscienciar de la necessitat de tenir cura del 

medi, en general. 

 Elaborar l Pla d’educació per a la sostenibilitat, revisat periòdicament. 

 Fer la diagnosi del Pla per aconseguir un procés de millora. 

 Participar en diferents seminaris, cursos dirigits a centres d’Escola Verda. 
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 Explicar al claustre les actuacions realitzades. 

 

3.2. Organització de l’alumnat 

El grup classe dels diferents ensenyaments que ofereix el centre disposa d’un 

tutor, designat d’entre el professorat que s’encarrega de la docència. Correspon al 

tutor de cada grup garantir l’atenció educativa general dels alumnes, directament i 

per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la 

comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés de l’alumne.  

Els alumnes que cursen ensenyaments professionals que comportin un període 

de formació pràctica en empreses han de disposar d’un tutor o tutora de 

pràctiques al centre educatiu que en garanteixi l’aprofitament, sens perjudici del 

que es disposi per reglament pel que fa al seguiment a les empreses de les 

pràctiques.  

Les limitacions quantitatives d’un grup/classe seran les establertes per 

l’administració educativa per a les diferents etapes educatives.  

Els desdoblaments totals o parcials d’un mòdul professional es podran realitzar a 

partir de les orientacions que estableixin els currículums dels cicles formatius 

publicats pel Departament d’Ensenyament i els criteris que estableixi 

l’administració educativa. 

 

3.3. Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes i 

l’assoliment per part de tot l’alumnat de les competències que li permetin el 

desenvolupament personal i escolar és un principi comú a tots els cursos i etapes 

de l’educació obligatòria. El professorat ha d’organitzar l’activitat docent tenint en 

compte les característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes 

d’aprenentatge. 

El traspàs d’informació que els centres de primària del municipi: Mestral, 

Valdelors; i altres de la zona: Marcel·lí Esquius i Joan Miró, de Mont-roig, donen a 

l’institut a finals de juny ajuden a conèixer les característiques de l’alumnat que 

s’incorpora a secundària. Durant el primer trimestre es fa una altra reunió amb els 

centres de primària per fer balanç i retorn d’informació. A més, entre els diferents 

nivells d’ESO continua aquesta informació de traspàs.   

A partir d’aquestes dades i de la preavaluació, l’alumnat que manifesta dificultats 
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d’aprenentatge cursa les matèries instrumentals (llengua catalana, llengua 

castellana i matemàtiques) en grups més reduïts anomenats grups de reforç.   

Aquests grups de reforç pretenen respectar el ritme d’aprenentatge de l’alumnat 

de manera que pugui assolir els objectius terminals de les diferents àrees per a 

cada curs. Es vetlla per l’assoliment de les competències bàsiques i per la 

consecució dels objectius generals del curs.   

La Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) juntament amb els equips docents de 

l’ESO valoren i revisen la conveniència o no que aquests alumnes continuïn en els 

grups de reforç a cada avaluació tenint en compte els resultats acadèmics i  

l’aprofitament de les classes. De cada canvi en la seva situació acadèmica 

s’informa a les famílies a través del tutor.  

Els alumnes nouvinguts s’incorporen a l’aula d’acollida. La CAD determina els 

horaris i el temps de permanència a l’aula d’acollida i dels recursos externs a 

aquesta que el centre pot oferir. 

 

 

3.4. Acció i coordinació tutorial 

L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que, en col·laboració amb les 

famílies, contribueixen a assolir les competències personals i socials de l'alumne, 

necessàries per poder desenvolupar el projecte personal, acadèmic i professional.   

La concreció de les activitats que es duen a terme amb els alumnes i les famílies 

està reflectida al PAT i als seus annexos corresponents. El tutor disposa de tres 

hores setmanals, una lectiva dedicada a la tutoria grupal i dos més 

complementàries per les reunions amb les famílies i una tutoria individualitzada. 

L’equip docent d’un grup compartirà la responsabilitat de l’acció tutorial, 

bàsicament en els objectius que corresponen al procés d’aprenentatge, a 

l’assoliment de competències i a les accions que fan referència a la dinàmica del 

grup. El coordinador pedagògic i la coordinadora pedagògica seqüencien i 

preparen els continguts de les tutories grupals que queden recollides en les 

graelles setmanals. 
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3.5. Orientació acadèmica 

El procés orientador continuat inclou les actuacions d'orientació acadèmica i 

professional des del principi de l'etapa. L'orientació acadèmica i professional s'ha 

d'inserir gradualment en l'aprenentatge competencial de l'alumne i, per aquesta 

raó, ha de formar part del projecte educatiu del centre, encaminat a donar 

resposta tant a la projecció professional com a la continuïtat formativa dels 

alumnes.   

 

 

 

4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

4.1. Aspectes generals 

 

4.1.1. Horaris. Entrades i sortides 

El centre és obert de 8.00 a 15.30.  

L’horari dels cursos d’ESO i de Batxillerat és el mateix: de 8.30 a 15.00 h. 

Quant als Cicles Formatius, 1r de TAP manté també l’horari de 8.30 a 15.00  

durant el primer curs, i a 2n de TAP les classes són dilluns i dijous de 8.30 a 

15.00, i dimecres de 8.30 a 14.00. Dimarts i divendres, els alumnes fan formació 

en centres de treball. 

L’horari de 1r de TEI és també de 8.30 a 15.00, exceptuant els dimecres, que és 

de 8.30 a 14.00; a 2n de TEI, l’horari passa a tres dies setmanals: dimarts i 

divendres de 8.30 a 15.00 i dimecres de 8.30 a 14.00. Dilluns i dijous els alumnes 

fan formació en centres de treball. 

Tot l’alumnat entra i surt per la porta principal a primera i última hora.  

A primera hora, quan l’alumnat arriba tard, ha de trucar al timbre i el conserge 

anota el seu nom, l’hora d’entrada i el motiu del retard,  per tal de tenir un control. 

Si el retard és inferior a quinze minuts, l’alumnat es pot incorporar a l’aula, si és 

superior, restarà a la sala d’alumnes fins que toqui el timbre. Si aquests retards es 

repeteixen, el tutor els comunicarà a les famílies o tutors legals. 

A les hores d’Educació Física, quan l’alumnat ha d’anar i tornar al pavelló 

municipal, ho fa per la porta del darrere i acompanyat del professorat de la 

matèria. 
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 En cas que algun alumne hagi de sortir del centre abans de l’hora de sortida per 

motius justificats, si és de 1r o 2n d’ESO cal que el vinguin a buscar els seus 

pares o tutors legals i que hagi informant el seu tutor o algú de l’equip directiu. Si 

és d’un curs superior, els pares o tutors legals ho han de comunicar al tutor per 

escrit o bé per telèfon, i no és necessari que el vinguin a buscar. Totes aquestes 

sortides queden sempre registrades a consergeria. 

Durant l’esbarjo, només poden sortir del centre els alumnes de Batxillerat i Cicles, 

sota el control dels conserges. 

 

4.1.2. Utilització de recursos materials. Quotes 

 L’alumnat abonarà cada curs una quantitat -determinada per l’equip directiu- en 

concepte de material. L’alumnat de 1r d’ESO abona aquesta quantitat en el 

moment de la matrícula; la resta d’alumnat ho fa conjuntament amb la primera 

sortida de pagament que es faci aquell curs. Els diners recaptats es destinen a la 

compra de fulls. 

 

 4.1.3. Normes d’ús dels espais 

Durant l'horari de classes, a les escales, passadissos, vestíbul, i en general a tots 

els espais comunitaris, no hi ha d'haver alumnes; és responsabilitat del 

professorat de guàrdia en concret, i de tot el personal de l’Institut en general, 

vetllar perquè al centre es produeixi un ambient de silenci i ordre que permeti 

l'activitat educativa amb normalitat i qualitat.  

De manera general, s’han de respectar les diferents instal·lacions del centre i no 

tenir cap comportament que les pugui deteriorar o malmetre. Els desperfectes 

ocasionats intencionadament o per no seguir les normes, seran responsabilitat de 

l’alumne que els hagi provocat i, per tant, s’haurà de fer càrrec de les despeses o 

bé, si és possible, col·laborar en la reparació. 

 

Biblioteca  

La biblioteca de l’institut és un espai d’estudi individual on l’alumnat pot realitzar 

activitats relacionades amb la lectura, l’estudi i recerca d’informació. S’hi pot 

accedir durant les hores d’esbarjo, sempre mantenint silenci i ordre i sota el 

control del professorat de guàrdia. El préstec de llibres es farà durant aquestes 
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hores de pati (el dilluns i el dijous). 

També s’hi fan algunes classes i s’utilitza com a espai d’estudi per als alumnes 

que convaliden alguna assignatura. En aquest últim cas, els alumnes han d’estar 

sota la supervisió del professorat de guàrdia. 

Les normes d’ús de la biblioteca són les següents: 

- Mantenir el silenci. 

- No es permet menjar ni beure, ni utilitzar cap mòbil. 

- Demanar un punt si voleu agafar i/o consultar algun llibre de la 

biblioteca. 

- Deixar sempre el punt en el lloc d’on s’ha agafat el llibre. 

- Consultar l'horari de préstec si es vol emportar algun llibre. 

- No tots els llibres són de préstec. Alguns només són de consulta. 

- Els dilluns i dijous són els dies de préstec i devolució de llibres. 

- Retornar els llibres abans d’acabar el trimestre. 

 

Sala d’alumnes 

Els alumnes hi poden ser durant l’hora de pati. La sala està concebuda com una 

sala d’esbarjo i, per tant, hi ha algun equipament esportiu i de subministrament de 

begudes que l’alumnat ha de respectar. El material esportiu s’ha d’anar a buscar i 

tornar després a consergeria, on es fa un registre. 

Eventualment, hi pot haver també algun alumne expulsat o alumnes que 

convaliden, sempre sota la supervisió del professorat de guàrdia. 

 

Sala d’Actes 

La sala d’actes s’utilitza per fer algunes classes i alguns exàmens que 

requereixen més espai –s’hi fan habitualment els exàmens de recuperació i els de 

setembre. També per a actes de final de trimestre, teatre, Sant Jordi, xerrades, 

presentacions, conferències, reunions amb les famílies, etc.  

Per organitzar l’ocupació d’aquest espai, el professorat disposa de graelles 

horàries per tal de fer-ne la reserva. 
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Hi ha un professor/a que fa les funcions de coordinador/a d’audiovisuals i 

s’encarrega de l’equip de so, projector, il·luminació... d’aquesta sala. 

Eventualment, aquest espai es cedeix a institucions o entitats que ho sol·licitin. 

 

Passadissos i vestíbul                                                                                      

En aquests espais no hi pot haver alumnes durant les hores de classe o durant el 

pati. Només s’hi permet la permanència a les hores d’esbarjo en cas de pluja o 

forts vents. 

Els alumnes expulsats no poden romandre tampoc als passadissos, han d’anar 

sempre a la sala de professors. 

Bar 

Els alumnes no poden accedir al bar entre classes, només a l’hora de l’esbarjo. 

Han de fer un bon ús de les taules i cadires que hi ha. No poden utilitzar el mòbil. 

Lavabos 

Es pot anar al lavabo entre classes o bé durant l’hora del pati. En cas que un 

alumne tingui una urgència en hores de classe, és el professor qui decideix –de 

manera excepcional- si li dóna o no permís. a l’hora del patí, serà el professor de 

guàrdia de passadissos qui li donarà el permís. 

Pati (veure 4.1.4) 

Aules 

Cada grup és responsable de la seva aula i, si hi ha algun desperfecte, el/la 

delegat/da  ho haurà de comunicar al tutor/a. El professorat també és responsable 

de mantenir l’ordre i la neteja durant les classes, i fer que els alumnes pugin les 

cadires, tanquin les finestres i llums, esborrin la pissarra a última hora del matí. 

L’ordinador i el projector que hi ha a l’aula s’ha d’apagar a última hora de classe. 

Els tutors i els alumnes fan la neteja de taules a final de trimestre (o més sovint si 

es considera oportú). 
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Aules específiques: laboratori, informàtica, tecnologia i idiomes. 

