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1. Introducció 
 
L’institut disposa de les NOFC des del setembre del 2014, on van ser aprovades i es                
recollien tots els textos vigents del centre, entre ells el RRI. Al llarg dels anys, han variat i                  
s’han dut a terme un seguit d’accions on es fa necessari l’ajustament i actualització de les                
mateixes. 
 
L’objectiu principal de les NOFC és la d’aplegar un conjunt d’acords i decisions             
d’organització i funcionament que permetin a tots els integrants de la comunitat educativa             
(professorat, personal d’administració i serveis, alumnat i famílies), el treball educatiu i de             
gestió per tal d’assolir els objectius en el Projecte educatiu de centre i la seva programació                
anual. 
 
Les NOFC´s han de ser elaborades d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010,              
d’autonomia dels centres educatius. 
 
Les NOFC’s inclouen la concreció del PEC a partir de l'estructura organitzativa i             
coordinació de centre, l’organització pedagògica, les normes de convivència, la          
col·laboració i participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i el            
funcionament del centre. A més, es complementarà amb el seguit de protocols que cada              
curs es revisen per tal de concretar-se més en la realitat i fer possible millor el dia a dia en                    
el funcionament del centre. 
 
Cal tenir en compte que tot allò no contemplat en les presents NOFC ens haurem de                
remetre a la legislació vigent. 
 
Tots els membres de la comunitat educativa tenen l’obligació de complir i fer complir              
aquestes normes de funcionament. 
 
I, per últim, aquestes normes podran modificar-se i actualitzar-se sempre i quan es             
necessiti per adaptar-les a les necessitats del propi centre. 
 
 
 
2. Estructura organitzativa del centre 
 
L’estructura organitzativa i gestió del centre està formada: 
 

A. Òrgans Unipersonals de Direcció: Directora, Cap d’Estudis, Cap d’estudis Adjunt          
(càrrec intern al centre), Coordinadora Pedagògica i la Secretària.  

B. Òrgans Col·legiats de participació: Consell Escolar, Claustre de Professorat i Equip           
Directiu. 

C. Òrgans Unipersonals de Participació: Caps d’Àrea, Coordinacions de nivells (1r, 2n,           
3r i 4t ESO), Coordinador de Batxillerat, Coordinació SAE, Coordinació Informàtica,           
Coordinació Estada Empresa, Coordinació Riscos Laborals.  

D. Òrgans Col·legiats de coordinació: Equips Docents i les diferents Àrees. 
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Els òrgans unipersonals de govern i coordinació disposaran de les reduccions horàries            
que es concretin a cada curs durant la planificació i en funció de la dotació de plantilla que                  
determini el Departament d’Educació.  
 
 
2.1. Organigrama 
 
 

 
(FONT: Elaboració pròpia. Juliol, 2019) 
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2.2. Òrgans Unipersonals de direcció 
 
2.2.1. La direcció i responsabilitat general de l’activitat de l'institut d’educació secundària            
correspon a la directora, la qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre,               
l’adequació al projecte educatiu i la programació general. 

 
· Tenir cura de la gestió econòmica de l'institut i formalitzar els contractes            

relatius a l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d’obres,            
serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Obrir i          
mantenir els comptes necessaris en entitats financeres, i autoritzar les          
despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost del centre. 

 
· Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

 
· Designar el cap d’estudis, el coordinador pedagògic i el secretari, si n’hi            

hagués, i proposar el seu nomenament al delegat territorial corresponent          
del Departament d’Ensenyament. També sens perjudici del que estableix         
l’article 18 del ROC, correspon al director designar la resta d'òrgans           
unipersonals de govern i nomenar els de coordinació. 

 
· Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma            

més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del          
lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor i les especialitats que             
tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del centre i el             
seu projecte educatiu 

 
· Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general dels           

alumnes, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals. 
· Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat           

educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les            
activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. 

 
· Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual d’activitats         

del centre i trametre-la a la corresponent delegació territorial del          
Departament d'educació, un cop el Consell escolar del centre n’hagi          
emès el corresponent informe. 

 
· Vetllar per tal que el català sigui la llengua vehicular d’ensenyament           

aprenentatge llevat de les matèries de llengua que no són d’aquest           
idioma. 

 
· Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin         

atribuïdes als directors dels centres. 
 
 
 
 
 
 

6 



 
 
2.2.2. Funcions de la cap d’estudis: 
 

Es feina de la cap d’estudis coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si               
del mateix centre com amb els centres de procedència dels alumnes i els centres              
públics que imparteixen l’educació secundària obligatòria de la zona escolar          
corresponent. També, exercir la prefectura del personal docent adscrit a l'institut,           
quan el director així ho determini. 

 
· Substituir la directora en cas d’absència. 

 
· Gestionar les absències dels professors i professores, tant previstes com          

imprevistes. 
 

· Autoritzar canvis provisionals de l’horari de grups, professors i aules per           
l’assistència de professors i professores a cursos i presentacions, dins de           
l’horari de permanència del professor a l’institut. 

 
· Autoritzar canvis provisionals de l’horari de grups, professors i aules. 

 
· Les incloses en el procediment d’actualització del personal docent del          

centre. 
 

· Les incloses en el procediment d’acollida de l’equip humà. 
 

· Les incloses en el procediment d’acollida de l’alumnat. 
 

· Qüestions referents al règim disciplinari dels alumnes (expulsions,        
incidències, relació amb els pares...). 

 
· Seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a           

l'institut, sota la dependència del director. 
 

· Vetllar per tal que el català sigui la llengua vehicular d’ensenyament           
aprenentatge llevat de les matèries de llengua que no són d’aquest idioma. 

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

atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.2.3. Funcions de la secretària: 
 

Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de l'institut, sota el              
comandament del director i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del           
personal d’administració i serveis adscrit a l'institut, quan el director així ho            
determini. 

 
· Substituir la directora en cas d’absència de la directora i de la cap d’estudis. 

 
· 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, 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 d’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de           
preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les           
disposicions vigents. 

 
· Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes 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. 

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

instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions del director          
i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan           
correspongui. 

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

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes           
necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el          
projecte de pressupost del centre. 

 
· Confeccionar i mantenir l'inventari general del centre. 

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

l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i           
subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 

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

atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.2.4. Funcions de la coordinadora pedagògica: 
 

· Substituir la directora en cas d’absència del director, cap d’estudis i           
secretària. 

 
· Garantir la bona coordinació acadèmica entre els diferents cursos educatius. 

 
· Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament         

d'Educació i especialment amb els equips d’assessorament       
psicopedagògics. 

 
· Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot          

procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre.           
Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries. 

 
· Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a           

terme en relació amb els objectius generals de cada cicle i amb els generals              
i terminals de cada departament o matèria, juntament amb els caps de            
departament. 

 
· Vetllar per d’adequada coherència de l’avaluació. 

 
· Vetllar, juntament amb els altres membres de l’equip directiu, per la           

coherència dels diferents estudis al llarg de tota l’etapa de l’ESO. 
 

· Elaborar, juntament amb els altres membres de l’equip directiu, els grups. 
 

· Preparar, juntament amb els altres membres de l’equip directiu la primera           
sessió de tutoria per a pares. 

 
· Preparar les reunions dels equips docents. 

 

· Elaborar el PAT d’ESO i vetllar pel seu compliment. 
 

· Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i           
fer-ne el seguiment. 

 
· Assegurar, juntament amb els tutors i l’equip docent, el bon funcionament de            

la tutoria. 
 

· Organitzar, juntament amb el coordinador SAE, xerrades, activitats i tallers          
adreçades als diferents membres de la comunitat educativa. 

 
· Preparar i organitzar el crèdit de síntesi de l’ESO. 
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· Organitzar, juntament amb els altres membres de l’equip directiu, el          
currículum del curs següent. 

 
· Coordinar la relació entre la psicopedagoga de l’EAP i el centre. 

 
· Coordinar la relació entre l’assistent social de l’EAP i el centre. 

 
· Coordinar la relació entre l’assistent social de l’Ajuntament i el centre. 

 
· Coordinar la relació entre els equips docent i el/la psicopedagoga del centre. 

 
· Coordinar la relació entre els equips docent i l’Aula d’acollida del centre. 

 
· Vetllar pel bon estat de les instal·lacions. 

 
· Vetllar per tal que el català sigui la llengua vehicular d’ensenyament           

aprenentatge llevat de les matèries de llengua que no són d’aquest idioma. 

 
· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de           

l'institut o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.2.5. Funcions del cap d’estudis adjunt: 
 

· Substituir la directora en cas d’absència del director, cap d’estudis,          
secretària i coordinadora pedagògica. 

 
· La Capçalera d’Estudis del centre es reparteix les funcions amb la Capçalera            

Adjunta.  
 

· Preparar, juntament amb els altres membres de l’equip directiu la primera           
sessió de tutoria per a pares de batxillerat. 

 
· Preparar les reunions dels equips docents de Batxillerat. 

 
· Elaborar el PAT de BATX i vetllar pel seu compliment. 

 
· Coordinar la programació de l’acció tutorial de batxillerat desenvolupada en          

el centre i fer-ne el seguiment. 
 

· Assegurar, juntament amb els tutors i l’equip docent de batxillerat, el bon            
funcionament de la tutoria. 

 
· Vetllar, juntament amb els altres membres de l’equip directiu, per la           

coherència dels diferents estudis de Batxillerat. 
 

· Realitzar l’orientació de les PAU per l’alumnat de 2n de Batxillerat. 
 

· Realitzar la Jornada de Portes Obertes de batxillerat. 
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2.3. Òrgans col·legiats de participació 
 

2.3.1. Consell Escolar 
 
El consell escolar de l’institut Cal Gravat està constituït per 18 membres, de la              

següent forma: 

● La directora del centre, que el presideix. 

● La cap d'estudis. 

● La secretària del centre, que hi assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la               

secretaria del consell. 

● 6 representants del sector professorat, elegits pel claustre. 

● 3 representants del sector pares/mares, elegits del cens total de famílies. 

● 1 representant de l’AMPA. 

● 2 representants del sector alumnat, elegits entre tot l’alumnat. 

● 1 representant del personal d'administració i serveis. 

● 1 representant de l'Ajuntament de Manresa. 

● 1 representant del personal d’atenció educativa, que no tindrà la          

consideració de representació del professorat als efectes de determinar la          

composició del consell escolar 

 

A més es constitueixen les següents comissions: 
 

● Comissió econòmica. Entre les comissions que es constitueixen en el si           

del consell escolar hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica,          

integrada, com a mínim pel director o directora, que la presideix, el secretari             

o secretària, un professor o professora, un o una representant dels pares i             

mares i un o una representant de l’alumnat. Aquesta comissió econòmica           

supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment            

del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. Es           

reunirà sempre que la convoqui el director o la directora a petició dels             

sectors electes representats i sempre que aspectes de caire econòmic ho           

requereixin. 