En aquestes aules, el departament corresponent dicta una sèrie de normes 

específiques. 

 

Normes específiques del laboratori 

- No fer proves amb cap producte o dissolució si el professor no ho diu. 

- Tots els productes del laboratori han de portar l’etiqueta on se n’indiqui el 

contingut. 

- Quan s’hagi d’escalfar un tub d’assaig, es farà inclinant el tub i escalfant la 

part superior del líquid, mai el fons. Hom procurarà no apuntar a cap 

company ni a si mateix. 

- Les precaucions han de ser màximes a l’hora de diluir l’àcid sulfúric; es farà 

abocant l’àcid sobre l’aigua (mai a l’inrevés) lentament i remenant. 

- Cal no tocar mai les substàncies químiques amb els dits. 

- Si qualsevol substància cau sobre la pell, es rentarà amb aigua, si és un 

àcid, després amb bicarbonat de sodi. Finalment cal cobrir la part afectada 

amb alguna pomada especial. 

- Cal no ensumar els reactius. Quan s’obrin flascons que contenen 

substàncies volàtils es farà sempre a la vitrina, mai a la taula de treball. 

- Quan es treballi amb substàncies inflamables cal evitar tenir a la vora 

qualsevol flama. 

- S’ha d’anar molt amb compte amb el vidre calent. En cas de cremar-se, es 

farà un tractament amb alcohol i després s’embenarà. 

- Abans d’abocar els productes químics a les piques cal diluir-los i tot seguit 

obrir l’aixeta de l’aigua. 

- Els materials inservibles (paper de filtre, llumins, substàncies insolubles...) 

seran llançats i apagats als cubells, mai a les piques de desguàs els 

productes sòlids. Abans d’abocar-los al cubell s’escorreran. 

- En cas d’esquitxades als ulls, cal rentar-los immediatament amb aigua una 

bona estona i després anar al centre mèdic.  

- No es farà cap experiment ni es modificarà cap quantitat de reactius sense 

consultar el professorat. 

- No menjar, ni beure, ni fumar ni guardar aliments al laboratori. 
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- No tocar-se mai els ulls abans de rentar-se bé les mans. És recomanable 

l’ús d’ulleres graduades, millor no dur les lents de contacte. 

- És aconsellable l´ús de bata ja que per molta cura que es tingui a l’hora de 

treballar, les esquitxades de productes químics són inevitables. 

- Rentar-se sempre les mans després de realitzar un experiment i abans de 

sortir del laboratori. 

 Pipeteig de líquids: emprar sempre un dispositiu especial per a pipetejar 

líquids. No fer-ho directament amb la boca. 

 Condicions de l’àrea de treball: l’àrea de treball ha de mantenir-se sempre 

neta i endreçada, sense llibres, abrics, bosses, productes químics vessats, 

excés de pots de productes químics i coses innecessàries.  

 

Edifici Aster 

L’ajuntament ha cedit cinc aules de l’edifici Aster per tal de fer classes de cicles 

formatius. El protocol de funcionament és el següent: 

A l'hora del pati, les aules hauran de quedar degudament tancades per les 

professores que acaben les classes. Després de tancar les aules, les claus s’han 

de guardar al magatzem.  

El professorat tindrà la contrasenya de l'alarma. Les aules a l'inici i finalització de 

les classes seran obertes/tancades pel professorat.  

El professorat serà responsable de tancar el despatx, l'ordinador, el projector i 

altres aparells electrònics, així com finestres, cortines, estufes i llums de l'aula, 

comprovant que no quedi cap alumne/a a l'aulari.  

El material haurà d'estar degudament tancat als armaris corresponents. 

 

Normes d’ús dels materials CFGS-CFGM 

Els materials es guardaran als armaris habilitats, que han d’estar sempre tancats 

amb clau. 

Cada professor/a és responsable del material que utilitzarà a la seva classe i que 

aquest quedi retornat i guardat al seu lloc. 

 Material divers: 

- Els diferents tipus de materials (papers, colors, pintures, etc.), no s’han de 

malbaratar i s’han d’aprofitar al màxim. 
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- S’ha de tenir cura en la utilització dels colors, les ceres i els retoladors i 

desar-los a la seva capsa després de cada ús. 

- Les pintures han d’estar sempre tapades i s’utilitzarà un recipient adequat 

per a pintar. Els pinzells s’hauran de netejar després del seu ús. 

- Les tisores, la cinta adhesiva, els regles, les grapadores... s’han de 

guardar a l’armari després d’haver-ho usat. 

- En finalitzar l’activitat, cal deixar tot el material degudament desat i l’espai 

net. 

 Pràctiques amb els ninos homologats: 

- Els ninos per fer pràctiques s’han de desar a l’armari dins la bossa 

corresponent. 

- Quan es facin pràctiques de preparació de biberons es netejaran bé i 

s’eixugaran per  desar-los després. 

- Els bolquers són de mostra i, per tant, després de fer la pràctica es 

tornaran a desar plegats a la bossa. 

- La roba per canviar el nino ha d’estar plegada i desada a l’armari. 

- Els productes d’higiene també es guardaran a l’armari. 

- CFGM: a l’armari encastat de l’aula 3 es guardaran els materials 

sanitaris i, els de suport a la mobilitat, a l’armari gris de l’aula 2 i sempre 

estaran tancats amb clau. 

 Pràctiques sanitàries: 

- Tot el material per fer les cures es desarà a l’armari tancat amb clau que 

hi ha a l’aula després de realitzar la pràctica corresponent. 

- El nino de pràctiques sempre estarà estirat al llit i se n’ha de tenir molta 

cura. 

 Pràctiques de neteja: 

- Els materials de neteja es guardaran a la lleixa corresponent nets i 

ordenats. 

- Les galledes i les escombres també s’han de netejar després del seu ús. 

- S’ha de tenir molta cura amb tots els productes de neteja (lleixiu, 

detergent...) i seguir sempre les instruccions d’ús especificades a l’envàs. 

 Pràctiques amb la roba: 

- La roba ha d’estar sempre plegada a la lleixa corresponent i després de 

cada ús s’ha de deixar al lloc. 
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- L’estenedor i les agulles d’estendre es guardaran plegats. 

- S’ha de buidar el dipòsit de la planxa després del seu ús i quan aquesta 

s’hagi refredat desar-la dins la capsa, a l’armari. 

 Material de suport a la mobilitat: 

- Aquest material, cadires, crosses, caminador... s’ha de tractar amb molta 

cura i guardar-lo plegat a la vora del llit/magatzem. 

- Els diferents materials d’adaptació es desaran a l’armari tancat amb 

clau/magatzem. 

-Tota la roba necessària per a la pràctica educativa (llençols, etc.), serà 

rentada per serveis externs, 1 o 2 cops durant el curs. 

 Pràctiques amb aliments: 

-Després dels tallers pràctics de cuina, s’escombrarà i fregarà la zona de 

manipulació de menjar. Vigilar de no deixar productes alimentaris que es 

puguin fer malbé en armaris o calaixos. 

 

Poliesportiu 

Com que el centre no disposa de gimnàs, els alumnes van al poliesportiu en 

algunes hores d’Educació Física. Les normes són les mateixes que s’han 

d’observar a l’institut. 

Normativa dels vestidors i de l’entrada/sortida del centre durant les sessions 

d’Educació Física: 

- Pel que fa als vestidors, cal respectar aquest espai perquè és comú per a  

tot el centre. Si el volem trobar net i en bones condicions, també l’haurem 

de deixar net i en condicions.  

- En cas que algun grup entri al vestidor i hi trobi algun desperfecte, haurà 

d’avisar immediatament el professor/a d’Educació Física per tal de poder 

detectar quin grup hi ha passat anteriorment i en pot ser el responsable. 

Aquell grup serà l’encarregat d’arreglar o pagar el desperfecte.  

- Als vestidors no es pot menjar, només s’ha d’estar a dins el temps 

necessari per canviar-se i sortir ràpidament.  

- Cal tenir un bon comportament dins dels vestidors, amb respecte i 

educació, no només amb els companys del curs sinó també amb els altres 

alumnes de cursos que coincideixen per horari.  
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- És aconsellable no deixar-hi objectes de valor ni diners ja que el centre no 

se’n farà responsable.  

- Com a norma dintre de la matèria d’Educació Física serà obligatori rentar-

se i canviar-se de roba i opcional però recomanable dutxar-se (sobretot en 

les èpoques de l’any que fa més calor). 

- Els encarregats de material també seran encarregats de les claus dels 

vestidors: l’obriran, esperaran que surti tothom i en tancaran la llum i la 

porta, tornant a penjar la clau al seu lloc (al bastiment o marc de la porta 

del vestidor del professor/a o departament d’Educació Física). Hi haurà 

encarregats femenins per al vestidor de les noies i masculins per al dels 

nois. El llistat d’encarregats estarà sempre visible al suro del passadís i es 

canviaran mensualment o trimestralment en funció de la decisió del 

professor/a. 

- Al magatzem de material només hi entrarà el professor i els alumnes 

encarregats. Aquests, supervisats pel professor/a, seran els responsables 

de desar les coses al seu lloc per tal de mantenir l’ordre, el control d’aquest 

i evitar les pèrdues o deteriorament del propi material.  

- Quan la sessió d’Educació Física es fa al pavelló cobert municipal o a la 

pista exterior de l’institut, el professor/a serà l’encarregat de tancar la porta 

de vidre de sortida, deixant el centre tancat pel que fa a aquest accés. 

També serà el professor el que obrirà la porta d’accés al centre per entrar 

als vestidors i fer el canvi de classe. 

 

 4.1.4. Organització de l'esbarjo 

Hi haurà dues franges d’esbarjo al matí (de 10:30h. a 10:45h. i de 12:45h. a 

13:00h.) 

L’alumnat pot ocupar durant l’hora del pati els següents espais: pati, bar, sala 

d’alumnes i biblioteca. De manera excepcional (en cas de pluja o molt de vent), 

podran romandre als passadissos o al vestíbul del centre, sempre i quan la 

direcció ho consideri oportú. També els alumnes lesionats que no puguin moure’s 

amb facilitat podran quedar-se a la seva aula, acompanyats per algun company. 

Els alumnes no poden accedir al pati de l’escola de primària. 

Igual que a la resta d’espais de l’institut, s’ha de vetllar perquè el pati estigui net. 
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Només els alumnes de batxillerat i cicles formatius poden sortir del centre durant 

l’hora d’esbarjo. Aquestes entrades i sortides seran controlades per consergeria. 

Durant l’hora d’esbarjo hi ha quatre professors de guàrdia, que es reparteixen de 

la següent manera: biblioteca, pati, passadissos i vestíbul. El/la professor/a que 

vigila els passadissos i el vestíbul és també l’encarregat/da de revisar si els 

professors han tancat les aules i vetllar per tal que no hi quedi cap alumne; 

després es queda al vestíbul. El professor de la biblioteca és en aquest espai i té 

cura que hi hagi les condicions adequades per a l’estudi. Els dos professors que 

estan de guàrdia al pati ha d’anar revisant els diferents espais exteriors: un al pati 

de terra; l’altre, al de ciment i pinar. 

L’alumnat de cicles pot sortir de l’edifici durant les hores d’esbarjo. 

 

4.1.5. Sobre les absències  

L'assistència dels alumnes de tots els nivells educatius al centre és obligatòria 

(article 22.1.a de la Llei d'educació).  

Per tal de fer aquest seguiment, cada professor/a disposa de l’aplicació: control 

d’assistències ense.cat. És responsabilitat del professorat passar llista a l’inici de 

cada classe. Els pares/mares o tutors/es legals reben al moment la informació, 

d’aquesta manera saben si el seu fill/a és al centre. A més, els tutors han de 

justificar les faltes al programa ja que mensualment els pares/mares o tutors/es 

legals reben cada mes –via correu electrònic o correu tradicional- el còmput total 

de les absències dels seus fills i saben quines faltes han estat justificades i quines 

no. 

Per justificar les absències, els alumnes han de demanar l’imprès al personal de 

consergeria (amb antelació si és una falta prevista), omplir-lo a casa i lliurar-lo al 

tutor. En cas de visita al metge, sempre és preferible afegir un justificant mèdic, 

que serà imprescindible si es tenia un examen. 

Si un alumne es troba malament i no pot romandre al centre, ha de demanar 

permís al seu tutor (si aquest no hi és haurà de ser a algú de l’equip directiu), 

trucarà a casa perquè algú el vagi a buscar i emplenarà la graella a consergeria.  

En cas d’absències recurrents, és el tutor qui en primer lloc intenta solucionar el 

problema amb l’alumne i el pare, mare o tutor o tutora legal. Si això no és 
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possible, el cas passa a la Comissió d’Atenció a la Diversitat, la qual valora si s’ha 

de sol·licitar la col·laboració dels professionals dels serveis socials del municipi1. 

 

4.1.6. Activitats complementàries i fora del centre 

La programació de les activitats que s'hagin de fer fora del recinte escolar o que 

pel seu caràcter general impliquin l'alteració de l'horari habitual, s'ha d'incloure en 

la programació general anual del centre o s'ha de preveure amb prou antelació i 

ser valorades pel consell escolar. En el marc d'aquesta programació, les activitats 

específiques les ha d'autoritzar el director o directora del centre.  

Als alumnes menors d'edat que participin en activitats fora del centre els caldrà 

l'autorització escrita dels pares o tutors legals. Aquesta autorització pot ser anual 

sempre que es comuniquin prèviament les sortides a les famílies, d'acord amb el 

que es reculli a les normes d'organització i funcionament. Cal garantir sempre que 

les famílies reben la informació adequada sobre l'abast de l'activitat organitzada 

fora del centre en què participin els alumnes. Cal una autorització específica per a 

les sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar i per a les sortides 

que impliquin activitats que requereixin coneixements no inclosos en 

l'ensenyament curricular. 

El full informatiu de la sortida es penjarà a la web, i després s’avisarà els alumnes 

i s’enviarà un correu als pares. Si algun alumne/a no té correu, se li donarà 

imprès. 

L'horari de les activitats programades i que consten a la programació general 

anual ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té, per 

als professors, la mateixa obligatorietat que l'horari habitual de feina. 

Els diferents equips docents del centre o els departaments són qui proposen les 

sortides curriculars, que han de ser aprovades pel consell escolar i incloses en la 

programació anual del centre.  

El professorat que proposa la sortida ha de coordinar-se amb la responsable 

d’activitats. L’encarregat/da de recollir els pagaments de les sortides és, o bé el 

tutor/a, o bé el professorat que organitza l’activitat. Si no hi ha un 80% d’alumnes 

que vagin a la sortida, es valorarà si es du a terme tenint en compte criteris 

pedagògics, alteració del funcionament del centre, etc. 

                                                 
1
 . Veure l’annex: Protocol d’actuació en cas d’absentisme. 
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L’assistència de l’alumnat és obligatòria per a totes les sortides curriculars, i s’ha 

de justificar la falta en cas que l’alumnat no hi assisteixi. Quan es desenvolupi una 

activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d'alumnes, i hi hagi 

alumnes d'aquest col·lectiu que no hi participin, el centre haurà d'organitzar 

l'atenció educativa d'aquests alumnes, d'acord amb el protocol que per a aquests 

supòsits determinin les normes d'organització i funcionament. 

No es poden fer sortides ni altres activitats fora del centre amb menys de dos 

acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un o una docent o, llevat 

de les sortides en què la programació general anual en determini altres condicions 

que exigeixin una ràtio superior en el nombre d'acompanyants, valorades les 

condicions de seguretat i els requeriments de protecció als alumnes. 

La relació màxima d'alumnes/mestres, professors o acompanyants per a les 

sortides ha de ser  per als alumnes de l’ESO: 20/1, i per als ensenyaments 

postobligatoris: 25/1. Amb caràcter excepcional, el director o directora del centre, 

escoltat el consell escolar, i amb motivació adequada i valorades les implicacions 

de seguretat i de protecció als alumnes, podrà, per a una activitat concreta, 

acordar el canvi d'aquestes relacions màximes. Si no es compleixen aquests 

requisits, no es pot superar la relació establerta amb caràcter general. 

Per a alumnes amb necessitats educatives especials, correspon al centre adaptar 

les relacions esmentades en el paràgraf anterior a les característiques 

específiques dels alumnes, que han de quedar recollides a les normes 

d'organització i funcionament del centre 

En la franja d'edats en què és d'aplicació, les activitats que es facin fora del centre 

estan cobertes per l'assegurança escolar obligatòria, sempre que aquestes 

activitats constin en la programació general anual vigent i es facin dins de l'Estat. 

Per a viatges escolars internacionals i intercanvis escolars internacionals, cal 

consultar-ho als CAISS (Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social). En 

viatges a l'estranger, a més, s'ha de garantir que els alumnes disposin prèviament 

dels documents preceptius (passaport, visat, targeta sanitària...). 

Durant la realització d’aquestes activitats s’aplicaran les NOFC com si estiguéssim 

dins del recinte escolar. L’incompliment d’alguna de les normes contemplades a 

les NOFC pot representar la suspensió de la participació a l’activitat per part de 

l’alumne/a; els/les alumnes que acumulin incidències poden perdre el dret a 

participar en les activitats extraescolars del centre fora de l’Institut. En aquest cas, 
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l’equip docent valorarà el nombre i la gravetat d’aquestes incidències, així com el 

progrés de l’alumne/a. Si l’equip docent considera que no ha de participar en una 

activitat, l’alumne es quedarà al centre i serà atès pel professorat de guàrdia. 

Els professors/es que, perquè els alumnes participin en activitats extraescolars, 

no puguin impartir les seves classes, compliran l’horari i romandran a disposició 

per realitzar guàrdies dels professors que han marxat d’excursió i/o fer classe als 

alumnes que no hi ha assistit.  

Sortides que es fan regularment al centre són:  

 

ESO: 

- Teatre 

- Visita d’exposicions 

- Tallers 

- Sortides d’orientació 

- Estades a Camp d’aprenentatge a 1r i 2n d’ESO per la realització del TdS. 

- Sortides i activitats per a realitzar el TdS de 3r d’ESO 

- Sortides i activitats per a realitzar el PdR de 4t d’ESO 

 

BATXILLERAT: 

- Estada al CdA de la Vall de Boí per a 2n de Btx 

- Viatge a Atapuerca per a 1r de Btx 

- Teatre 

- Visites a exposicions 

- Tallers 

- Viatge d’estudis a 1r de Btx. 

 

CICLES FORMATIUS 

- Visita a IDETSA i xerrada joves emprenedors 

Gimcana esportiva a la platja de L’Hospitalet de l’Infant 

- Visita a les llars d’infants Patufets (Vandellós), Sol i vent (Hospitalet de 

l’Infant) i Petete (Miami) per implementar activitats 

- Teatre del “Conta contes” a l’institut per l’Escola Mestral, llar d’infants Sol i 

Vent de Hospitalet de l’Infant, Petete de Miami Platja i Mare de Deu de la 

Roca de Mont-roig del Camp. 
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- Teatre del “Conta contes” a llar d’infants a Vandellòs 

- Visita centre de dia de l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs per implementar 

activitats i tallers durant tot el curs 

- Xerrada Mossos a l’institut 

- Projecte Dia Internacional del Joc al pati de l’institut per els alumnes de 

P3,P4 i P5 de l’escola Mestral de l’Hospitalet de l’Infant i escola Valdelors 

de Vandellòs. 

- Sortida Parafarmàcia de L’Hospitalet de l’Infant 

- Visita i contacontes a la  Biblioteca Infat Pere. 

- Visita i xerrada CAP l'hospitalet de l'Infant. Tema: higiene, desinfecció i 

esterilització del material sanitari. 

- Sortida  Escola Marcel·lí Esquius de Miami Platja. 

- Visita escola educació especial Geroni de Moragas, Escola Alba o Escola 

la Muntanyeta. 

- Visita taller ocupacional  Pere Mata. 

 

4.1.7 Organització de festes i celebracions del centre  

La direcció definirà aquelles celebracions que siguin comunes a tot el centre. De 

manera general, aquestes celebracions les organitza el departament implicat, amb 

la col·laboració de la resta de professorat, i les supervisa la coordinadora 

d’Activitats Extraescolars. 

De manera habitual, les festes i celebracions que es fan al centre són les 

següents: 

- La castanyada: venda castanyes, activitats esportives 

- setmana de la ciència 

- marató de TV3 

- Nadal (últim dia abans de les vacances de Nadal) teatre, actuacions 

musicals 

- Jornades culturals (2 dies durant el segon trimestre) 

- Jornada esportiva al final del segon trimestre 

- Sant Jordi 

- Graduació dels alumnes de Cicles i de Batxillerat 
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4.1.8 Seguretat, higiene i salut  

 

Farmaciola 

Al centre hi ha una farmaciola en un lloc conegut i visible, fresc i sec, a l'abast del 

personal, tancada –però no amb clau–, no accessible als alumnes. El conserge és 

la persona responsable de la farmaciola, i en supervisa periòdicament el 

contingut, reposa el material i controla les dates de caducitat. El contingut de la 

farmaciola és el següent: 

- Gases estèrils, millor en bosses individuals per comprimir o cobrir la ferida 

per netejar i cobrir les ferides un cop s’ha posat l’antisèptic.  

- Benes de diferents mides (de 5 cm, 7 cm i 10 cm), per subjectar les gases 

estèrils que cobreixen la ferida neta. 

- Esparadrap, preferiblement antial·lèrgic per subjectar les gases o les benes 

amb què es cobreix la ferida. 

- Caixa de tiretes per cobrir ferides lleus i poc extenses.  

- Sabó líquid per rentar les mans i les ferides lleus.  

- Sèrum fisiològic per netejar tota mena de ferides.  

- Aigua oxigenada per aturar les hemorràgies.  

- Termòmetre per conèixer la intensitat de la febre.  

- Tisores de punta rodona. 

- Pinces per extreure cossos estranys.  

- Antisèptic d’ús extern: solució aquosa de povidona iodada al 10% o 

clorhexidina per protegir les ferides un cop estiguin ben netes. 

- Alcohol 70% per desinfectar el material i per a la pell intacta (sense 

ferides).  

- Producte per a les picades per alleujar la coïssor. 

- Guants d’un sol ús per fer servir sempre que realitzem una cura.  

- Paracetamol per tractar la febre sempre que sigui igual o superior a 38ºC 

amb l’autorització del pare, mare o tutor.  

 

 

Administració de medicaments als alumnes 

Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de 

Pediatria, s'ha inclòs el paracetamol a la farmaciola. Per administrar-lo cal tenir 
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l'autorització signada dels pares, mares o tutors legals (que es demana en el 

moment de la inscripció de l'alumne al centre) i seguir les recomanacions d'ús 

elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pels departaments 

d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible 

fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe 

mèdic on consti el nom de l'alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la 

pauta d'administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d'aportar 

un escrit on es demani, al director o directora del centre educatiu, l'administració 

al fill o filla del medicament prescrit d'acord amb les pautes que constin en 

l'informe esmentat, i se n'autoritzi l'administració als docents del centre. El centre 

manté en un únic arxiu les receptes, informes dels metges i els escrits 

d'autorització. En aquest sentit cal assenyalar que els docents només podran fer 

accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els pares, 

mares, familiars o cuidadors en general, sempre que hagin tingut un 

ensinistrament previ. Aquí s'inclouen l'administració de medicaments: insulina, 

glucagó, adrenalina i altres fàrmacs d'ús habitual en pediatria. També fer cures 

senzilles (erosions, petites ferides), així com la primera atenció a qualsevol 

incident inesperat. 

Situacions d'emergència  

Prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha d'haver unes instruccions 

bàsiques de com actuar davant de qualsevol situació d'emergència. El director o 

directora ha de garantir el coneixement d'aquestes instruccions per part de tot el 

personal del centre. Davant d'una situació d'emergència cal: No deixar sol 

l'alumne. Trucar al 112 (si és possible amb el CIP de l'alumne a mà). Avisar la 

família.  