 

● Comissió permanent. El consell escolar constituirà també una comissió         
permanent integrada per la directora, que la presideix, la cap d'estudis, un            
representant del professorat, un del sector dels pares/mares i un del sector            
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de l’alumnat, designats pel consell escolar del centre entre els seus           
membres, i finalment el secretari/ària, amb veu, però sense vot. El consell            
escolar delega en la comissió permanent tot allò que fa referència al            
funcionament urgent del centre. El consell escolar del centre no pot delegar            
en la comissió permanent les competències referides a l'elecció i el           
cessament de la directora, les de creació d'òrgans de coordinació, les           
d'aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, de les            
normes d’organització i funcionament del centre i de la programació general           
anual, ni les de resolució de conflictes i imposicions de correctius amb            
finalitat pedagògica en matèria de disciplina d'alumnes. Es reunirà sempre          
que la convoqui la directora o a petició dels sectors electes representats. 
 

● Referent de coeducació. Tal i com s’especifica a les instruccions d’inici de            
curs, els consells escolars de cada centre han de designar una persona            
entre els seus membres per impulsar mesures educatives que fomentin la           
igualtat real i efectiva entre homes i dones, d'acord amb el que s'estableix en              
l'article 126.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 

○ Aquest membre del consell escolar vetllarà per tal que el Projecte de            
Convivència inclogui mesures educatives que fomentin la coeducació        
tal i com recull: 

■ l’article 3 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels          
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. 

■ i, la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de             
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a         
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

○ El terme “Coeducació” queda definit a la Llei 17/2015, del 21 de juliol             
d’igualtat efectiva de dones i homes a l’article 2 apartat d) com: l’acció             
educadora que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora         
indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural         
de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes,           
homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds       
discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere          
o expressió de gènere. 
 

● Les sessions ordinàries del consell escolar es celebraran els dimarts a la            
tarda, llevat que el consell acordi per consens un altre horari. Les comissions             
establiran el dia i l’hora de les reunions per consens. Totes les reunions es              
celebraran prèvia convocatòria de la direcció. El consell escolar es pot reunir            
d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes             
les persones membres hi estan d’acord. 

 
● Tots els membres del CE són designats per un període de 4 anys. Els              

consells escolars es renoven per meitats de les persones representants          
electes de cada sector cada dos anys. 
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● Les vacants accidentals que es produeixin en el consell escolar es cobriran            

pel procediment que segueix: 
 
a) Si és un representant del professorat, el substitut/a serà el candidat que             
seguia, en nombre de vots, els elegits, sempre que mantingui els requisits            
que el van fer ser elegible com a representant. 
 
b) Si correspon al personal d'administració i serveis, també s'elegirà un nou            
representant, sempre que mantingui els requisits que el van fer ser elegible            
com a representant. 
 
c) Si correspon a un representant dels pares/mares o alumnat, el substitut/a            
serà el candidat/a que seguia, en nombre de vots, els elegits, sempre que ho              
accepti. Si no ho accepta, la vacant no es cobrirà fins que es convoquin              
noves eleccions. 
d) Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman              
sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. 
 
e) La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del             
mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 
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2.3.2. 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. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o               
directora del centre. 
Les funcions que corresponen al Claustre venen marcades als següents textos           
normatius: 

- Article 48 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres            
Educatius. 

- Article 146 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol (LEC). 
 

Les sessions ordinàries del Claustre es celebraran normalment els dimarts a la            
tarda. 
 
 
2.3.3. Equip Directiu. 

 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic 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 del centre està format per la directora, que el presideix, la cap              
d’estudis, la secretària, la coordinadora pedagògica. La Capçalera d’Estudis Adjunt,          
també forma part de l’Equip Directiu. 
Les funcions que corresponen a l’Equip Directiu venen marcades als següents           
textos normatius: 
 

-  Article 147 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol (LEC). 
- Articles 35 i 50.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels             
Centres Educatius. 
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2.4. Òrgans Unipersonals de Participació: 
 
2.4.1. Caps d’Àrea o Departament 
 

Són funcions específiques del cap de departament: 
 

· Coordinar la generació de recursos didàctics i d’informació i orientació          
professional. 

 
· Desenvolupar programes de recerca, d’innovació i d’avaluació relacionats        

relacionats amb el seu departament, d’acord amb els plans d’actuació aprovats           
pel Departament d’Educació. 

 
· Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, el seguiment i           

l’avaluació dels plans d’actuació específics relacionats amb el seu departament. 
 

· Conèixer el treball que realitzen els professors del seu departament. Vetllar           
perquè els professors unifiquin criteris de treball (curriculums, programacions) i          
potenciar el contacte entre ells. Informar a l’ equip directiu del desenvolupament            
del treball de l’àrea. 

 
· Conèixer les capacitats professionals dels professors del Departament i         

conjuntament amb l’equip directiu, distribuir les assignatures o crèdits que          
cadascú pot fer millor. 

 
· Responsabilitzar-se de tota la documentació que cada professor hagi de          

formalitzar relativa al seu Departament. 
 

· Tenir l’inventari dels materials específics del departament actualitzat en la base           
de dades de l’aplicació informàtica del centre. 

 
· Gestionar el pressupost assignat al seu departament. 

 
· Coordinar les reunions de departament i aixecar-ne acta i lliurar-la a l’equip            

directiu. 
 

· Vetllar per tal que el català sigui la llengua vehicular d’ensenyament           
aprenentatge llevat de les matèries de llengua que no són d’aquest idioma. 
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· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o            
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 

 
 
 
2.4.2. Coordinadores de nivell (1r, 2n, 3r i 4t ESO) 
 
Correspon a les coordinadores de nivell la planificació, el seguiment i l’avaluació de les              
accions educatives, activitats escolars complementàries (setmana cultural, treball i         
projecte de síntesi, viatge de 4t ESO) que es desenvolupen al centre, sota la dependència               
de la Coordinació Pedagògica. 
 

· Portar a terme el Pla d’Acció tutorial de cada nivell. 
 

· Realitzar les reunions de tutors de cadascun dels nivells per tal de dur a              
terme el PAT i la gestió de les tutories. 

 
· Realitzar les reunions de l’equip docent, setmanalment. 

 
· Coordinar-se amb la Coordinadora Pedagògica per a totes les tasques, en           

una hora setmanal. 
 

· Realitzar i preparar les reunions d’inici de curs amb les famílies. 
 

· Realitzar les reunions de treball de síntesi, juntament amb els corresponents           
tutors/es. 

 
· Participar en l’organització de les sortides. 

 
· Portar la reunió d’avaluació trimestral, final i extraordinària. 

 
· Realitzar la reunió de presa de decisió de grups un cop acabat el curs,              

juntament amb la resta de l’equip docent. 
 

· Col·laborar en l’elaboració de PI, juntament amb el tutor/a individual i la            
Psicopedagoga. 

 
· Col·laborar en l’organització de la setmana cultural i activitats festives          

juntament amb la coordinadora Pedagògica. 
 

· Participar en la Jornada de Portes Obertes d’ESO. 
 

· Assistir a les jornades de formació o a les reunions que es convoquin             
(internes o externes) relacionades amb el càrrec desenvolupat. 

 
· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de           

l'institut o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
 
 

17 



2.4.3. Coordinador de Batxillerat 
 
 

· Gestionar els treballs de recerca als alumnes de 1r de Batxillerat per tal de              
poder-lo dur a terme i fer-ne la seva presentació a 2n de Batxillerat: 

- Presentar-lo als alumnes. 
- Gestionar sol·licituds. 
- Gestionar les adjudicacions als departaments. 
- Actualitzar l’aplicatiu informàtic del TR. 
- Gestionar l’entrega dels treballs. 
- Planificar les sessions d’exposicions orals. 
- Coordinar la reunió informativa de TR amb la resta de professorat. 
- Coordinar la participació en el llibre dels TR del Bages. 
- Administrar treballs que es presenten als diferents premis. 

 
· Participar en l’organització de les sortides. 

 
· Portar la reunió d’avaluació trimestral, final i extraordinària. 

 
· Portar la reunió d’equip docent de 1r i 2n batxillerat. 

 
· Realitzar la reunió de presa de decisió de grups un cop acabat el curs,              

juntament amb la resta de l’equip docent. 
 

· Col·laborar en l’elaboració de PI, juntament amb el tutor/a individual i la            
Psicopedagoga. 

 
· Col·laborar en l’organització de la setmana cultural i activitats festives          

juntament amb la coordinadora Pedagògica. 
 

· Participar en la Jornada de Portes Obertes de Batxillerat. 
 

· Assistir a les jornades de formació o a les reunions que es convoquin             
(internes o externes) relacionades amb el càrrec desenvolupat. 

· Transmetre informació de les PAU i coordinar-ne les preinscripcions a les           
mateixes. 

 
· Desenvolupar tasques coordinador IOC al centre (gestió matrícula,        

seguiment alumnat, tramitació exàmens i entrada de notes). 
 

· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o            
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.4.4. Coordinació SAE 
 

Per tal de poder coordinar i donar suport a les diferents activitats i sortides que es                
realitzen al centre hi ha la figura de la coordinadora SAE i les seves funcions són: 

 
· Coordinar i planificar les sortides previstes de tot l’alumnat al llarg del curs. 

 
· Organitzar, juntament amb el professorat implicat, tota la infrastructura per          

tal de poder realitzar una activitat acadèmica extraordinària (contractació         
d’autobusos, llista d’alumnes, professors acompanyants, entrades...). 

 
· Elaborar i difondre l’agenda setmanal d’activitats i vetllar pel seu compliment. 

 
· Elaborar el llistat amb l’aplicatiu corresponent d’alumnat participant i         

autoritzat per la família a la sortida i tenir constància de les respostes de les               
famílies. 

 
· Informar al claustre de professorat i consell escolar, amb tanta antelació com            

sigui possible, de qualsevol activitat acadèmica extraordinària, que es realitzi          
en el centre o fora d’ell. 

 
· Tancar la sortida en quan al cost que ha suposat amb la secretària del              

centre. 
 

· Vetllar i fer complir el protocol de sortides del centre. 
 

· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o            
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.4.5. Coordinació Informàtica 
 

Són funcions específiques del coordinador informàtic: 
 

· Vetllar pel bon funcionament dels equipaments informàtics d’ús comú del          
centre, tant de maquinari com programari. 

 
· Coordinar i organitzar d’acord amb els Caps de Departament dels alumnes           

del qual utilitzen els equipaments informàtics del Centre, el programari adient           
per tal de treure el millor rendiment a aquests equips. 

 
· Organitzar i distribuir amb la secretaria del centre el material que ens arribi             

del departament i planificar d'altre material que s’hagi de comprar del propi            
centre. 