Atenció als alumnes amb malalties cròniques  

Com explicita l'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, totes les persones 

tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. Així 

mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació estableix que tots els alumnes 

tenen dret a ser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de 

compensació. Els centres educatius, tal com regula la Llei 14/2010 dels drets i les 

oportunitats de la infància i l'adolescència, han d'assumir la responsabilitat d'acollir 

i educar de manera inclusiva tots els alumnes com una tasca bàsica i fonamental 
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dels seus projectes educatius. Amb la finalitat de garantir l'escolarització plena 

dels alumnes amb malalties cròniques, el director o directora del centre públic, 

com a responsable del funcionament del centre i cap de tot el personal, ha 

d'elaborar un pla personalitzat d'atenció de l'alumne, per atendre les seves 

necessitats.  

Cal que la família aporti al centre la documentació següent: Informe mèdic on 

s'especifiqui la descripció de les actuacions en cas d'emergència, es detallin les 

necessitats i les atencions que calen a l'alumne o alumna i hi consti els telèfons 

dels referents sanitaris. Autorització signada on s'autoritzi els docents del centre 

educatiu per administrar la medicació corresponent, si escau. Quan calgui 

ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l'informe mèdic i al pla 

personalitzat d'atenció de l'alumne, el director o directora del centre es pot posar 

en contacte amb el centre d'atenció primària (CAP), el qual facilitarà 

l'ensinistrament oportú. Si hi ha alguna dificultat per aquesta via, el director o 

directora del centre pot contactar amb la Subdirecció d'Atenció a la Comunitat 

Educativa (atenciocomunitateducativa.ensenyament@gencat.cat). En el cas 

d'alumnes amb diabetis, els centres educatius han de seguir el "Model d'atenció 

dels infants amb diabetis en l'àmbit escolar", elaborat pels departaments 

d'Ensenyament i de Salut de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, en el web 

de la XTEC s'ofereix altres informacions i recursos sobre malalties cròniques que 

poden ser d'interès per a l'escolarització plena dels alumnes amb aquestes 

malalties. 

 

Prevenció  

Durant les hores de tutoria, al centre es fan diverses xerrades, amb professionals 

de diferents àmbits:  

 CAP: 

1r ESO: Primers auxilis / Nutrició   

2n ESO: Canvis puberals / Prevenció de l ‘addicció a l’alcohol  

3r ESO: Anticoncepció / Autoestima 

4t ESO: Sexualitat / Drogues de disseny 

1r BATX: Sexualitat 

 

 Centre de Fisioteràpia Gemma Arias 
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 2n ESO: Salut postural 

 

 Peudagògic: xerrades sobre nutrició 

 

 Mossos d’esquadra: seguretat ciutadana 

1r ESO: seguretat a Internet 

2n ESO: conductes de risc, conductes discriminatòries, prevenció de la                    

violència masclista i seguretat a internet.  

3r ESO: trànsit 

1r BATX: trànsit 

   

 Protecció civil 

1r ESO: Revetlles amb precaució 

2n ESO: Seguretat a la platja 

 

 Institut Guttman 

 1r BATX / CF: programa “Game Over”. 

 

 EFEC 

4t ESO: Finances per la vida 

 

D’altra banda, també hi ha algunes tutories destinades a la prevenció Aquestes 

tutories són les següents: 

1r ESO: Passar-se de la ratlla. Ciberassetjament. 

2n d’ESO: Mites sobre el tabac  

3r d’ESO: El cas de la Rut Conesa (anorèxia) 

 

Consulta oberta 

Es tracta d’un servei ofert per l’Àrea de salut de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. 

En aquest servei l’alumnat pot adreçar-se al CAP de l’Hospitalet de l’Infant per fer 

tot tipus de consulta sobre alimentació, sexualitat, drogues, addiccions, prevenció 

i qualsevol tema relacionat amb la salut. A més les infermeres del CAP acudeixen 

al centre el darrer dilluns de cada mes durant les hores d’esbarjo perquè l’alumnat 
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pugui fer-los les seves consultes. 

 

4.1.9. Actuacions en situacions d’emergència vinculades a l’àmbit escolar.  

 

Pla d’emergència 

L’institut BdE té una guia que concreta com cal actuar en el cas que es produeixi 

una emergència (incendi, núvol tòxic, nevades, ventades, etc.). S’informa tot 

l’alumnat a l’inici del primer trimestre durant les hores de tutoria. El simulacre es 

formalitza durant un matí sense especificar. 

Hi ha dos tipus d’actuació segons el tipus d’accident o emergència: 

 

Evacuació del centre. Consisteix a abandonar el centre de la forma més ràpida i 

segura possible a causa d’una emergència interna del centre, com pot ser un 

incendi. En cas d’evacuació hem de fer el següent: 

 Conèixer el senyal d’alarma. En el nostre centre sonarà una sirena. 

 Seguir en tot moment les instruccions del professor/a que estigui a càrrec 

de la classe. 

 Deixar els objectes personals i evacuar l’aula amb tranquil·litat; de pressa 

però sense córrer. 

 Posar-se en fila índia darrere del professor/a que farà de guia. 

 L’últim/a en sortir de la classe s’encarregarà de tancar la porta de l’aula per 

evitar així corrents d’aire que podrien propagar l’incendi. 

 No tornar mai enrere a buscar cap objecte, ni cap persona (amic o familiar). 

 No s’ha d’usar mai l’ascensor. El corrent elèctric es el primer que es talla 

en una emergència i, per tant, no funcionarà.  

 En el cas que un/a company/a no pugui baixar per les escales pel motiu 

que sigui (enguixat, problemes de mobilitat, etc.) entre el professor i alguns 

companys/es l’ajudaran a baixar. El professor/a designarà les persones 

que consideri més adients per ajudar el company/a (si s’escau, poden ser 

companys d’un altre grup). 

 Cal seguir sempre la ruta marcada en el plànol d’evacuació i dirigir-nos a la 

zona de concentració que ens pertoca. El recorregut es pot seguir amb 

ajuda de la senyalització. 
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 Mai s’abandonarà el grup, ni un cop arribats a la zona de seguretat 

assignada. En aquesta zona el professor comprovarà que no falta ningú. 

 Zones de concentració: 

 BdE 

- Sortida per la porta principal. Davant de la parada de 

l’autobús. 

- Sortida per la porta de la sala d’alumnes. Al pati, a la dreta 

de la  porta que comunica amb el camp de terra del CEIP 

Mestral 

- Sortida per la porta del darrere (Al costat dels vestidors). Al 

pati a l’esquerra de la porta que comunica amb el camp de 

terra del CEIP Mestral. 

 Aster 

- Sortida per la porta d’accés a les pistes esportives.  

- Sortida per la porta d’accés a l’edifici. 

 

 
Confinament. Consisteix a quedar-se en un lloc tancat i aïllat fins que passi 

l’emergència, normalment externa al centre, com pot ser un núvol tòxic provinent 

de l’escapament incontrolat d’una indústria propera. En cas de confinament hem 

de fer el següent: 

 Conèixer el senyal d’alarma. En el nostre centre sonarà la sirena durant 1 

minut seguit. 

 Si estem dins de classe, tancarem persianes i finestres i restarem tranquils 

esperant instruccions. 

 Si estem fora del centre (hora del pati, classe d’educació física, etc.) 

entrarem en ordre al centre per la porta més propera i ens dirigirem a l’aula 

on tancarem portes i finestres i esperarem instruccions. 

 Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui 

la nostra aula, els alumnes es posaran en fila índia, darrera del professor/a 

que farà de guia. 

 No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.  

 Si en el moment de l’emergència estem en unes instal·lacions fora del 

centre (piscina, poliesportiu...) seguirem les instruccions de confinament 
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descrites al pla d’emergència d’aquestes instal·lacions obeint en tot 

moment les ordres que allí ens donin. 

 

Accidents escolars  

El nostre centre té establert un protocol en què es recullen les diferents 

actuacions que cal realitzar segons el tipus d’accident. 

Situacions d’emergència: la vida perilla 

 Protegir de nous perills tant la víctima com vosaltres mateixos. 

 Donar avís d’ajuda a qualsevol membre, trucar al 112. 

 Seguir les indicacions que donin. 

 Socórrer la víctima aplicant-li les primeres actuacions (responsables de 

primers auxilis) 

 Avisar a la seva família. 

 

 Si penseu que la víctima ha rebut un cop al cap o a la columna vertebral, 

no la mogueu fins que no arribin els serveis d’urgència. 

 Xoc anafilàctic: reacció al·lèrgica greu. En el cas d’un alumne que tingui 

antecedents d’al·lèrgiques per al qual estigui indicada l’administració 

d’adrenalina i es disposi de l’autorització familiar, administrar segons les 

pautes descrites en l’informe clínic i/o les indicacions del 112. 

 

Actuacions en cas d’accidents escolars 

Lesions traumàtiques: contusions, esquinços, luxacions i fractures, ferides 

hemorràgia nasal o òtica, accidents i traumatismes oculars, insolació o cop 

de calor cremades, accident per electrocució, intoxicacions... 

 Aplicar fred local sense contacte directe amb la pell (gel embolicat amb 

un tros de tela). 

 Evitar mobilitzar la zona afectada. 

 Aixecar la zona afectada (en el cas de les extremitats), sempre que això 

millori el dolor. Si la lesió sembla alarmant, aviseu el 061 i seguiu les 

indicacions que us hi donin. 

 Avisar la família de la víctima. Si penseu que la víctima ha rebut un cop 

al cap o a la columna vertebral, no la mogueu fins que no arribin els 

serveis d’urgència. 
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 Traslladar al centre mèdic més proper sempre i quan disposem de 

l’autorització del pares o tutors. 

 

 trasllat al centre mèdic: 

Recomanacions: Els trasllats al centre mèdic es realitzaran amb taxi si es greu 

amb ambulància. Si tenim autorització dels pares el trasllat el farà un professor 

de guàrdia. 

Per tal de ser atesos al centre mèdic: 

 Alumnes 3r-4t ESO, BAT i CF hauran de passar a recollir el document: 

“Sol·licitud de prestació d’assegurança escolar” per la secretaria del 

centre. 

 El centre mèdic donarà l’ alumne un informe mèdic que es retornarà a 

secretaria per tal de que es tramitin els procediments administratius 

necessaris. 

 Alumnes de 1r-2n ESO seran atesos al centre mèdic amb la targeta 

sanitària. 

En cas de ser alumnes del municipi no cal presentar-la al centre mèdic. Els 

altres poden passar per secretaria a buscar una fotocòpia. 

   

 4.1.10. Prevenció de riscos laborals 

Accident laboral  

El personal subjecte al règim general de la Seguretat Social tenen assignada la 

mútua Asepeyo. 

Com notificar un accident laboral 

Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic qui emplena el 

formulari següent: full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia 

professional.  

Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la 

Gerència del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic o fax.  

 

Terminis de notificació: 

Immediatament: en cas d’accident mortal. 

24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents 
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que afectin a més de quatre persones. 

48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents 

laborals. 

Circuit d’assistència sanitària 

 Personal adscrit al Règim General de Seguretat Social:  

- Demanar a la direcció del centre o al superior jeràrquic el volant 

d’assistència mèdica, degudament emplenat i signat. 

- Descarregueu-vos el volant d'assistència d'ASEPEYO 

- Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO. 

- Trametre el document justificatiu d’assistència de la mútua a la direcció 

del centre o a la persona responsable de la unitat on està adscrit el 

personal treballador. 

 Personal adscrit al Règim de MUFACE 

- Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic.  

- Visitar el centre assistencial de l’entitat d’assistència sanitària 

col·laboradora de MUFACE al qual pertany la persona accidentada. 

S’ha de fer servir l’imprès Comunicat mèdic per a situacions 

d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància 

natural de MUFACE. 

- Una vegada rebuda l’assistència, trametre l’imprès anterior al superior 

jeràrquic amb la documentació complementària disponible. 

Llocs de treball: riscos i prevenció 

Prevenció de riscos en desplaçaments 

El departament d’Educació estableix els riscos i mesures de prevenció sobre 

aquest particular. Tant si són desplaçaments in itinere (aquells que s’esdevenen 

durant el trajecte habitual entre el centre de treball i el domicili de la persona), in 

missió (desplaçament motivat per la mateixa activitat del lloc de treball), tenint en 

compte els desplaçaments a peu, en transport públic i en vehicles particulars. 

 

4.2 De les queixes i reclamacions 
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4.2.1. Actuacions en cas de queixes per prestació dels serveis que 

qüestionin l’exercici professional del personal del centre 

Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'alguna persona que presta 

serveis al centre han d'adreçar-se a la Direcció de l’institut i han de contenir la 

identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, 

la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres 

elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  

El director o directora del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a 

o treballador/a afectat i, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip 

directiu del centre, obtenir informació sobre els fets exposats.  

Obtinguda la informació i escoltat l'interessat/ada, el director o directora ha de 

prendre les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona 

o persones que han presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la 

desestimació motivada, fent constar en l'escrit l'òrgan al qual poden recórrer si no 

queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació generada ha de 

quedar arxivada a la Direcció o a la secretaria del centre. 

 

4.2.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

 

Reclamacions sobre qualificacions d’ESO 

D'acord amb l'article 21.2 d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 

279/2006, de 4 de juliol, els alumnes, o els pares o tutors legals en el cas que 

siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar aclariments dels professors respecte 

de les qualificacions trimestrals o finals, així com a reclamar contra les decisions i 

qualificacions que s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa com a resultat del procés 

d'avaluació.  

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO  

Si les normes d'organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, 

les reclamacions a les qualificacions obtingudes al llarg del curs que no es 

resolguin directament entre el professor o professora i l'alumne afectats, s'han de 

presentar al tutor o tutora, que les ha de traslladar al departament, seminari o 

òrgan equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn. En tot cas, la resolució 
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definitiva correspon al professor o professora i la reclamació i la resolució 

adoptada s'han de fer constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o 

registre documental amb funció equivalent, i s'han de comunicar a l'equip docent 

del grup corresponent.  

Reclamacions per qualificacions finals de l'ESO  

Per a les reclamacions de les qualificacions finals de curs, el centre ha d'establir 

un dia, posterior a les avaluacions finals de juny i de setembre, perquè els 

professors les estudiïn i les resolguin. Si l'alumne no està d'acord amb la resolució 

dels professors quant a les qualificacions de les matèries, podrà reiterar la 

reclamació en un escrit adreçat al director o directora, que ha de presentar el 

mateix dia de la resolució o l'endemà. També es podran adreçar directament al 

director o directora, en el mateix termini, reclamacions contra les decisions 

relatives al pas de curs o l'acreditació final d'etapa.  

Un cop presentada la reclamació al director o directora, cal seguir la tramitació 

següent:  

a. Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, el director o 

directora l'ha de traslladar al departament, seminari o òrgan equivalent que 

correspongui, per tal que, en una reunió convocada a aquest fi, estudiï si la 

qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i 

formuli la proposta pertinent. Si consta només d'un o dos membres, l'òrgan 

s'ha d'ampliar fins a tres amb els professors que el director o directora 

designi (d'entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o d'entre els 

càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada 

de resolució s'han de fer constar en el llibre d'actes del departament o 

seminari, o en el registre documental de funció equivalent. Vista la proposta 

formulada per l'òrgan i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent 

va atorgar les qualificacions finals, el director o directora pot resoldre 

directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. 

En aquest últim cas, ha de resoldre tenint en compte els elements abans 

esmentats i la proposta que faci l'equip docent en la reunió extraordinària, 
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les deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a 

aquest efecte.  

b. Si la reclamació es refereix a decisions sobre el pas de curs o l'acreditació 

final de l'etapa, el director o directora pot resoldre directament la reclamació 

en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent va atorgar 

les qualificacions finals, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En 

aquest últim cas, ha de resoldre en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en 

què l'equip docent va atorgar les qualificacions finals i de la proposta que 

formuli l'equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual 

també han de constar a l'acta elaborada a aquest efecte. També ha de tenir 

en compte, si escau, la documentació generada en el cas que l'alumne hagi 

presentat prèviament un recurs contra les qualificacions finals de les 

matèries, el procediment del qual ha quedat descrit a l'apartat a. 

 c. La resolució del director o directora s'ha de notificar a l'interessat. En el 

cas que la reclamació sigui acceptada, cal modificar, en diligència signada 

pel director o directora, l'acta d'avaluació corresponent; la modificació s'ha de 

comunicar a l'equip docent del grup.  

d. Contra la resolució que el director o directora doni a la reclamació de 

l'alumne o, si aquest és menor d'edat, el pare, mare o tutor o tutora legal, 

podrà recórrer davant el director o directora dels serveis territorials o, a la 

ciutat de Barcelona, davant de l'òrgan competent del Consorci d'Educació, 

mitjançant un escrit que ha de presentar per mitjà del director o directora del 

centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la 

notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s'ha de fer constar en la 

notificació de resolució que el centre fa arribar a l'interessat.  

Si l'interessat presenta un recurs contra la resolució del centre, el director o 

directora l'ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis territorials o, 

a la ciutat de Barcelona, al Consorci d'Educació, juntament amb la documentació 

següent:  

● còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre,  

● còpia de l'acta final d'avaluació del grup a què pertany l'alumne,  
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● còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi analitzat la reclamació,  

● còpia de la resolució del director o directora del centre,  

● còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l'alumne al 

llarg de l'etapa,  

● qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director o directora o a 

petició de l'interessat, es consideri pertinent adjuntar.  

La Inspecció d'Educació elaborarà un informe, que ha d'incloure tant els aspectes 

procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió 

reclamada. Quan de l'informe i de la documentació se'n desprèn la conveniència 

de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, si el director o directora 

dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci 

d'Educació, ho consideri necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió, 

formada per un professor o professora del centre que no hagi estat responsable 

directe de la qualificació objecte de reclamació (proposat pel director o directora 

del centre), un professor o professora d'un altre centre i un inspector o inspectora 

(proposat per la Inspecció d'Educació). D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si 

escau, de la comissió, el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat 

de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació ho resoldrà 

definitivament, amb notificació a l'interessat, per mitjà del director o directora del 

centre.  

En el cas que la reclamació sigui acceptada, cal modificar l'acta d'avaluació 

corresponent, amb una diligència signada pel director o directora, i la modificació 

s'ha de comunicar a l'equip docent del grup.  

A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que els professors 

mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per avaluar i cal que 

conservin tots els elements escrits que hagin contribuït a l'avaluació continuada en 

el centre. Així mateix, els documents que s'hagin retornat als alumnes, cal que els 

alumnes els conservin fins a final de curs.  

Els exercicis escrits que no s'hagin retornat als alumnes i les proves 

extraordinàries, si escau, s'han de conservar fins al 30 de setembre de 2017. 
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Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació 

d'expedients de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts o retornats als 

alumnes si així ho havien demanat prèviament. 

Reclamacions sobre qualificacions de Batxillerat 

Els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, 

tenen dret a sol·licitar aclariments als professors respecte de les qualificacions 

d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un 

curs o del batxillerat, d’acord amb els punts d i e de l’article 21.2 de la Llei 

12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol.  

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs del batxillerat  

Si les normes d’organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, 

les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es 

resolen directament entre el professor o professora i l’alumne o alumna afectats, 

s’han de presentar al tutor o tutora, el qual les ha de traslladar al departament, 

seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s’estudiïn.  

En tot cas, la resolució definitiva correspon al professor o professora. L’existència 

de la reclamació i la resolució adoptada s’han de fer constar en el llibre d’actes del 

departament o seminari, o registre documental de funció equivalent, i comunicar-

ho a l’equip docent del grup corresponent.  

 

Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat  

Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre ha d’establir un 

dia, posterior a la realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en 

què els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l’alumne 

no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat 

al director o directora, que s’ha de presentar el mateix dia de la resolució o 

l’endemà. Per resoldre aquestes reclamacions, cal seguir la tramitació següent:  

a. El director o directora ha de traslladar la reclamació al departament, 

seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió 

convocada a aquest fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els 
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criteris d’avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només 

d’un o dos membres, l’òrgan s’ha d’ampliar fins a tres, amb els professors 

que el director o directora designi (entre els professors d’altres matèries del 

mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la 

proposta raonada de resolució s’han de fer constar en el llibre d’actes del 

departament o seminari, o en el registre documental de funció equivalent.  

b. Vista la proposta formulada i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip 

docent atorga les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre 

directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de l’equip docent. 

En aquest últim cas, ha de resoldre en vista dels elements abans esmentats i 

de la proposta que faci l’equip docent en la reunió extraordinària, les 

deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a 

aquest efecte.  

c. La resolució del director o directora s’ha de notificar per escrit a 

l’interessat. En el cas que la reclamació sigui acceptada, s’ha de modificar, 

en diligència signada pel director o directora, l’acta d’avaluació corresponent 

i la modificació s’ha de comunicar a l’equip docent del grup. En la notificació 

de la resolució del director o directora s’han d’indicar els terminis i el 

procediment per recórrer-la, tal com s’especifica en el punt d següent.  

d. L’alumne, o els pares o tutors legals si és menor d’edat, podrà recórrer la 

resolució del director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de 

l’endemà de la notificació de la resolució. Aquest recurs, que ha d’anar 

adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, al o a la gerent del Consorci d’Educació s’ha de presentar al 

mateix centre educatiu, el director o directora del qual l’ha de trametre en els 

tres dies hàbils següents als serveis territorials (o al Consorci d’Educació), 

juntament amb la documentació següent:  

● còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre,  

● còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació,  

● còpia de la resolució recorreguda,  

● còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne,  
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● còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne 

al llarg de l’etapa,  

● qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de 

l’interessat, el director o directora del centre consideri pertinent 

d’adjuntar-hi.  

e. La Inspecció d’Educació n’elaborarà un informe que ha d’incloure tant els 

aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el 

fons de la qüestió reclamada. Quan de l’informe i de la documentació es 

desprengui la conveniència de revisar la qualificació o el procediment 

d’avaluació, si el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de 

Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho considera 

necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un 

professor o professora del centre que no hagi estat responsable directe de la 

qualificació objecte de reclamació, proposat pel director o directora, un 

professor o professora d’un altre centre i un inspector o inspectora, 

proposats per la Inspecció d’Educació.  

f. D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director 

o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan 

competent del Consorci d’Educació ho resoldrà definitivament, amb 

notificació a l’interessat, per mitjà del director o directora del centre i, si 

escau, amb els efectes previstos en el punt c.  

A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que els professors 

mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per qualificar i cal que 

conservin en el centre, o que hagin retornat als alumnes (que els han de 

conservar fins a final de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a 

l’avaluació continuada. Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als alumnes, i 

les proves extraordinàries si escau, s’han de conservar fins al 30 de setembre de 

2017. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació 

d’expedients de reclamació de qualificacions, es podran destruir o retornar als 

alumnes, si així ho havien demanat prèviament. 
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Reclamacions sobre qualificacions de Mòduls 

D'acord amb l'article 21.2 (apartats d i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 

279/2006, l'alumne o els pares o tutors legals, en el cas que sigui menor d'edat, té 

dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions 

d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'una 

unitat formativa. 

 Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a 

l'alumne al final de cada unitat formativa o mòdul professional, si no les resol 

directament la junta d'avaluació, cal adreçar-les per escrit al director o directora 

del centre en el termini de dos dies lectius. El director o directora ha de traslladar 

la reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en 

reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord 

amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta tan 

sols d'un o dos membres, l'òrgan s'ha d'ampliar, fins a tres, amb els professors 

que el director o directora designi (entre els professors d'altres matèries del mateix 

àmbit o entre els càrrecs directius).  