 
· Portar l’inventari dels materials informàtics actualitzat en la base de dades           

de l’aplicació informàtica del centre. 
 

· Vetllar per optimitzar tot el maquinari que hi ha al centre. 
 

· Coordinar les tasques de la persona que realitza tasques de prevenció i            
manteniment del Departament d’educació. 

 
· Organitzar horaris per utilitzar els chromebooks de l’alumnat que es troben           

en els carros. 
 

· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o            
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.4.6. Coordinació Estada Empresa 
 
La coordinació de pràctiques d’empresa és un càrrec de creació interna que té per              
objectiu donar resposta a tota la gestió relacionada amb la matèria optativa de l’estada a               
l’empresa que es duu a terme al batxillerat.  
En el funcionament diari del centre són tasques específiques de la persona que té el               
càrrec de la coordinació de pràctiques d’empresa, les següents: 
 

· Assessorar a la direcció en l’elaboració, gestió i avaluació del “Protocol de            
pràctiques d’estada a l’empresa” amb l’objectiu de fer la planificació i la            
programació de la matèria d’estada a l’empresa. 

 
· Fer la recerca d’empreses per al desenvolupament de la matèria d’estada a            

l’empresa i entrevistar-se amb els representants de les empreses que          
col·laborin en el programa. 

 
· Entrevistar-se amb el responsable de l’entitat col·laboradora, per tal         

d’avaluar la situació de l’alumnat i programar les activitats que aquest           
alumnat haurà de fer. 

 

· Vetllar perquè l’alumnat i l’entitat col·laboradora emplenin la part         
corresponent del quadern de pràctiques, on cal reflectir les activitats que           
l’alumnat ha dut a terme i l’avaluació posterior per part de l’entitat            
col·laboradora. 

 
· Gestionar les estades a les empreses, a través del qBID. 

 
· Fer el seguiment, l’avaluació i el control de l’estada a l’empresa de l’alumnat.             

Valorar l’aprenentatge assolit i el programa que realment s’ha desenvolupat.          
Aquesta valoració s’ha de fer a partir de les aportacions del representant de             
l’entitat col·laboradora i de l’alumnat. 

 
· Visitar les empreses on fa l’estada l’alumnat i informar a la direcció de les              

incidències i valoracions que es puguin deduir de les visites. 
 

· Assistir a les jornades de formació o a les reunions que es convoquin             
(internes o externes) relacionades amb el càrrec desenvolupat. 

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

atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.4.7. Coordinació Riscos Laborals 
 

Són funcions específiques del coordinador de riscos laborals: 
 

· Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i             
fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció            
preventiva, d’acord amb les orientacions del servei de prevenció de riscos           
laborals. 

 
· Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència,           

en la implantació, la planificació i realització dels simulacres d’evacuació. 
 

· Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats          
amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i            
funcionalitat. 

 
· Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació          

a les persones, els telèfons i l’estructura. 
 

· Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat          
complementària a les revisions oficials. 

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

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

· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o            
atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.4.8. Coordinació Projectes Internacionals 
 

Per atendre les tasques de coordinació tindrà un reconeixement de 1 hora lectiva a              
la setmana, modificable segons les necessitats d’organització del centre. 
Les funcions de la coordinació de projectes Internacionals són: 

1. Coordinar els diferents projectes d’intercanvi internacionals que realitza el          
centre, tant de caràcter oficial (Erasmus) com de caràcter particular, i crear,            
si s’escau, diferents equips de millora per portar a terme de manera eficaç             
els diferents projectes. 
2. Fomentar la participació dels diferents sector de la comunitat educativa en            
aquests projectes. 
3. Col·laborar en la seva difusió i seguiment. 
4. Establir els criteris de selecció de l’alumnat que hi participa. 
5. Elaborar un informe al final de curs, el qual haurà de ser inclòs en la                
memòria anual del centre. 
6. Totes aquelles tasques que li puguin ser encomanades per la direcció del             
centre o que puguin desprendre’s del projecte educatiu del centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 



2.4.10. Coordinació WEB  
 

Per atendre les tasques de coordinació tindrà un reconeixement de 1 hora lectiva a              
la setmana, modificables segons les necessitats d’organització del centre. 
Les seves tasques són: 

1. Potenciar l’ús de les plataformes virtuals d’ensenyament i aprenentatge          
(moodle) entre els diferents sectors de la comunitat educativa, preferentment          
entre el professorat i l’alumnat. 
2. Coordinar el bon funcionament d’aquestes plataformes virtuals i         
facilitar-ne l’accés. Per fer aquesta labor es podrà coordinar amb la           
coordinació d’informàtica i els altres òrgans unipersonals de coordinació que          
siguin necessaris. 
3. Mantenir la pàgina web i la intranet del centre actualitzada. 
4. Totes aquelles tasques que li puguin ser encomanades per la direcció del             
centre o que puguin desprendre’s del projecte educatiu del centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



2.4.11. Coordinació Pla Català de l’Esport 
 

Aquesta coordinació la portarà a terme prioritàriament un professor d’Educació          
Física del centre amb l’ajut, si s’escau, d’un coordinador d’extraescolars d’una           
empresa externa. Per atendre les tasques de coordinació tindrà un reconeixement           
de 1 hora lectiva a la setmana, modificables segons les necessitats d’organització            
del centre. 
Les seves funcions principals són: 

1. Sensibilitzar la comunitat educativa per la pràctica regular d’activitat física. 
2. Elaborar i distribuir temporalment l’oferta d’activitats esportives del Centre. 
3. Dirigir l’equip tècnic donant-li suport en l’elaboració de les programacions i            
responsabilitzant-se de la seva formació conjunta. 
4. Supervisar les programacions de les activitats i l’aplicació dels diferents           
programes. 
5. Coordinar l’ús dels diferents equipaments esportius escolars. 
6. Coordinar-se amb les diferents entitats esportives de la ciutat amb què hi             
hagi una vinculació esportiva. 
7. Vetllar pel bon estat de les instal·lacions i el material, així com per              
seguretat dels practicants. 
8. Difondre les activitats esportives del projecte esportiu i implicar la           
comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat). 
9. Assessorar en la distribució dels recursos econòmics destinats a la           
realització de les diferents activitats esportives del centre amb la secretaria           
del centre, amb l’AMPA o amb els organismes pertinents. 
10. Elaborar l’informe memòria del Pla Català d’Esport, la qual haurà de ser             
inclosa en la memòria anual del Centre. 
11. Totes aquelles tasques que li puguin ser encomanades per la direcció            
del centre o que puguin desprendre’s del projecte educatiu del centre. 

 
 
 
2.4.12. Altres coordinacions 
 

D’acord amb el projecte educatiu de centre i en funció de les necessitats             
organitzatives la direcció podrà nomenar altres òrgans unipersonals de coordinació          
com: coordinador de la revista del centre (CALGRà),.. 
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2.5. Òrgans Col·legiats de Coordinació 
 

2.5.1. Equips Docents 
 
Els equips docents s’organitzaran per nivells i es composen pel professorat que està             

assignat a cada nivell. Es reuneixen periòdicament sota la direcció del coordinador de             

nivell.  

 

En els equips docents intervé quan és necessari l’orientador educatiu, tant per sol·licitud             

de l’equip docent com del propi departament d’orientació. La seva tasca serà la             

d’assessorar l’equip sobre les peculiaritats i característiques de l’alumnat amb NEE i            

proposar les mesures més adequades per tal de garantir l’èxit de l’alumnat, tot i              

coordinant-se amb la CAD. 

 

Es reuneixen el dimarts a la tarda i s’aixeca acta de tots els acords que es prenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 



 
2.5.2. Els departaments didàctics. 
 
Els departaments didàctiques que hi ha a l’Institut Cal Gravat són: 

● Departament de Matemàtiques. En forma part el professorat d'aquesta especialitat          
de Matemàtiques i d’Economia. 

● Departament Ciències de la Natura. En forma part el professorat de l’especialitat de             
Biologia i Geologia i de Física i Química. 

● Departament de Tecnologia. En forma part el professorat d'aquesta especialitat. 
● Departament de Ciències Socials. En forma part el professorat de les especialitats            

de Ciències Socials, Geografia i Història, Filosofia, Clàssiques i Religió. 
● Departament de Llengües estrangeres. En forma part el professorat de l’especialitat           

d’Anglès i d’Alemany. 
● Departament de Llengua i literatura catalanes. En forma part el professorat           

d'aquesta especialitat. 
● Departament de Llengua i literatura castellanes. En forma part el professorat           

d'aquesta especialitat. 
● Departament d'Expressió. En forma part el professorat de l’especialitat de Música i            

Expressió visual i plàstica. 
● Departament d’Educació Física. En forma part el professorat de l’especialitat          

d’Educació Física. 
● Departament d'Orientació. En forma part el professorat de l'especialitat de          

Psicopedagogia i Aula d’Acollida. 
● Departament de FPB. En forma part el professorat amb més pes en l’organització             

d’aquests estudis. 

Les funcions dels departaments didàctics són: 

● Coordinar l'activitat docent de la seva àrea i nivell. 
● Concretar el currículum de cada àrea i nivell. 
● Concretar els criteris d’avaluació. 
● Vetllar per l'aplicació d'una metodologia didàctica correcta i coordinada amb la           

resta de professorat que imparteix el mateix nivell. 
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2.6. Altres agrupaments de treball 
 

2.6.1. La comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
 
És l’espai institucional en el que es planifiquen les mesures de centre per atendre la               
diversitat de l’alumnat, es fa el seguiment d’aquestes mesures, es revisen i es promouen              
canvis per millorar els resultats, l’acollida i l’èxit de tot l’alumnat. 
 
Els objectius i funcions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat són: 
 

· Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat               
dels alumnes. 
 
· Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les                
mesures adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en             
relació a la diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la              
participació. 
 
· Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials            
i específiques, d’aquells que tenen dificultats per aprendre,.. 
 
· Proposar i aprovar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions             
necessàries pel seu desenvolupament i concreció. 
 
· Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per               
avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a               
l’alumnat, segons les seves diferents necessitats. 
 
La comissió està formada per: 
 

· La coordinadora pedagògica del Centre. 
· Els professionals de pedagogiaterapèutica. 
· Els professionals de psicopedagogia i orientació. 
· Els professionals de la SIEI. 
· Els professionals de l’aula d’acollida. 
· La professional de l’EAP. 