A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta d'avaluació, el director o 

directora ha de resoldre la reclamació. L'existència de la reclamació i la resolució 

adoptada s'han de fer constar a l'acta d'avaluació corresponent i notificar per 

escrit a la persona interessada. En la notificació cal indicar els terminis i el 

procediment per recórrer que s'indica a continuació.  

Si l'alumne (o els pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la 

resolució, pot reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, 

que ha de presentar al centre, adreçat al director o directora dels serveis 

territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació; cal 

que segueixi el procediment que es detalla tot seguit:  

● El centre ha de trametre l'escrit, en els tres dies hàbils següents, als serveis 

territorials (o al Consorci d'Educació de Barcelona), conjuntament amb una 

còpia de les actes d'avaluació i la documentació complementària, a fi que la 

Inspecció d'Educació n'emeti l'informe. Aquest informe inclourà tant els 
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aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el 

fons de la qüestió reclamada.  

● Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de 

revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, si el director o directora 

dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del 

Consorci d'Educació ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca 

a una comissió integrada per un professor o professora del centre que no 

hagi participat en l'avaluació, un professor o professora d'un altre centre i 

un inspector o inspectora proposat per la Inspecció d'Educació.  

● Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o 

directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan 

competent del Consorci d'Educació resol definitivament amb notificació a 

l'interessat, per mitjà del director o directora del centre. El que resulti de la 

resolució final de la reclamació s'ha d'incorporar, amb la diligència 

corresponent, a l'acta d'avaluació a què es refereixi. 

 

 

4.3. Serveis Escolars  

 

4.3.1. Servei de transport 

Hi ha servei de transports escolar per als alumnes que vénen de Vandellòs, Mas 

Boquera, Mas Riudoms i algunes urbanitzacions. 

4.3.2. Servei de menjador 

L’institut no disposa de servei de menjador. 

4.3.3. Servei de cantina 

Hi ha servei de bar durant l’horari lectiu. Els alumnes hi poden accedir abans 

d’entrar a classe i durant les hores de pati.  

4.3.4. Servei de fotocopiadora 

Hi ha servei de fotocopiadora a disposició dels alumnes. 

4.3.5.Servei d’aparcament de bicis 

Al pàrquing de l’institut s’ha instal·lat un aparcament de bicis. 
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4.3.6. Servei de taquilles 

Hi ha servei de taquilles. L’alumnat interessat té assignada una taquilla. Aquest 

servei no depèn del centre sinó de l’empresa. 

 

4.4. Gestió Econòmica 

La competència i la responsabilitat de la gestió econòmica corresponen a la 

direcció del centre. La direcció ha de gestionar tots els ingressos que rep, els 

assignats pel Departament d'Ensenyament, els que provenen d'altres 

administracions, les aportacions voluntàries de les famílies i, fins i tot de les que 

es derivin de la mateixa activitat del centre. Aquests recursos s'han d'incorporar a 

la gestió del centre, esdevenen recursos públics, independentment d'on 

provinguin, i han de tenir un tractament comptable. L’Institut BdE utilitzarà el 

programari ESFERA per elaborar, gestionar i, posteriorment, liquidar el 

pressupost.   

 

4.5. Gestió Acadèmica i administrativa  

La competència i la responsabilitat de la gestió acadèmica i administrativa 

correspon a la secretària del centre.   

La secretària del centre ha de gestionar els processos de preinscripció i 

matriculació dels alumnes, la gestió administrativa dels documents acadèmics 

(historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, etc.) 

i la gestió administrativa de la tramitació dels assumptes propis del centre.  

Els processos administratius de preinscripció i matrícula s’han d’ajustar a la 

resolució anual corresponent a l’ensenyament que es gestiona.  

L’institut utilitza per a la gestió acadèmica i administrativa el programari esfer@ 

del departament d’Ensenyament i altres aplicacions de suport com el programari 

GEDAC per a la gestió de la preinscripció i admissió d’alumnes. 

 

4.6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del 

centre 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) participa en la gestió de l’institut a 

través del seu representant al Consell Escolar.  
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Els drets i deures d’aquest personal són regulats per la llei de la Funció Pública 

(per als funcionaris), o en el seu cas, per la reglamentació laboral i el conveni 

vigent (per al personal laboral fix o temporal), a més a més de les Instruccions de 

Servei de Recursos Humans del Departament d’Ensenyament.  

Respecte a aquest personal, l’equip directiu i els òrgans de govern vetllaran:  

 Pel compliment i la millora de les seves condicions de treball.   

 Per una bona organització de les seves tasques, per poder oferir el millor 

servei.  Perquè exercitin normalment els seus drets laborals i sindicals.  

 Perquè es faciliti la seva participació en les activitats extraescolars.   

 Perquè es faciliti la seva formació i promoció professional.   

 

Els deures del Personal d’Administració i Serveis són els següents:  

 La realització dels treballs de la seva competència amb eficàcia i 

puntualitat.  

 El respecte del projecte educatiu del centre, les normes de funcionament 

intern del centre i la col·laboració solidària en l’ordre, neteja, cura de les 

instal·lacions i bona marxa de la vida escolar.  

 El respecte en el tracte a tots els membres de la comunitat escolar, 

especialment als/a les alumnes.  

 L’observança i exigència en el compliment de les normes de seguretat i 

higiene en el treball.  

 El compliment dels acords adoptats pels Òrgans Col·legiats o Unipersonals 

del centre, en aquells aspectes de la seva competència.  

 

Respecte a la seguretat, els membres del Personal d’Administració i Serveis 

(PAS) vetllaran per:  

 que les instal·lacions del centre es mantinguin en condicions de seguretat i 

salut. 

 coresponsabilitzar-se en la gestió de la prevenció i el medi ambient en la 

seva àrea de responsabilitat.  

 detectar i informar a la coordinació corresponent de qualsevol incidència 

que pugui suposar un risc per a la salut, la seguretat i el medi ambient. 
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5. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

5.1. Introducció (Promoció de la convivència) 

L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del 

procés educatiu. Totes les persones de la comunitat educativa tenen dret a 

conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i 

conducta. Entre tots hem d’entendre el conflicte com una oportunitat 

d’aprenentatge en el dia a dia de centre.  

 

L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les faltes comeses per 

l’alumnat ha de tenir sempre una intenció educativa i cal que vagi acompanyada 

d’algun tipus de reflexió sobre per què la conducta ha estat inadequada, quines 

conseqüències té per a l’alumne/a i per al seu entorn i què es pot fer per evitar 

que es repeteixi i/o per reparar els danys físics o morals que s’hagin pogut causar. 

L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes 

comeses per l'alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d'educació, 

a les normes d'organització i funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta 

de compromís educatiu s'ha d'inscriure en el marc de l'acció educativa i té per 

finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui 

concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha d'incloure alguna 

activitat d'utilitat social per al centre. 

 

5.2. Règim disciplinari 

5.2.1. Conductes contràries a les normes de convivència i mesures 

correctores 

En els articles 35, 36, 37 i 38 de la LEC es descriu la tipologia de les conductes 

contràries a les normes de convivència, de les faltes, de les sancions i els criteris 

d’aplicació.  

Mesures de promoció de la convivència  

La detecció de conflictes i possibles actuacions es farà des de les tutories, a 

través del tutor, que serà l’element més important per a la convivència del centre. 

Les activitats i sortides plantejades des de la tutoria a l’inici i al llarg del curs estan 

orientades a la promoció de la convivència amb resultats positius.  
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Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 

Un conflicte és una situació que està afectant emocionalment i conductual la 

comunitat educativa. La resolució dels conflictes entre alumne i professor, en un 

primer moment, es resoldrà amb el professor implicat. Si el conflicte no es resol 

passarà al tutor, després al Coordinador de nivell. I en darrer lloc ho tractarà la 

cap d’estudis i director. S’ha de, independentment de qui solucioni el conflicte, 

seguir el procediment següent:  

● La recollida d’informació per aconseguir definir clarament quina és la situació i 

els elements que estan interaccionant per generar el conflicte. Poden ser 

problemes familiars, de relació amb els amics, amigues o professorat.  

● Diagnosi del conflicte.   

●Definició de l’actuació més adient implicant, si s’escau, la família, el 

psicopedagog del centre, el servei de mediació o algun servei extern al centre.  

● Seguiment de les actuacions. 

 

Criteris d’aplicació de mesures correctores i de sancions 

 Es poden corregir i sancionar, d'acord amb el que disposa aquest títol, els 

actes contraris a les normes de convivència del centre, tipificades en aquestes 

NOFC com a falta lleu, així com les conductes greument perjudicials per a la 

convivència tipificades en aquestes NOFC com a falta greu, realitzades per 

l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats 

complementàries i extraescolars i en els serveis de menjador i transport 

escolar. 

 Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, 

encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o 

directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o 

companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

 La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el 

nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies 

personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l'acte que 

les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del 

procés educatiu dels alumnes. 

 L'aplicació de mesures correctores i sancionadores de les faltes comeses per 

l’alumnat ha de tenir sempre una intenció educativa i cal que vagi 
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acompanyada d’algun tipus de reflexió sobre perquè la conducta ha estat 

inadequada, quines conseqüències té per a l’alumne/a i per al seu entorn i 

què es pot fer per evitar que es repeteixi i/o per reparar els danys físics o 

morals que s’hagin pogut causar. 

 La mesura correctora i la sanció és un recurs que cal aplicar sempre pensant 

en la reacció en positiu de l’alumne i buscant el seu creixement com a 

persona. Per això abans de la imposició d’una sanció, cal valorar prèviament 

iniciatives com la reflexió amb l’alumne sobre la seva actitud, el diàleg, 

l’autocrítica per part de l’alumne...Si fruit d’aquesta reflexió compartida, es 

considera que s’han assolit els objectius educatius que la mesura correctora o 

la sanció persegueix, aquesta es pot deixar sense efecte en qualsevol 

moment. 

 Com a criteri general, l'aplicació de mesures correctores i sancions no pot 

privar els alumnes de l'exercici del dret a l'educació ni, en l'educació 

obligatòria, del dret a l'escolarització. En cap cas no es poden imposar 

mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la 

dignitat personal dels alumnes. 

 

 Els criteris d’aplicació de les sancions s’han de basar en: 

- La proporcionalitat a la falta 

- La consideració de les circumstàncies personals, familiars i socials i 

l'edat de l'alumnat afectat 

- La influència positiva en la seva educació 

- La reincidència en la falta  

- L’actuació amb motius racistes, sexistes o socials 

 

 

Competència per aplicar mesures correctores 

L'aplicació de les mesures correctores correspon a: 

 Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, 

en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de 

l'article anterior. 



 

 

                                                                                 NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

72 

 

 La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del 

centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a 

la lletra d) de l'article anterior. 

 El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per 

delegació d'aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat 

l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes 

anteriorment. 

Gradació de les mesures correctores i de les sancions 

Cal tenir en compte les circumstàncies atenuants o agreujants de la comissió de 

la falta per adequar-hi la sanció. 

 

 Circumstàncies atenuants: 

 El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el centre. 

 Demanar disculpes 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. 

 La impossibilitat d’arribar a un acord de mediació perquè la persona 

perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna 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 o 

l'alumna. 

 

 Circumstàncies agreujants: 

 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 personal o social. 

 Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat 

inferior o als incorporats recentment al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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Tipologia de les faltes 

Faltes lleus: 

 Conductes contràries a les normes de convivència 

 Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.  

 Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat educativa. 

 Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

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

comunitat educativa. 

 El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre 

o del material. 

 L’ús sense permís de xarxes wi-fi, ordinadors, portàtils, mòbils i aparells 

electrònics de reproducció i/o gravació de veu, so o imatge, en tot el recinte 

escolar, en qualsevol de les seves possibilitats (trucades, música, 

fotografia, vídeo, etc.).  

 La no presentació dels deures i les tasques escolars amb la diligència i 

puntualitat requerida. 

 No portar el material escolar requerit pel professorat: llibres de text, roba 

esportiva per a l’educació física, material de dibuix, ordinador portàtil, etc. 

 L’ocultació o el lliurament amb un retard injustificat de les comunicacions 

entre el professorat i les famílies. 

 Desobediència professorat i PAS 

 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l'activitat escolar i que no constitueixi falta greu. 

 

 Mesures correctores de les faltes lleus 

a) Amonestació oral. 

b) Assignació de tasques de caràcter educatiu ( còpia, activitats de reforç, 

neteja de l’aula...) a càrrec del professor/a que imposa la sanció durant un 

màxim de dues setmanes. 

c) Privació del temps d'esbarjo. 

d) Expulsió de classe. L’alumne/a no pot quedar-se, en cap cas, al 
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passadís, cal que acudeixi immediatament a la sala de professors i que 

ompli un full d’incidències que haurà de custodiar el professor/a de guàrdia 

que se’n faci càrrec per lliurar-lo al professor/a que ha explusat l’alumne/a. 

Tot i que és preferible assignar alguna tasca a l’alumne/a abans d’expulsar-

lo, en cas que no s’hagi fet així, pot fer-ho el professorat de guàrdia. 

e) Compareixença immediata davant d’un membre de l’equip directiu del 

centre. 

f) Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al 

d'altres 

membres de la comunitat educativa. 

g) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars.  

h) Suspensió del dret d'assistència a totes o a determinades classes per un 

període no superior a cinc dies lectius consecutius. Durant la impartició 

d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre a la sala d’alumnat i 

efectuant la feina encomanada. 

i) En el cas concret de faltes relacionades amb mòbils i aparells de 

reproducció o enregistrament de veu, so o imatge, la sanció consistirà en la 

retirada de l’aparell durant dos dies i, en cas de reincidència, fins a final de 

curs. El professor/a que retiri l’aparell el lliurarà a un membre de l’equip 

directiu. 

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) 

de l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes i 

les alumnes, quan aquests són menors d'edat. 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes 

tipificades són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries o la suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades 

classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps 

que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o 

bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

 

Faltes greus 

 Conductes greument perjudicials per a la convivència 

 Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 
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comunitat educativa que depassen la incorrecció o la desconsideració 

considerades com a faltes lleus. 

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

 Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 

educativa, particularment aquelles que tinguin una connotació de gènere, 

sexual, racial, de classe o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més 

vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 

 La suplantació de personalitat en actes de la vida docent, la falsificació o 

robatori de documents i material acadèmic. L’accés a través de la xarxa wifi 

del centre a programes de descàrrega de continguts digitals.  

 L’accés a Internet o a aplicacions informàtiques expressament prohibits als 

alumnes i/o a través de contrasenyes usades sense permís del professorat. 

 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, la 

integritat personal i la intimitat dels membres de la comunitat educativa del 

centre. 

 Realitzar sense autorització fotografies i/o gravacions a qualsevol membre 

de la comunitat educativa de l’institut. 

 Publicar comentaris ofensius sobre fotografies i/o gravacions de qualsevol 

membre de la comunitat educativa de l’institut penjats a Internet. 

 L’incompliment puntual de les mesures correctores proposades per l’equip 

directiu. 

 La reiterada i sistemàtica comissió de les conductes contràries a les 

normes de convivència en el centre. 

 Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 

instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de 

reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la 

responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als 

pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 
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 Mesures correctores de les faltes greus 

a) Realització de tasques d’utilitat social per a la comunitat educativa i/o de 

tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació 

econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es 

pot prolongar per un període superior a un mes. 

b) 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.  

c) Suspensió del dret d'assistència al centre o a  determinades classes per un 

període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la 

pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o 

l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha 

de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla de treball de les activitats que ha de 

realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no 

assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.  

d) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos  o pel 

que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

e) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la 

falta. 

 

 Responsabilitat penal (art. 40) 

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

Serveis Territorials del Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet 

que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no 

serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la 

seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui. 

 Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat 

penal dels menors, s'hagi obert el corresponent expedient a un o una 

menor per la seva presumpta participació en danys a les instal·lacions o al 

material del centre docent o per la sostracció d'aquest material, i el menor o 

la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en 

un procediment de mediació penal juvenil, el director o la directora del 

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

en representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació 
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corresponent, per escoltar la proposta de conciliació o de reparació del 

menor i avaluar-la. 

 

 Inici de l'expedient (art.41) 

 Les conductes que s'enumeren a l'article 38 només podran ser objecte de 

sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient. 

 Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa 

o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients 

a l'alumnat. 

 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 director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de 

l'expedient, el qual ha de contenir: 

 

- El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 

- Els fets imputats. 

- La data en la qual es van realitzar els fets. 

- El nomenament de la persona instructora i, si escau per la 

complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El 

nomenament d'instructor o instructora recaurà en personal 

docent del centre o en un pare o una mare membre del 

consell escolar i el de secretari o secretària en professorat del 

centre. 

-  

 L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es doni alguna 

de les circumstàncies assenyalades per l'article 28 de la Llei 30/1992, de 

règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 

comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho haurà de 

comunicar al director o directora del centre, el qual resoldrà el que sigui 

procedent. 

 

Notificació (art.42) 

 La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a 

l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 
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 L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden 

plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona 

instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la 

instrucció de l'expedient, en els casos previstos en l'article anterior. Les 

resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

 Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen 

dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la 

seva tramitació. 

 

Instrucció i proposta de resolució (art.43) 

 La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de 

practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets 

esdevinguts així com la determinació de les persones responsables. 

 Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular 

proposta de resolució la qual haurà de contenir: 

- Els fets imputats a l'expedient. 

- Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l'art. 38. 

- La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb 

especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o 

disminuir la gravetat de la seva actuació. 

- Les sancions aplicables d'entre les previstes a l'article 39. 

- L'especificació de la competència del director o directora per resoldre. 

 Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el 

termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini 

l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus 

pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells 

documents i justificacions que estimin pertinents. 

Mesures provisionals (art.44) 

 Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat 

del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva 

instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de 

l'instructor o instructora i escoltada la comissió de convivència, podrà 

adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats 
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cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional 

de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes 

o activitats o del dret d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies 

lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures 

s'han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en 

qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 

 En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part 

de l'instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la 

comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la 

pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència 

de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense 

arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. 

 Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal 

d'assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla 

detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de 

seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el 

dret a l'avaluació contínua. 

 Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal 

del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en 

aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a 

complir. 

 

Resolució de l'expedient (art.45) 

 Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de 

convivència i -si ho considera necessari- el consell escolar, en el cas de 

conductes que en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt 

greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i 

imposar les sancions que correspongui. 

 La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als 

efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un 

termini de tres dies la seva revisió per part del consell escolar del centre, el 

qual pot proposar les mesures que consideri oportunes. 
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 La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne 

o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades a 

l'article 38 d'aquest Decret i la sanció que s'imposa. Quan s'hagi sol·licitat 

la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el 

consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a 

la resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el 

termini de què disposa l'alumne o alumna, o els seus pares en cas de 

minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha 

d'adreçar. 

 La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data 

d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, 

si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

 Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius 

públics es pot interposar recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a 

comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la directora 

dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 

114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. Contra les 

resolucions del director o de la directora dels centres privats sostinguts 

amb fons públics es pot presentar reclamació davant el director o la 

directora dels serveis territorials en el termini de cinc dies, la qual s'ha de 

resoldre i notificar en el termini màxim de deu dies, i contra aquesta 

resolució les persones interessades poden interposar, en el termini màxim 

d'un mes, recurs d'alçada davant el director o directora general de Centres 

Educatius. 

 Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el 

corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva 

interposició. 

Aplicació de les sancions (art.46) 

 En el cas d'aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l'article 39 a 

l'alumnat en edat d'escolaritat obligatòria, l'administració educativa ha de 

proporcionar a l'alumne o a l'alumna sancionat una plaça escolar en un 

altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat. 
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 Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'article 39, 

el director o la directora del centre, a petició de l'alumne o de l'alumna, pot 

aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, prèvia constatació 

d'un canvi positiu en la seva actitud. 

 

Responsabilització per danys (art.46) 

 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 als pares en els termes previstos a la 

legislació vigent. 

 

Prescripció (art.48) 

 Les faltes tipificades a l'article 38 d'aquest Decret prescriuen pel transcurs 

d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les 

sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició. 

 

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

convivència (art.25. Autonomia de centre) 

 Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades 

a l'article 37.1 de la Llei d'educació es corregeixen mitjançant una sanció 

de les previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la 

direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a 

l'efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat 

d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys 

que es puguin establir de manera complementària en la resolució del 

mateix expedient. 

 La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon 

a un o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A 

l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i 

es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al 

centre i, en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o 
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materials que eventualment hagin quedat afectats per l'actuació que se 

sanciona. 

 De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat 

afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors 

legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es 

considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, 

l'instructor o instructora de l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i 

també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l'expedient 

completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin 

manifestar la seva conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es 

proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit 

de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar constància 

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

cinc dies lectius més. 

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

la resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre 

pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència 

a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 

20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 

l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. 

Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en 

les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 

d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència 

a classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de 

determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest 

període. 

 Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 

progenitors o tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el 

consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 

presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis 

territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha 

d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han 

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

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

 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. 

 

5.2.2. Faltes d’assistència 

5.2.2.1. Actuacions en cas d’absentisme de l’alumnat 

L’assistència a classe és un deure de l’alumnat matriculat en el centre, tant en 

l’etapa de la secundària obligatòria com en la postobligatòria. Així queda recollit 

en l’apartat 21.2 a) del Decret 279/2006 de 4 de juliol dels drets i deures de 

l’alumnat 

 Article 21. Deure d'estudi: 

21.1 L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el 

desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels 

coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona 

preparació humana i acadèmica. 

21.2 Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions 

següents: assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a 

la programació general del centre i respectar els horaris establerts. 
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Tipificació de les faltes 

No es consideren faltes les següents absències: 

 Per assistència a una activitat extraescolar organitzada pel centre. 

 Per inassistència col·lectiva autoritzada.  

 

Consignació, justificació i comunicació de les faltes 

 L’absència a una hora de classe és una falta. 

 El professor/a és el responsable de registrar les faltes al programa de 

control d’assitències a l’inici de classe. 

 És tasca del tutor/a contrastar les faltes amb els justificants lliurats per 

l’alumnat i introduir les faltes justificades al programa de control 

d’assistències. 

 És deure de l’alumnat i de les famílies lliurar al tutor/a les justificacions 

oportunes de les faltes d’assistència.  

 Cal justificar la falta amb un comunicat escrit a l’agenda escolar o en el 

document normalitzat del centre sempre firmat pel pare, mare o tutor/a si 

l’alumne és menor d’edat.  

 Sempre que sigui possible, s’adjuntarà altra documentació: certificat mèdic, 

citació de la instància oficial, etc. La justificació de la falta s’ha de fer dins 

els cinc primers dies lectius de reincorporació de l’alumne a l’activitat 

docent. 

 És criteri del tutor/a acceptar o no la justificació quan no estigui 

acompanyada d’un document objectivament fiable.  

 El resum de faltes es fa arribar a les famílies setmanalment i mensualment, 

a través de l’aplicació ense o a través d’el correu electrònic. En el cas de 

les famílies que no hagin comunicat una adreça de correu, rebran el resum 

de faltes trimestral en el butlletí de notes de cada avaluació. 

 

 

 Article 28: Incidència de les faltes d’assistència en l’avaluació docent: 

Cada departament, en el marc de l’autonomia docent, estableix en les 

programacions de curs i de matèria el pes i la incidència que té en 

l’avaluació final l’acumulació de faltes. 
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 Article 29. Sancions per acumulació de faltes d’assistència: 

29.1. L’acumulació de faltes d’assistència no justificades pot provocar 

l’aplicació de mesures sancionadores. 

29.2 Orientativament, la tipificació de les faltes d’assistència no justificades 

i la sanció corresponent és: 

- acumulació de fins a 3 faltes injustificades: falta lleu que comporta 

amonestació oral. 