 
Les reunions s’efectuen setmanalment i s’hi dedica 1 hora. 
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2.6.2. Comissió Impuls a la Lectura 
 
Es crea la comissió el curs 2017-18 formada per professorat els quals tenen com a               
objectiu poder implementar la lectura el curs següent 2018-19.  
L’objectiu principal és que l’alumnat millori la competència lectora en general i adquireixi             
l’hàbit i el gust de la lectura. El benefici va més enllà d’unes àrees concretes, és                
transversal i col·lectiu: els alumnes milloraran la comprensió lectora en totes les àrees des              
de la constància i la pràctica diària. 
Per fer-ho proposem establir 30 minuts diaris de lectura, tal com ja fan moltes escoles de                
Primària i alguns instituts. 
Les funcions de la comissió: 

● Estudiar i implementar el Pla Impuls a la Lectura 
● Realitzar el seguiment i participació del professorat. 
● Atendre i crear la biblioteca de l’aula. 
● Valorar trimestralment i a final de curs la incorporació dels 30 minuts dins horari              

lectiu. 
● Buscar i introduir millora pel proper curs. 
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2.6.3. Comissió TAC 
 
Per tal de garantir la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els seus                
vessants -organitzatius, pedagògics o tècnics-, s'organitza en el nostre centre la comissió            
TAC que està integrada pels següents membres: director, coordinador d'informàtica,          
coordinador d'audiovisuals. Les funcions d'aquesta comissió són: 

● Endegar i desenvolupar el Pla TAC. 
● Estimular la participació del professorat en el desenvolupament del Pla TAC. 
● Atendre i cercar recursos i possibilitats per tal de facilitar la utilització de les TAC:               

necessitats de maquinari, equipaments, selecció de programari, tipologies        
d'activitats... 

● Analitzar l'impacte de les tecnologies en diversos àmbits: currículum, metodologia,          
organització de l'aula, mètodes d'avaluació... 

● Vetllar per la correcta aplicació dels principis de la legislació relativa a protecció de              
dades i la promoció de conductes que preservin els valors que se'n desprenen. 

 
2.6.4. Grup Impulsor GEP 
 
L’Institut Cal Gravat participa en el projecte GEP (Grup d’experimentació per al            
plurilingüisme) des del curs 2017/2018. 
La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de            
l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo            
per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 
Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps            
d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar             
els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic             
plurilingüe propi. 
Participar en aquest projecte és una oportunitat única que afavoreix el coneixement i l’ús              
significatiu de la llengua estrangera anglesa. Les funcions d'aquesta comissió són: 

● Endegar i desenvolupar el GEP. 
● Estimular la participació del professorat en el desenvolupament del GEP. 
● Incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a la llengua anglesa. 
● Impulsar l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques. 
● Portar a la pràctica les estratègies i utilitzar les eines que es proporcionen a la               

formació GEP. 
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2.7. Professorat 
 
El professorat és el responsable més directe de la tasca educativa que es produeix en la                
comunitat escolar. Exerceix les seves funcions com a personal docent en el centre quan              
actua en presència de l'alumnat dins i fora de l'aula i, en conseqüència, vetllarà perquè la                
vida al centre es desenvolupi amb normalitat tenint cura que tothom observi aquest             
reglament amb la finalitat d'assolir un clima adequat d'educació, respecte i correcció            
envers les persones i les coses. 
 
2.7.1. Funcions del professorat 
 
Les seves funcions són: 
 

a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees i les matèries             
d'acord amb el currículum. 
 

 b) Avaluar el procés d'aprenentatge de l'alumnat. 
 

c) Exercir la tutoria de l'alumnat i la direcció i orientació global del seu              
aprenentatge.  
 
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal de           
l'alumnat en els aspectes intel·lectual, afectiu, social i moral. 
 
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi. 
 
 f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars. 
 
 g) Exercir les activitats de gestió, direcció i coordinació. 

 
h) Col·laborar en la recerca, experimentació i millorament continu dels processos           
d'ensenyament. 

 
i) Promoure i organitzar activitats complementàries i participar-hi, fins o fora del            
recinte escolar si estan programades pel centre. 

 
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i dominar-les com a eina               
metodològica. 

 
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes          
irregulars d'acord a les normes d'organització i funcionament del centre. 
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l) Vetllar que el tracte entre tots els membres de la comunitat educativa sigui              
respectuós. Per això cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre             
un instrument de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions... 

 
 
En quan a les funcions acadèmiques del professorat són: 
 

a) En relació a l’alumne: 
 

· Realitzar tota la tasca docent segons l’horari establert. 
 

· Elaborar les programacions didàctiques de la matèria que impartirà i dur-la a            
terme amb el corresponent seguiment i registre. 

 
· Responsabilitzar-se dels resultats acadèmics i promoure totes les activitats         

de recuperació i millora. 
 

· Buscar recursos per aquells alumnes que ho requereixin. 
 

· Donar tota la informació necessària, sobre un alumne, al tutor sempre que            
aquest ho requereixi. 

 
· Responsabilitzar-se dels fulls d’incidències que posa a un alumne/a i          

informar a la família el més aviat possible. 
 

· Responsabilitzar-se de les sortides que planteja. 
 

· Vetllar i procurar que el català sigui la llengua vehicular d’ensenyament           
aprenentatge llevat de les matèries de llengua que no són d’aquest idioma. 

 
· Acompanyar, sempre que sigui possible, els alumnes en les diferents          

sortides que es realitzaran durant el curs. 
 

· Participar en la sessions de preavaluació i avaluació. 
 

· Dur un control d’assistència a classe dels seus alumnes, a partir de            
l’aplicatiu corresponent. L’assistència a les classes de les matèries que          
cursen els alumnes és obligatòria. 

 
· Lliurar, com a molt tard 15 dies les proves i/o exàmens a l’alumnat com a               

part del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
 

· Atendre un alumne/a, juntament amb el professor de guàrdia, que requereixi           
assistència mèdica, ja sigui per malaltia o accident. 
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b) En relació als pares: 
 

· Promoure la comunicació personal professors – pares/mares/tutors/es, per        
informar respecte l’aprenentatge i el comportament dels seus fills. 

 
· Pactar amb el tutor i la família d’una alumne/a una mesura correctora davant             

d’un full d’incidències o falta de disciplina. 
 

c) En relació al centre: 
 

· Assistir i participar a les reunions i sessions d’avaluació, claustres i les            
reunions de departament que sigui convocat. 

 
· Formar part, si l’equip directiu ho creu convenient, dels òrgans de govern del             

centre. 
 

· Participar al màxim de les activitats que organitzi el centre. 
 
d) Altres funcions en l’àmbit de la seva competència que li puguin ser assignades per la                
direcció del centre. 
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2.7.2. Tutories de grup 
 

Són funcions específiques dels Tutors/es de grup. 
 

· Portar a terme el pla de tutoria del centre al seu grup d’alumnes. 
 

· Orientar acadèmica i personalment cada un dels alumnes de la seva tutoria. 
Sigui individualment o de forma col·lectiva. 

 
· Recollir tota la informació, en la reunió de l’equip docent, de la marxa de 

cada alumne/a. 
 

· Informar cada alumne/a o els seus representants legals, dels acords presos 
per l’equip docent . 

 
· Portar a terme la primera reunió de curs amb les famílies. 

 
· Portar a terme la primera reunió de curs amb els alumnes. 

 
· Realitzar les entrevistes als alumnes de la seva tutoria així com els seus             

pares i mares o tutors/es legals. 
 

· Fer d’enllaç entre el seu grup classe i l’equip docent. 
 

· Actualitzar, setmanalment, les faltes dels alumnes i informar als pares de           
l’alumne/a. 

 
· Informar a l’equip docent de les faltes dels alumnes. 

 
· Recollir els informes d’incidències i expulsions dels alumnes de la seva           

tutoria. 
 

· Concertar una entrevista entre ell mateix, la família i el professor implicat,            
sempre que hi hagi un informe d’incidències d’un alumne/a, per tal d’arribar a             
uns acords que corregeixin l’informe anterior. 

 
· Acompanyar, sempre que sigui possible, els alumnes en les diferents          

sortides que es realitzaran durant el curs. 
 

· Coordinar la Junta d’Avaluació del seu grup classe. 
 

· Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la directora de           
l'institut o atribuïdes per disposicions del Departament d'Educació. 
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2.7.3. Tutories individuals 
 
Cada professor de l’institut és responsable de fer el seguiment individual d’un grup             

d’alumnes del seu equip docent.  

 

Són funcions específiques dels Tutors/es individuals. 

 
· Presentar-se a l’alumne/a el primer dia. 

 
· Presentar-se a la família els primers 15 dies de curs i comunicar el mitjà              

(telèfon, mail) que utilitzarà, així com l’hora que té assignada a l’atenció de             
les famílies. 

 
· Orientar acadèmica i personalment cada un dels alumnes. 

 
· Informar a les famílies dels acords presos en la preavaluació del curs. 

 
· Recollir tota la informació, en la reunió de l’equip docent, de la marxa de              

cada alumne/a del què és responsable. 
 

· Informar cada alumne/a o els seus representants legals, dels acords presos           
per l’equip docent. 

 
· Realitzar les entrevistes als alumnes de la seva tutoria així com els seus             

pares i mares o tutors/es legals. 
 

· Vetllar i fer seguiment de es faltes de disciplina dels alumnes 
 

· Entregar, a final de curs de l’alumnat de 1r a 3r ESO, a la família el butlletí                 
de notes i la informació pel proper curs. 

 
· Concertar una entrevista entre ell mateix, la família i el professor implicat,            

sempre que hi hagi un informe d’incidències d’un alumne/a, per tal d’arribar a             
uns acords que corregeixin l’informe anterior. 
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2.7.4. Horaris del professorat 
 
En el cas de l’institut Cal Gravat, en el curs 2018-19 quan s’introdueix l’Impuls a la lectura                 
(30 minuts diaris), les hores es compten de 55 minuts per la qual cosa caldrà ajustar a                 
sessions. 

● 19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a               
l'alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup)              
i a activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici              
d'aquestes funcions. Aquestes 19 hores es podran prendre com a mitjana quan el             
centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de               
variacions trimestrals.  

 
● 9 hores d'activitats complementàries d'horari fix: guàrdies i altres vigilàncies,          

reunions setmanals de departament o seminari, comissió d'atenció a la diversitat,           
coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, entrevistes             
amb pares o tutors legals, manteniment del laboratori i aules específiques,           
organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de              
determinats programes d’innovació i, si escau, activitats per a la dinamització del            
Pla català de l'esport.  
 

● 2 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a            
l’horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb            
pares o tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb            
professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, coordinació o            
tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professors, tutoria de professors             
novells i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o                 
directora del centre).  
 

● 7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a             
cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre. 

L'horari de les activitats programades i aprovades pel director o directora, a què fa              
referència el document "Organització del temps escolar", 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.  

Dins de l’horari total esmentat, el director o directora pot encarregar activitats a un              
professor o professora fora del seu horari personal de compliment al centre.  

En el cas que se superi el total de la jornada laboral setmanal, l'escreix de               
dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director o directora del centre,             
amb hores.  
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Jornades 
(hores) Minuts 

Sessions 
(55 
minuts) 

Lectures 
(30 
minuts) 

Total 
minuts 
lectius 

Saldo 
lectiu 

Guàrdia 
lectura 

Saldo 
setman
al 

Professorat 
sense reducció 19 1140 1045 60 1105 35 30 5 

Professorat 
amb reducció 18 1080 990 90 1080 0  0 

Professorat 
mitja jornada 10 600 550 30 580 20  20 

Professorat 5/6 16 960 880 60 940 20  20 

Professorat 2/3 13 780 715 60 775 5  5 

Professorat 1/3 6 360 330 30 360 0  0 

Professorat 
amb 2 red 17 1020 935 60 995 25 30 -5 

Professorat 
amb 3 red 16 960 880 60 940 20 30 -10 

coordinadores 15 900 825 60 885 15 30 -15 

Directora 7 420 385 30 415 5 60 -55 

Equip directiu 11 660 605 60 665 -5 30 -35 

L'organització general del centre ha de preveure la substitució d'una absència           
eventual del professor o professora responsable d'una classe o activitat escolar.           
Així, els centres han d'adoptar mesures d'acord amb la seva estructura, per tal             
d'atendre les substitucions de curta durada.  

En els instituts i en les escoles d'art, d'acord amb el que preveu el Decret 102/2010,                
de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, la directora del centre pot            
modificar amb caràcter transitori i provisional l'assignació de grups i la distribució de             
les hores lectives d'un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de              
classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació pot afectar també la           
distribució de les hores complementàries d'horari fix. 
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2.7.5. Absències del professorat 
 

· El professorat seguirà l’horari lectiu previst, en cas de no poder-ho fer            
hauran de demanar permís a l'Equip Directiu (document al Sites) i portar el             
seu justificant no més tard de 5 dies.  

 
· El professorat quan hagi de faltar en horari lectiu, també a part del permís              

haurà d’omplenar el document segons normativa del Departament. 
 

· Quan un professor hagi de faltar, i un cop demanat permís deixarà feina pel              
grup o grups (document al Sites) que quedin desatesos. 

 
· Quan un professor fa una absència no prevista ho comunicarà          

telefònicament i tan ràpid com sigui possible a la direcció del centre. 
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2.7.6. Guàrdies del professorat 
 

· Tot professor té assignades unes hores de guàrdia en el seu horari lectiu.             
Les quals es realitzaran a la sala de guàrdies (aula 0) exceptuant les hores              
que ha de cobrir classe. 

 
· En cas de que falti algun professor/a cal buscar la feina a fer que estarà               

ubicada per hores a les guixetes de la sala de professorat, i anar al              
grup-classe que cal cobrir. Durant la classe cal que passi les faltes            
d’assistència del grup que li ha tocat cobrir a l’aplicatiu ENSE. Un cop             
acabada la classe deixar-li a la guixeta les observacions que consideri           
oportunes. 

 
· En cas que no hi hagi cap guàrdia per cobrir es dóna una volta pel centre                

per tal de veure que tothom és a classe i un cop acabada aquesta              
comprovació es torna a la Sala de guàrdies i caldrà restar allí per fer-se              
càrrec de la sala de guàrdia, o per a qualsevol problema, encàrrec que pugui              
sorgir. 

 
· A l’hora, el professor/a es farà càrrec de l’obertura dels WC per urgències             

(l’alumne/a s’apuntarà al registre corresponent) i de repartir els         
Chromebooks (anotant-ho a la llibreta corresponent). 

 
· En cas de que un/a alumne/a es trobi malament seguirà el protocol            

d’accidents. 
 

· En totes les hores d’obertura del centre s’assegurarà un membre de l’equip            
directiu al centre. 

 
· A banda d’això, el centre, per tal de cobrir les absències que impliquen             

baixa, establirà que tot l’horari lectiu de l’alumnat quedi cobert per guàrdies            
del professorat (cada franja amb el màxim de professors possible).  

 
 

Els criteris que la Cap d’estudis o membre de l’equip directiu utilitzarà per             

assignar-les serà el següent: 
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1- En cas d’absència d’un professor/a serà el professor/a de guàrdia del mateix            

equip docent que l’absent qui el substituirà. En cas, d’haver-n’hi dos o més             

del mateix equip docent, s’alternaran. 

 

2- Si no hi ha cap professor del mateix equip docent, el substituirà el             

professor/a que tingui aquell grup en qüestió. En cas, d’haver-n’hi dos o més             

en aquesta situació, s’alternaran. 

 

3- Si no es dóna cap d’aquests casos, els professors del mateix departament o             

departament didàctic afí. 

 

4- La resta de professors que no hagin de suplir ningú hauran de restar a la               

sala de guàrdia i a la sala de professorat, no deixant mai la primera sense               

presència d’algú. 

 

5- En cas de sortides i/o exàmens a batxillerat seran els professors alliberats            

del seu grup-classe els que supliran les absències derivades d’aquestes          

activitats. 
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2.7.7. Guàrdies de pati 
 

 
· Les guàrdies de pati tindran una durada de 20 minuts, al professorat que se              

li adjudiquin mínim de dues. 
 

· Aquestes es fan per zones: WC, vestibul, biblioteca, pista, entrada i           
passadissos. 

 
· Sempre hi haurà una persona de l’equip directiu, la TIS, i una persona de la               

SIEI. 
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2.8. Personal d'administració i serveis i professionals d'atenció        
educativa 
 
2.8.1. Auxiliar administratiu 
 
Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d'administració (o cos administratiu),           

adscrit als centres educatius: la gestió administrativa dels processos de preinscripció i            

matriculació d'alumnes; la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres         

d'escolaritat, historials acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats,          

diligències,etc.; la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. 

 

Aquestes funcions comporten les tasques següents: 

● arxivament i classificació de la documentació del centre. 

● despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, franqueig,         

etc. 

●  transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes. 

●  gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica corresponent). 

● atenció telefònica i personal sobre els assumptes de la secretaria administrativa del            

centre. 

● recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal          

(baixes, permisos, etc.).  

● comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut          

pel director o directora o el secretari o secretària del centre. 

● manteniment de l'inventari. 

● control de documents comptables simples. 

● exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu            

abast(disposicions, comunicats, etc.). 

 

La directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre,             

l'execució de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 
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2.8.2. Personal Subaltern 
 
Correspon al personal funcionari del cos subaltern adscrit als centres educatius el            

següent: vigilar les instal·lacions del centre; controlar els accessos i rebre les persones             

que accedeixen al centre; custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre;              

utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars; atendre els          

alumnes; donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu. 

 

Aquestes funcions comporten les tasques següents:  

● cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre.            

comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar en l'estat, l'ús i               

el funcionament del centre. 

● encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d'aigua, llum,           

gas, calefacció i aparells que calgui, i cura del seu funcionament correcte. 

● obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis,          

instal·lacions esportives i altres espais. 

● cura i custòdia de les claus de les dependències del centre. 

● control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic, etc.). 

● recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

● cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat, etc.). 

● trasllat de mobiliari i d'aparells que, per volum i/o pes, no requereixen la intervenció              

d'un equip especialitzat;posada en funcionament dels aparells. 

● utilització del fax (enviament i recepció de documents). 

● enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material de l'activitat del         

centre. 

● col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 

● intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del            

centre. 

● recollida i distribució dels justificants d'absència dels alumnes i col·laboració en el            

control de la puntualitat i l’assistència dels alumnes. 

● participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre.  

● lliurament d'impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau. 

● primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

● recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, etc.). 
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● encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les seves activitats i el seu              

funcionament (tràmits al servei de correus, etc.). 

● tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre,           

en absència dels especialistes i/o encarregats. 

 

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques             

del centre, funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 
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2.8.3. Personal integrador Social 
 

El personal laboral de la categoria professional d'integrador o integradora social col·labora            

en el desenvolupament de l'autonomia personal i les habilitats socials d'alumnes que es             

troben en situació de risc, intervenint directament amb joves o infants, les famílies i els               

agents socials de l'entorn.  

 

Correspon al personal integrador social, en el marc del projecte educatiu del centre (PEC)              

i en col·laboració amb l'equip docent, les funcions següents:  

 

● Desenvolupar habilitats d'autonomia personal i social en alumnes en situació de           

risc, la qual cosa inclou: donar suport als alumnes en risc en les habilitats bàsiques               

necessàries per a l'autonomia personal i social. 

● participar en la implementació d'actuacions del centre que s'orienten al          

desenvolupament d'habilitats personals i socials dels alumnes 

● col·laborar juntament amb els tutors, orientadors i personal de l'EAP en l'orientació            

educativa dels alumnes que atenen. 

● atendre les necessitats socioafectives dels alumnes en risc. Participar en la           

planificació i el desenvolupament d'activitats d'inclusió social, la qual cosa inclou:           

proposar accions en el pla d'acollida del centre que recullin les necessitats dels             

alumnes en risc. 

● col·laborar en la creació d'entorns inclusius dins del centre educatiu. 

● fomentar la participació dels alumnes en risc en els diferents espais de            

representació del centre. 

● fomentar la participació dels alumnes en risc en les activitats del centre. Col·laborar             

en la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre iguals, la qualcosa inclou:             

participar en actuacions per a la prevenció dels conflictes. 

● col·laborar en la resolució dels conflictes.  

● prevenir, detectar i intervenir en casos d'absentisme escolar, la qual cosa inclou:            

participar en la implementació dels protocols per a la prevenció, detecció i            

intervenció en casos d'absentisme. 

● participar en l'atenció i seguiment dels alumnes absentistes. 

● acompanyar les famílies i els alumnes en risc en les transicions entre etapes             

educatives i itineraris postobligatoris.  
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● fer el seguiment als alumnes en activitats lectives i extraescolars, la qual cosa             

inclou. 

● observar i donar suport en activitats lectives als alumnes que s'atenen. 

● fer seguiment de la participació dels alumnes en risc en les activitats extraescolars.             

No correspon, però, a aquests professionals la realització d'activitats extraescolars          

ni de monitoratge. 

● donar suport a les famílies en el procés d'inclusió social dels joves i infants, la               

qualcosa inclou: proposar accions, dins el pla d'acollida de les famílies, que recullin             

les necessitats de les famílies més vulnerables. 

● fomentar la implicació de les famílies d'alumnes en risc en el seguiment escolar             

dels fills o filles. 

● potenciar la participació de les famílies d'alumnes en risc en el centre educatiu.  

● acompanyar les famílies ateses en situacions d'estrès emocional o problemàtica          

puntual. 

● col·laborar en l'orientació vers la família dels alumnes en risc pel que fa als serveis               

o recursos que els puguin ser necessaris.  