- acumulació de 3 a 6 faltes injustificades: falta lleu que comporta 

amonestació escrita o qualsevol de les sancions tipificades a l’article 

4. 

- acumulació de 7 a 12 faltes injustificades: falta greu que comporta 

sanció d’acord amb l’article 9. Amb caràcter general, s’aplicarà 

l’expulsió de l’alumne per dos o tres dies lectius. 

29.3. L’acumulació de faltes d’assistència per part de l’alumne serà objecte 

d’especial atenció per part de tutories, coordinacions d’etapa i equip 

directiu, i es buscaran totes les estratègies educatives per abordar el 

problema des de tots els punts de vista: comunicació escrita als pares de 

l’absentisme de l’alumne, entrevista amb pares i alumne, aplicació de 

mesures sancionadores com les apuntades al punt anterior, etc. (Comissió 

Social). 

29.4. La persistència de l’absentisme, un cop aplicades tres cops mesures 

cautelars com les apuntades al punt 2 pot provocar la instrucció d’expedient 

per falta molt greu amb la previsió de sancions contemplades als punts e) i 

f) de l’article 9. 

 

 Article 30: Retards 

30.1. El deure d’assistència de l’alumne també inclou el deure de la 

puntualitat. Pertoca al professor considerar quan l’alumne ha comès retard i 

quan aquest retard és justificat o no. 

30.2 .El professor ha de consignar a l’aplicació de control d’assistències 

tots els retards injustificats de l’alumne a la seva classe. 

30.3. Semblantment a les faltes injustificades, l’acumulació de retards 

esdevé falta lleu i falta greu en funció del nombre total. El criteri orientatiu 

és que dos retards equivalen a una falta injustificada. 



 

 

                                                                                 NORMES DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

86 

 

30.4. D’acord amb la tipologia i classificació de faltes, en l’acumulació de 

retards s’aplicarà el criteri general de sancions previst en aquestes NOFC. 

 

5.2.2.2. Consideracions generals sobre les vagues d’alumnat al BdE 

El dret de vaga està reconegut per als treballadors i les treballadores en el Reial 

Decret llei 17/1977 però no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.  

En la normativa del Departament d’Educació s’al·ludeix a aquest tema en termes 

de decisions col·lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe. Ho 

trobem en 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: 

 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 post-obligatoris, 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 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. 

 

 

 Article 24.2 del decret d’autonomia de centres:  

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 
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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. 

 

Per tant, el centre ha de regular les situacions d’inassistència col·lectiva a classe 

per part de l’alumnat a partir de la normativa esmentada. 

 

De manera general cal tenir en compte que: 

 

 Correspon sempre i exclusivament a les famílies autoritzar que un alumne/a 

de 3r o 4t d’ESO faci vaga. 

 L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no es pot adherir a cap vaga. 

 Les famílies de l’alumnat dels ensenyaments postobligatoris han d’estar 

informades de la convocatòria. 

 La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat. 

 L’alumnat pot exercir el seu dret però ho ha de fer amb responsabilitat i 

coneixement de causa. 

 L’adhesió a la vaga pot ser majoritària però mai no pot ser obligatòria. 

 El centre s’ha de dotar d’una normativa referent al dret d’inassistència a 

classe que ha de ser respectada per tothom. 

 

Procés d’autorització de vaga 

 

 Informació i consulta a l’alumnat: 

Qualsevol alumne/a que disposi de la informació pertinent pot demanar al 

delegat o delegada de la seva classe que convoqui una assemblea per 

informar d’una convocatòria de vaga i recollir l’opinió de l’alumnat. 

Un cop informada l’assemblea, l’alumnat votarà i, qui sigui favorable a 

seguir la vaga, s’inscriurà i firmarà en una llista. 

Els delegats o delegades posaran en comú els resultats de les assemblees 

i prepararan la petició. 

 

 Petició: 
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Una petició formal de vaga s’ha d’adreçar a la direcció del centre i s’ha de 

presentar per escrit. 

Per ser presa en consideració, és convenient que estigui firmada per la 

majoria de l’alumnat dels grups sol·licitants. No es consideraran convocats 

els grups que no presentin cap sol·licitud. En la petició hi han de constar les 

entitats convocants, els motius de la protesta i la data o dates de l’aturada. 

La direcció podrà requerir més informació abans d’emetre la corresponent 

autorització o denegació. 

L’escrit haurà de presentar-se com a mínim tres dies lectius abans del dia 

de vaga per tal de poder dur a terme totes les etapes de resolució i 

d’informació a les famílies.  

 

 Criteris de resolució: 

Per concedir o denegar la petició la direcció ha de considerar criteris com 

l’acumulació de jornades de vaga en un mateix període del curs, la 

representativitat de les entitats i sindicats convocants, les perspectives de 

seguiment, l’impacte de la jornada de vaga en el calendari escolar, les 

conseqüències de vagues anteriors en el funcionament del centre, etc. 

L’autorització o denegació de la petició es farà per escrit i argumentant-ne 

els motius als representants de l’alumnat. La denegació de l’autorització 

comportarà, a tots els efectes, que es manté el calendari lectiu del centre 

amb normalitat. 

 

 Informació: 

- Al professorat:  

 les llistes amb l’alumnat que segueix la vaga es penjaran a la 

cartellera de la Sala de Professorat com a mínim el dia anterior a 

la vaga.  

 durant la jornada de vaga el professorat consignarà les faltes 

d’assistència que seran després contrastades amb les llistes 

d’alumnat participant. 

- A les famílies: 

 La direcció lliurarà als tutors i tutores el full d’informació i/o 

d’autorització perquè l’alumnat el retorni signat per la família 
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abans de la vaga.  

 L’alumnat de 3r i 4t d’ESO que no presenti aquest full no podrà 

seguir la vaga i, en cas que ho faci, l’absència constarà com a no 

justificada, amb les conseqüències establertes en les NOFC. 

 Pel que fa a l’alumnat dels ensenyaments postobligatoris, caldrà 

que presentin el full de recepció de la informació per part de les 

famílies abans de la vaga i que s’hagin inscrit en la llista de 

participants de la seva classe perquè la falta els consti com a 

justificada, en cas contrari, l’absència constarà com a no 

justificada, amb les conseqüències establertes en les NOFC. 

 

 Garantia del dret d’assistència a classe: 

La direcció del centre ha de preveure les mesures necessàries per garantir 

el dret d’assistir a classe per part de l’alumnat que no vulgui secundar la 

vaga. 

Per tal de mantenir la temporalització de la programació de les matèries 

l’alumnat que exerceixi el seu dret a vaga ha de ser conscient que les 

activitats previstes per aquests dies es donaran per realitzades. 

En cas que la vaga sigui autoritzada, els exàmens fixats per a aquell dia 

seran ajornats. 

 

 

6. SECTORS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

6.1. Qüestions generals 

L’Institut Berenguer d’Entença promou la participació dels diferents sectors de la 

seva comunitat educativa, sent un dels eixos principals del seu projecte educatiu.   

Fomenta la participació d’alumnat, famílies, empreses, associacions i entitats 

esportives de l’entorn del centre.   

 

6.2. Informació a les famílies  

Les famílies són una part molt important de la comunitat educativa del centre i un 

dels eixos principals en el procés d’aprenentatge de l’alumne. Al mateix temps 

treballem per una major participació de les famílies en la vida del centre. La 
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informació i comunicació bidireccional entre el centre i les famílies esdevé 

fonamental per assolir els objectius d’aprenentatge i formació de l’alumne.  

Característiques:  

 Comunicació i informació (bidireccional) a través de la plataforma de centre 

que engloba diferents aspectes com ara:  

- Justificacions d’absència.  

- Calendari d’activitats d’aprenentatge i de sortides escolars.  

- Calendari de reunions.  

- Comunicats amb el tutor.  

- Seguiment avaluació de l’alumne.  

 Informació general a través de la web. 

 Reunió inici de curs amb les famílies dels alumnes. 

 Reunions al llarg del curs amb cadascuna de les famílies i el tutor.  

 Enquestes anuals de satisfacció.  

 Jornades de portes obertes.  

 

6.3. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

Al centre hi ha constituïda una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) 

d’acord amb les normes vigents.   

Es reuneix periòdicament amb la direcció del centre per tractar qüestions diverses 

en relació amb les activitats del centre.  

L’AMPA del centre:  

 Coordina les activitats extraescolars conjuntament amb la direcció del 

centre.  

 Fomenta la participació de les famílies en l’activitat educativa del centre.  

 Col·labora amb el centre en tots aquells projectes pedagògics i 

organitzatius que es requereixi.  

 

6.4. Alumnes delegats 

Els alumnes poden constituir associacions i tenen per finalitat essencial promoure 

la participació dels alumnes en l’activitat educativa del centre, així com facilitar-los 

l’exercici dels drets i el compliment dels deures.   

 Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i 

consultar la documentació administrativa del centre necessària per a 
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l'exercici de les seves activitats, a criteri del director o de la directora del 

centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones. 

 El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i 

delegades i protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus 

membres. 

Drets de reunió i associació 

El reglament de règim interior del centre ha d'establir les previsions adequades 

per tal de garantir l'exercici del dret de reunió i associació previstos als apartats 1 i 

2 d'aquest article. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l'agilitat del 

procés i, per tant, no pot incloure procediments d'autorització o de comunicació 

prèvia que dificultin el seu exercici. Els centres educatius han de vetllar perquè 

s'estableixi un horari de reunions dels representants de l'alumnat que asseguri el 

normal exercici dels seus drets i ha de permetre la possibilitat que determinades 

reunions, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs, s'efectuïn 

en horari lectiu. 

 

6.5. Carta de compromís educatiu  

La carta de compromís educatiu ha d’expressar els compromisos que cada família 

i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que 

han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives 

de les famílies i la del centre en un entorn de convivència, respecte i 

responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. És signada pel 

director i pel pare, mare o tutor legal de l’alumne en la primera matriculació que 

faci l’alumne a l’ESO i en altre cas en Batxillerat o en Cicles formatius de grau 

mitjà. Amb la finalitat que la carta de compromís pugui ser una eina més efectiva 

en el seguiment individual de l’alumne, es poden afegir altres continguts 

específics addicionals per al seguiment de cada alumne. En aquest sentit, i 

d’acord amb la família, el centre podrà completar cada carta de compromís amb 

una addenda de continguts específics addicionals, on a partir de la detecció 

d’unes necessitats específiques, s’especificarà les mesures que es duran a terme 

per millorar el seu rendiment escolar, la seva integració escolar i social, els 

compromisos de la família i el centre en relació a aquestes accions i el seguiment 

dels resultats de les mesures que es duran terme. Aquesta addenda es revisarà 

una vegada cada curs, com a mínim. Una còpia de la carta i de les possibles 
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addendes es queda pel centre i una altra per la família. L’actualització de la carta 

s’ha de realitzar, almenys, a l’inici de cada etapa educativa.  

 

6.6. Protecció de dades personals, ús d'imatges, propietat intel·lectual i 

Internet  

En aplicació de la normativa vigent sobre la protecció de dades personals ús 

d'imatges, propietat intel·lectual i Internet, i que s’especifica en els documents per 

a l’organització i gestió de centres d’inici de curs, es requeriran les següents 

autoritzacions:  

 Autorització relativa als alumnes: ús d’imatges, publicació de dades de 

caràcter personal i de material que elaboren. Aquesta autorització és 

emplenada i signada pel pare/mare o tutor legal de l’alumne menor d’edat o 

pel mateix alumne en cas dels majors d’edat.  

 Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i 

recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Aquesta autorització és 

emplenada i signada pel pare/mare o tutor legal de l’alumne.  

 Comunicació relativa als alumnes de més de 14 anys però menors d’edat: 

ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula. Aquesta 

autorització és emplenada i signada per l’alumnat afectat. Aquestes 

autoritzacions formen part de la documentació que l’alumne complimenta 

quan fa la matrícula, i romandran en el seu expedient. Així mateix, el centre 

vetllarà pel compliment de la llei vigent de protecció de dades de caràcter 

personal de tota la comunitat educativa. 