● afavorir relacions positives dels alumnes amb l'entorn, la qual cosa inclou: conèixer            

l'entorn del centre i detectar possibles riscos contextuals per als alumnes més            

vulnerables 

● conèixer i participar en els programes socioeducatius de l'entorn 

● col·laborar en l'elaboració d'un mapa de recursos que reculli l'oferta de zona            

adreçada als alumnes segons els seus interessos i necessitats. 

● coordinar-se amb el tutor o tutora per orientar els alumnes en risc cap a activitats               

de l'entorn atenent el interessos i necessitats. 

● promoure iniciatives, juntament amb altres professionals socioeducatius, per        

convertir els espais informals del barri en espais educatius.  

● Correspon a la direcció del centre, en el marc de les funcions esmentades,             

prioritzar i concretar el pla de treball específic de l'integrador o integradora social             

que, juntament amb la valoració dels resultats, han de formar part de la             

programació general i de la memòria anual del centre. 

 

Per tal de desenvolupar les seves funcions, la direcció del centre ha de facilitar la               

coordinació del personal integrador social amb la resta de professionals del centre i la              
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participació, d'acord amb les seves competències, en els cicles, equips docents, claustres            

i altres comissions recollides a les normes de funcionament i organització del centre             

(NOFC).  

Els integradors o integradores socials han de col·laborar amb l'equip docent que            

correspongui en l'elaboració d'un pla de treball per a cadascun dels alumnes que atenen,              

on s'especifiquin els objectius que cal assolir i les actuacions que cal dur a terme,               

procurant sempre que sigui possible el seu desenvolupament en l'entorn de l'aula            

ordinària. Els integradors o integradores socials han de participar en les activitats de             

formació que tenen relació amb les seves funcions. Així mateix, han de participar en les               

reunions de coordinació que des de l'àmbit territorial es constitueixin per a aquests             

professionals. 
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2.8.4. Personal auxiliar d'educació especial 
 
Actualment disposem d’una persona que va estretament lligada a l’Aula SIEI i per tant es               

coordina directament amb les dues professores de l’aula i amb el departament de             

diversitat. 

 

Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d'educació especial el            

següent:  

 

● ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per           

l'aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat                  

(cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.). 

● ajudar els alumnes en aspectes de l'autonomia personal (higiene, alimentació, etc.)           

per garantir que puguin participar en totes les activitats. 

● fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.  

 

S'ha de garantir la participació dels auxiliars d'educació especial en les reunions que             

permetin la coordinació amb els equips docents. Els auxiliars d'educació especial han de             

participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. 

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes           

amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora. 
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2.9. Personal col·laborador extern 
 
2.9.1. EAP 
 

· El centre rep un cop a la setmana (dimarts) l’assistència d’un professional de l’EAP              
per tal de complementar el serveis de psicopedagogia. 

 
· La feina bàsicament és: realitzar i coordinar-se amb la comissió de la CAD, la              

d’atendre alumnes i coordinar-se amb la psicopedagoga i coordinadora pedagògica          
del centre per tal d’elaborar plans individualitzats pels alumnes, assessorar les           
famílies, tractament de la diversitat, assessorar tutores... 

 
 
 
2.9.2 Coordinador LIC 
 

· El centre té assignat un professional LIC per tal d’assessorar en temes de diversitat              
i sobretot d’Aula d’Acollida. 

· La feina consisteix en coordinar-se amb el departament de diversitat i fer-ne            
l’assessorament per tal de garantir el bon funcionament de l’Aula d’Acollida i l’aula             
oberta. 

 
 
2.9.3. Infermera programa Salut i escola 
 

· El centre rep un cop cada 15 dies una infermera del departament de Salut en el                
marc del programa “Salut i Escola”. 

 
· La feina és la de treballar aspectes de salut amb aquells alumnes de l’institut que               

ho desitgin i demanin per veure-la i assessorar el professorat en temes de tutoria. 
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3. Organització Pedagògica 
 
 
A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a                

l’educació, els articles 21 i 22 de la LEC especifica quins són els drets i deures dels                 

alumnes. 

Són drets dels alumnes: 

 

1. Accedir a la formació permanent 

2. A la valoració objectiva del rendiment escolar 

3. Al respecte de les pròpies conviccions 

4. A la integritat i la dignitat personal 

5. A la participació 

6. De reunió i d’associació 

7. A la llibertat d’expressió 

8. A l’orientació escolar, formativa i professional 

9. A la igualtat d’oportunitats 

10. A la protecció social 

11. A la protecció dels drets de l’alumnat 

 

El principal deure dels alumnes és estudiar per aprendre i comporta els deures següents: 

 

1. Assistir a classe 

2. Participar en les activitats educatives del centre 

3. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats           

personals 

4. Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat 

5. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa 

6. Complir les normes de convivència del centre 

7. Contribuir al correcte desenvolupament de les activitats del centre 

8. Respectar el PEC i les normes especificades al NOFC 

9. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre 

 

 

50 



3.1. Horaris de l’alumnat 
 
L’horari de l’alumnat serà cada dia de 8 a 14:40 hores, amb dos patis de 20 minuts                 

cadascun. A part també hi ha 30 minuts de lectura (de 8 a 8:30) i les classes seran                  

sessions de 55 minuts, aquesta franja horària malgrat sigui de 30 minuts tindrà el mateix               

tractament que si fos una classe de matèria. 

 

 
3.2. Absències i retards de l’alumnat 
 

· És obligació de tot alumne/a assistir a totes les classes amb puntualitat. 
 

· Tota falta o retard ha d’estar justificada per escrit i documentada per la família.              
En cas contrari es considerarà injustificada. 

 
· L’acumulació de retards no justificats pot suposar, si l’equip docent ho considera            

oportú, motiu d’una mesura correctora i cas de no solucionar-se, fins i tot             
l’obertura d’un expedient. 

 
· Es considerarà retard arribar a qualsevol classe 5 minuts més tard de l’hora             

establerta per començar la classe. 
 

· A l’hora del pati està prohibit quedar-se a l’aula o als passadissos. Els             
professors que fan classe a l’hora anterior esperaran que tot l’alumnat sigui            
fora de l’aula i tancaran amb clau.  

 
· Cap alumne d’ESO pot sortir del centre a l’hora de l’esbarjo segons la             

normativa vigent. 
 

· El professor és el responsable del control d’assistència dels alumnes i en            
deixarà constància a l’aplicatiu ENSE. 

 
· El tutor de grup justificarà les faltes dels alumnes setmanalment. 

 
· Si l’absentisme persisteix es comunicarà un altre cop als pares i també a al              

coordinador de nivell. 
 

· En cas d’absentisme reiterat la coordinació d’equips docents ho comunicarà          

a la coordinació pedagògica i es valorarà, juntament amb els serveis socials,            

el protocol a seguir. 
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3.3. Convivència a classe i al centre en general 
 

Per tal d’ assegurar el bon funcionament del centre hi ha un seguit de normes que                

cal complir de manera sistemàtica i que en cas de no complir-se es considerarà              

una conducta greu contra la convivència del centre i com a tal comportarà una              

mesura correctora. Aquestes normes són: 

● A classe està absolutament prohibit menjar i beure. 
 

● Respecte absolut als companys, professorat, conserge/a, monitors i, en         
general a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

 
● Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol nova tecnologia a l’aula          

(telèfons mòbils o altres). De fet cal que es guardin a la bossa durant tota               
l’hora de classe, i tan sols podran utilitzar-se si en dona permís el             
professor de classe.  

 
● Respecte absolut a totes les dependències, mobiliari, materials de         

l’institut. 
 

● Prohibit fumar, prendre begudes alcohòliques i prendre substàncies        
prohibides a tot el recinte escolar. 

 
● És imprescindible portar tot el material necessari per poder realitzar les           

classes amb normalitat. 
 

● Al centre només es podrà parlar en català i castellà. 
 

● Cal venir a l’institut vestit de manera adequada atenent a la temporada            
(evitant ensenyar roba interior). També s’ha d’anar amb xandall i sabates           
esportives a les hores d’educació física i tampoc es pot anar amb gorra a              
classe. 

 
En quan als telèfons mòbils es va fer una normativa pròpia, des del curs 2017-18 i és la                  
següent: 
 
L’ús del mòbil a l’Institut Cal Gravat queda prohibit (a no ser que un/a professor/a ho                
autoritzi) en tot l’horari lectiu excepte a les estones de pati en totes les instal·lacions del                
centre. 
 

1- El/la professor/a requisarà el mòbil etiquetant-lo amb nom i cognom de            
l’alumne/a i grup classe i el portarà a direcció. Només podrà recollir-lo la família de               
l’alumne/a. 
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2- En cas que l’alumne/a es negui a donar el mòbil i no hi hagi més incidents, el/la                  
professor/a escriurà un full d’incidències i trucarà a la família el mateix dia             
comunicant que el dia següent s’haurà de quedar a casa per aquest motiu. 
 
3- Caldrà deixar una còpia del full a la safata del tutor/a individual i l’original a                
direcció.  
 
4- Caldrà també informar (de paraula o per mail) a la secretària el mateix dia per tal                 
que pugui constar al programa de faltes. 
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3.4. Col·laboració i participació dels alumnes 
 
La participació individual i col·lectiva dels alumnes en la vida del centre es concreta a               

través del consell escolar, els delegats i sotsdelegats de cada grup. Independentment            

d’això, els alumnes poden impulsar la creació d’altres possibles associacions. 

 

3.4.1. Consell Escolar 
 
Els alumnes estaran representats al Consell Escolar tal i com preveu la normativa vigent,              

mitjançant un procés democràtic. En el cas de l’Institut Cal Gravat hi han 2 representants               

que són elegits cada 4 anys i renovats la meitat cada 2 anys que es convoquen les                 

eleccions segons normativa vigent. 

 
 
3.4.2. Delegats i Sotsdelegats 
 

1. A l’inici de cada curs escolar, i no més tard del primer mes d’iniciades les                

classes, el tutor de cada grup d’alumnes convocarà una assemblea per fer l’elecció             

del delegat i del sotsdelegat. 

2. El nomenament dels sotsdelegats es fa per ajudar en les funcions que se li               

atorguen als delegats o per substituir-lo si és el cas. 

3. El nomenament del delegat i del sotsdelegat tindrà vigència per un sol curs              

escolar. Si algú hagués de ser canviat, per ser baixa al centre o per altres causes,                

la persona tutora del grup farà la proposta del nou delegat que haurà estat escollit               

pels seus companys. 

4. El delegat ha de proporcionar amb el seu comportament una via d’exemple per              

als seus companys. En el cas de tenir una falta de disciplina, l’equip docent podria               

treure-li el càrrec. 

5. Podrà assistir a les reunions d’avaluació si així ho considera l’equip docent. 
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4. Col·laboració i Participació dels sectors de la comunitat educativa 
 
 
 
1. D'acord amb l'article 4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres              

educatius, el projecte educatiu contribuirà a impulsar la col·laboració entre els diversos            

sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social. 

 

2. La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és                

imprescindible per assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de               

l'alumne. 

 

3. L’institut promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i la                 

participació en el funcionament del centre, a través de l’acollida a les famílies, de la carta                

de compromís educatiu i de la informació relativa al seguiment escolar dels fills i del               

funcionament del centre. 

 

4. L’institut també facilitarà la participació de l’associació de mares i pares (AMPA) en el               

projecte educatiu i en el funcionament del centre, afavorint les seves activitats i reunions.              

També els oferirà la possibilitat de difondre la seva informació en els taulers d'anuncis del               

centre i en la pàgina web, i els garantirà els contactes necessaris amb la direcció. 

 

5. En aquest sentit, el projecte educatiu del centre impulsarà la participació dels alumnes              

en la gestió del centre, l'associacionisme i el voluntariat, donant-los a conèixer aquells             

projectes associatius d'entitats juvenils que estiguin vinculats a l'entorn del centre. 
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4.1.1. Relació escola famílies 
 

· Durant la matriculació totes les famílies de 1r ESO tenen una entrevista             

personal amb la directora de l’institut. On se’ls informa de totes les            

característiques de l’institut i de les Normes d’Organització i funcionament          

del centre. 

· És en aquesta entrevista on se’ls explica i signen la carta de compromís              

educatiu. (annex) 

· Un cop matriculats els alumnes i rebuda la carta informativa de l’estiu, el              

primer contacte de les famílies amb el centre es dona a principis de             

setembre abans de començar el curs. 

· Després de la preavaluació, durant el primer trimestre, es dóna a cada             

família un informe detallat sobre l’evolució acadèmica de cada alumne/a. 

· Durant el curs acadèmic el tutor individual, que porta la relació de les              

famílies amb l’escola, citarà com a mínim una vegada les famílies per tal de              

fer una entrevista individual. A banda, de totes aquelles comunicacions que           

es puguin donar pel bon rendiment de l’alumne/a. 

· És obligació dels pares venir sempre que hi hagi un full d’incidències. En              

cas contrari la direcció del centre es reserva el dret d’assistència a classe de              

l’alumne/a que hagi comès la falta. 

· La família pot demanar entrevistes al tutor individual sempre que ho cregui             

convenient i oportú. 
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4.1.2. Representació de les famílies 
 
1. Al centre hi ha creada una AMPA (associació de mares i pares d’Alumnes) des del any                 
2008 de creació del centre, i segons les normes jurídiques vigents. 
 
2. Aquesta AMPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu,              
en l’educació dels fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares. 
 
3. L'AMPA col·labora activament en l'organització, realització d'activitats i dota el centre de             
material per tal de poder desenvolupar en millors condicions l'activitat educativa: 

- Organitza diverses activitats extraescolars per alumnat i famílies. 
- Col·labora en les festes escolars (Festival de Nadal, Setmana Cultural, Sant Jordi,            

Graduació de 4t i 2n batxillerat); elaboració de la  Revista Calgrà) 
- Col·labora econòmicament amb el centre en materials per a activitats escolars i 

dotacions d’equipament. 
- Participa en reunions de coordinació amb la diurecció del centre. 
- Forma part activa del Consell Escolar.  

4. El centre facilita, en tot moment, el desenvolupament de les activitats de l’AMPA, els               
mantindrà informats, mitjançant els seus representats, de tot el que afecti la vida del              
centre, a més de recollir i considerar els seus suggeriments i peticions. 
 
5. El director o qualsevol altre membre del claustre pot assistir a les assemblees de pares                
i mares, a excepció d’aquelles on es tracten temes interns de l’associació. 
 
6. L’AMPA disposarà d’un espai a l’institut per al desenvolupament de les seves funcions              
així com d’una secció a la pàgina web de centre on hi haurà tota la informació necessària                 
sobre les seves activitats i funcions. 
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5. Funcionament de centre 
 
5.1. Alumnat 
 
5.1.1. Drets i deures  

 
A més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a                
l’educació, els articles 21 i 22 de la LEC especifica quins són els drets i deures dels                 
alumnes. 
Són drets dels alumnes: 
 

1. Accedir a la formació permanent 
2. A la valoració objectiva del rendiment escolar 
3. Al respecte de les pròpies conviccions 
4. A la integritat i la dignitat personal 
5. A la participació 
6. De reunió i d’associació 
7. A la llibertat d’expressió 
8. A l’orientació escolar, formativa i professional 
9. A la igualtat d’oportunitats 
10. A la protecció social 
11. A la protecció dels drets de l’alumnat 
 

El principal deure dels alumnes és estudiar per aprendre i comporta els deures següents: 
 

1. Assistir a classe 
2. Participar en les activitats educatives del centre 
3. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats           
personals 
4. Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat 
5. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa 
6. Complir les normes de convivència del centre 
7. Contribuir al correcte desenvolupament de les activitats del centre 
8. Respectar el projecte educatiu del centre i les normes especificades al NOFC 
9. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre 
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5.1.2. Control d’assistència de l’alumnat 
 

1. El professor és el responsable del control d’assistència dels alumnes i en deixarà              
constància a la intranet. 
2. El tutor de grup-classe justificarà les faltes dels alumnes setmanalment. 
3. Si l’absentisme persisteix es comunicarà un altre cop als pares i també al              
coordinador de nivell. 
4. En cas d’absentisme reiterat la coordinació d’equips docents ho comunicarà a la             
coordinació pedagògica i es valorarà, juntament amb els serveis socials, el protocol            
a seguir. 
5. La reiteració de retards i l’absència continuada injustificada es valorarà           
negativament en l’avaluació de l’assignatura. El professor en deixarà constància en           
els criteris d’avaluació de la matèria. 
 

 
5.1.3. Control de sortides d’alumnat en horari lectiu 
 

1. Els alumnes de l’ESO només podran sortir del centre fora de l’horari establert si               
els vénen a buscar els pares o tutors legals o bé prèvia autorització per telèfon que                
anirà acompanyada d’una justificació de sortida i més tard, de falta. 
 
2. Els alumnes de batxillerat podran sortir del centre quan falti un professor sempre              
que siguin a darrera hora del dia. I també són els únics que poden sortir fora a                 
l’hora del pati. 
 
3. Si un alumne de batxillerat es troba malament, podrà anar cap a casa si està en                 
condicions, prèvia trucada a la família. 
 
4. Durant la realització d’un examen els alumnes han de romandre a la classe              
encara que l’acabin abans d’hora. Excepcionalment els alumnes de batxillerat          
podran sortir abans si l’examen és a última hora del matí o la seva última hora                
lectiva i ja han passat 30 minuts de l’inici. 
 
 

5.1.4. Protocol d’actuació de l’alumnat davant una convocatòria de vaga 
 

1. D’acord amb la sentència del Tribunal Suprem del 18/12/2014 segons la qual no              
és necessari sol·licitar autorització dels pares o tutors legals perquè els alumnes a             
partir de 3 d’ESO puguin exercir el dret d’inassistència a classe, s’informa que el              
dret a la vaga no existeix per als estudiants, però sí que poden decidir no assistir a                 
classe per decisió col·lectiva a partir de 3r d’ESO, d’acord amb l’article 24.2. del              
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. Les decisions           
col·lectives d’inassistència a classe adoptades pels alumnes han d’estar         
informades als pares, mares o tutor.  
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2. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden exercir el dret d’inassistència a classe                
davant d’una convocatòria de vaga. 
3. Per assegurar-nos que les famílies han estat informades, la carta informativa per             
mail haurà d’estar signada pels pares 24 hores abans de la vaga d’acord amb el               
model establert. I si es considera, el delegat, o un representant de l’aula assignat              
pel tutor, farà un llistat dels alumnes que s’adhereixen a la vaga i el lliurarà al tutor                 
o a la direcció en el termini fixat. 
4. La informació del pare, mare o tutors de l’alumne per no assistir a classe               
implicarà l’exoneració de qualsevol responsabilitat del centre derivada de la seva           
actuació, tant amb la resta de l’alumnat com respecte a terceres persones. 
5. El professorat no està, en conseqüència, obligat a ajornar les proves o exàmens              
programats prèviament. Igualment pot considerar que la matèria prevista durant la           
jornada de vaga ha estat explicada i, per tant, exigible en proves futures. 
6. l’Institut comunicarà als pares, mares o tutors, amb caràcter previ, les decisions             
col·lectives adoptades pels alumnes a través de la pàgina web i/o de la intranet. 
7. Aquells alumnes que no hagin respectat aquest protocol i no assisteixin a classe              
el dia de vaga tindran una falta no justificada que podría ser sancionable. 
8. En tot cas, l’institut garantirà el dret d’assistència a classe, i de romandre al               
centre degudament atès, de l’alumnat que hagi decidit assistir a classe, així com             
dels alumnes que no disposin de la preceptiva informació dels pares, mares o             
tutors. 

 

 
5.1.5. Convalidacions 
 

1. Els alumnes que convalidin alguna assignatura i ho hagin demanat dins els             
terminis establerts podran anar a la biblioteca si està disponible o bé alguna             
dependència del centre. 
2. S’estudiarà en cada cas la possibilitat de sortir del centre amb autorització dels              
pares. 
 
 

5.1.6. Conservació del material 
 

És obligació de tothom la conservació del material, ja sigui propi o no. En cas de                
trencament o desaparició d'algun objecte o eina, es procurarà localitzar l'autor o            
autors, per tal de dur a terme: 

● La reparació, la reposició i el pagament del material afectat. 
● El tractament individualitzat de cada cas per tal d'aconseguir la modificació           

d'aquests tipus de pautes de conducta. 
● La necessitat de presa de mesures de previsió i prevenció, tant per part de              

l’alumnat com del professorat. 
● El pagament dels desperfectes anirà a càrrec del responsable i el tutor            

avisarà els pares, si és el cas. Si en el termini d'una setmana no es resol,                
Prefectura d'Estudis decidirà sobre el cas. 
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Al grup on es detecti algun d'aquests casos, el tutor encetarà una discussió i              
reflexió d'autocontrol per part del propi alumnat. 
En cas de no aconseguir la localització de l'autor o els autors, i un cop esgotada la                 
via individual sense haver-se reposat el material, les mesures es podran prendre            
per al conjunt del col·lectiu implicat. 
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. 
 

 
5.1.7. Les hores d’esbarjo/pati 
 

Durant les hores d'esbarjo l'alumnat ha de deixar les classes i dirigir-se cap el pati.               
No es pot romandre dins l'edifici. El professorat que faci la classe abans del              
descans i de l'última hora de la jornada deixarà tancada l'aula i els llums, per tal                
d'evitar robatoris i desperfectes. 
 
Haurà un servei de guàrdia del professorat, amb la vigilància de: 

● Interior de l'edifici i del passadís de la planta baixa. 
● Lavabos exteriors. 
● Zona de grades. 
● El voltant de la tanca del pati. 
●  

Els alumnes de Batxillerat, de Cicles Formatius i majors de 18 anys, d'acord amb la               
normativa vigent i si Direcció ho permet, podran sortir del centre a l'hora d'esbarjo.              
Els alumnes menors d’edat només podran sortir si els pares o tutors legals els              
signen un full d’autorització on s’explicita sota quines condicions se’ls deixa sortir.            
En cas que no vulguin sortir del centre, han de romandre al pati amb la resta                
d’alumnes. 
 
El professorat de guàrdia s’encarregaran, quan acabi el pati, de que els alumnes             
entrin a l’edifici. 
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5.1.8. Neteja 
 

La higiene i neteja al centre és una tasca que afecta tots els components de la                
nostra comunitat educativa. A tal efecte caldrà tenir present: 
 

● Cada grup deixarà la classe i la resta d'instal·lacions en condicions de ser             
utilitzada per altres grups. El professorat vetllarà perquè es deixin netes les            
classes. 

● A les últimes hores caldrà deixar l'aula preparada per facilitar la tasca del             
servei de neteja, tot pujant les cadires cap per avall damunt les taules. 

 
Quan la situació es consideri convenient, el professorat podrà decidir que un grup             
d'alumnes determinat, o una classe, facin tasques de neteja general, tant sigui de             
la classe, el passadís o el pati. 
Quan les condicions ho permetin caldrà dutxar-se i canviar-se de roba i calçat             
després de la classe d'educació física. 
 
 

5.1.9. Accidents escolars i indisposicions 
 

Quan un alumne tingui un accident escolar o es trobi malament, procurarà avisar             
ràpidament el professorat de l’aula i el de guàrdia o les persones de Consergeria,              
per ser atès en la mida de les possibilitats del centre. L’alumne/a no pot avisar               
directament la família; ho ha de fer el personal del centre, des de consergeria o des                
de direcció. 
 
Per lleugeres indisposicions, el centre no proporcionarà medicaments als alumnes          
a no ser que hagi indicacions prèvies de la família (prescripció mèdica). 
 
No és permès que els alumnes malalts marxin a casa dins l'horari escolar (a no ser                
que sigui major d’edat). Quan es doni aquesta situació, s'avisarà a la família per tal               
que vinguin a recollir-lo. 
 
Si la lesió ho requereix, l'alumne serà acompanyat al Centre Sanitari, preferentment            
per un professor de guàrdia; aquest podrà sol·licitar un servei d’ambulància per fer             
aquesta sortida. Paral·lelament s’avisarà la família de l’alumne.  
 
En el cas que l’alumne pateixi una malaltia que pugui requerir la intervenció de              
professorat o PAS (diabetis, epilèpsia...), cal que la família, o l’alumne si és major              
d’edat, faci arribar al centre el protocol d’actuació corresponent signat per un            
facultatiu. 
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5.1.10. Sortides i tallers  
 

Les sortides, activitats, tallers que es realitzin al centre formen part de la             
programació de les àrees curriculars dels diferents departaments didàctics, per tant           
han estat programades per a obtenir uns resultats i es consideraran d’assistència            
obligatòria. 

 
● Totes les sortides i activitats estaran dins del Pla Anual de Centre i seran              

aprovades pel Consell Escolar. 
 

● Es regiran pel protocol elaborat des de la coordinació SAE. 
● Respecte al nombre d’acompanyants la relació màxima       

d’alumnes/professors serà la que ens indica els documents per a          
l‘organització i gestió de centres que és: 

○ ESO: 20/1 
○ Ensenyaments postobligatoris: 25/1 

 
● En el cas de que un alumne amb NEE tingui dificultats es valorarà si              

l’acompanya una persona especialitzada o de suport.  
 

 
5.1.11. Servei de transport escolar  
 

El centre ofereix servei de transport, gestionat pel Consell Comarcal del Bages per             
als alumnes de Manresa i altres municipis assignats a Manresa.  
 
Hi ha dos serveis al dia: l’un per acompanyar els alumnes a l’escola i l’altre per                
retornar-los a casa. 
 
El consell comarcal és qui ho gestiona i posarà una monitora. 
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6. Disciplina 
 
6.1. Tipologia i competència sancionadora 
 
1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la             
convivència, comporten l'adopció de les mesures que estableixin la carta de           
compromís educatiu i les normes d'organització i funcionament del centre. 
 
2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència             
es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions que la llei determina i               
aquestes NOFC recullen. 
 
3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de               
correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització              
d'activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de           
menjador i transport o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten          
l'adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels            
alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per             
la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres              
membres de la comunitat educativa. 
 
 
6.2. Faltes i sancions 

 
A/ Falta de respecte a un company/a de classe o del centre. 
 
S’entén per falta de respecte a un company qualsevol tipus d’insult, despreci, tirar             
un escopit o qualsevol tipus d’agressió física o psíquica a un company. 
 
Mesura correctora: segons la gravetat de l’acció i la seva reincidència la sanció pot              
anar des d’uns dies sense pati, treballs de neteja fora horari escolar, fins a apartar               
l’alumne de la classe de 1 a 5 dies lectius. 
 

1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. Algun membre de l’equip directiu, que actua com a comissió de convivència,            
o el tutor intenta fer mediació entre els dos alumnes. 

3. L’alumne/a agressor escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa              
signat. 

4. L’alumne/a agredit escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa              
signat. 

5. Els possibles testimonis escriuen la seva versió dels fets en un paper i ho              
deixen signat. 
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6. La coordinació de nivell amb equip directiu, que actua com a comissió de             
convivència, decideix la mesura correctora que cal imposar. 

7. Es comunica la mesura correctora a la família. 
 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* En cas que la família no accepti la falta aleshores el director/a podrà obrir un 
expedient disciplinar amb sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 

 
 

B/ Falta de respecte a un/a professor/a, persona PAS o qualsevol altre            
membre de la comunitat educativa 
 
S’entén per falta de respecte a un company qualsevol tipus d’insult, despreci, no fer              
cas, o qualsevol tipus d’agressió física o psíquica a un/a professor/a o membre del              
personal PAS. 

 
Mesura correctora: segons la gravetat de l’acció i la seva reincidència la sanció pot              
anar des d’uns dies sense pati, treballs de neteja fora horari escolar, fins a apartar               
l’alumne de la classe de 1 a 5 dies lectius. 
 

1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. Algun membre de l’equip directiu, que actua com a comissió de convivència,            
o el tutor intenta fer mediació entre els dos alumnes. 

3. L’alumne/a agressor escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa              
signat. 

4. L’alumne/a agredit escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa              
signat. 

5. Els possibles testimonis escriuen la seva versió dels fets en un paper i ho              
deixen signat. 

6. La coordinació de nivell amb equip directiu, que actua com a comissió de             
convivència, decideix la mesura correctora que cal imposar. 

7. Es comunica la mesura correctora a la família. 
 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* En cas que la família no accepti la falta aleshores el director/a podrà obrir un 
expedient disciplinar amb sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 
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C/ Incompliment de les normes sobre l’ús de les noves tecnologies 
 
S’entén per incompliment de les normes sobre l’ús de les noves tecnologies            
qualsevol falta que suposi no complir les normes sobre l’ús dels mòbils i el bon ús                
de les xarxes socials.  

 
Mesura correctora: segons la gravetat de l’acció i la seva reincidència la sanció pot              
anar des d’uns dies sense pati, treballs de neteja fora horari escolar, fins a apartar               
l’alumne de la classe de 1 a 5 dies lectius. A part de la retirada del mòbil o del                   
chromebook si es considera com a prova. 
 

1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. Algun membre de l’equip directiu, que actua com a comissió de convivència,            
esbrina la falta comesa. 

3. L’alumne/a o alumnes escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa               
signat. 

4. Els possibles testimonis escriuen la seva versió dels fets en un paper i ho              
deixen signat. 

5. La coordinació de nivell amb equip directiu, que actua com a comissió de             
convivència, decideix la mesura correctora que cal imposar. 

6. Es comunica la mesura correctora a la família. 
 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* En cas que la família no accepti la falta aleshores el director/a podrà obrir un 
expedient disciplinar amb sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 

 
 

D/ Malmetre intencionadament el mobiliari o les instal·lacions del centre 
 
Mesura correctora: La sanció suposarà apartar l’alumne de la classe de 1 a 5 dies               
lectius i pagar el desperfecte que hagi ocasionat o part d’ell. 
 

1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. Algun membre de l’equip directiu, que actua com a comissió de convivència,            
esbrina que ha passat. 

3. L’alumne/a acusat escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa              
signat. 

4. Els possibles testimonis escriuen la seva versió dels fets en un paper i ho              
deixen signat. 

5. La coordinació de nivell amb equip directiu, que actua com a comissió de             
convivència, decideix la mesura correctora que cal imposar. 
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6. Es comunica la mesura correctora a la família.  
 
 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* Cas que la família no accepti la falta aleshores el director obrirà un expedient i                
podrà dictar una sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 
 
* El centre es reserva el dret, segons la gravetat de l’acció, de posar aquests fets                
en coneixement de les autoritats competents. 
 
 
E/ No permetre fer classe amb normalitat 
 
Mesura correctora: segons la gravetat de l’acció i la reincidència la sanció pot anar              
des d’una advertència, uns dies sense pati, treballs de neteja per l’institut,            
prohibir-l’hi l’ús de l’ordinador al centre durant un període de temps, fins a apartar              
l’alumne de la classe de 1 a 5 dies lectius. 
 

1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. Algun membre de l’equip directiu, que actua com a comissió de convivència,            
o el tutor intenta esbrinar que ha passat. 

3. L’alumne/a escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa signat. 
4. Els possibles testimonis escriuen la seva versió dels fets en un paper i ho              

deixen signat. 
5. La coordinació de nivell amb equip directiu, que actua com a comissió de             

convivència, decideix la mesura correctora que cal imposar. 
6. Es comunica la mesura correctora a la família. 

 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* Cas que la família no accepti la falta aleshores el director obrirà un expedient i                
podrà dictar una sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 
 
 
 
F/ No portar el material necessari per fer la classe 
 
Mesura correctora: segons la gravetat de l’acció i la reincidència la sanció pot anar              
des d’una advertència, uns dies sense pati, treballs de neteja per l’institut,            
prohibir-l’hi l’ús de l’ordinador al centre durant un període de temps, fins a apartar              
l’alumne de la classe de 1 a 5 dies lectius. 
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1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. El tutor individual avisa a la família per tal que intenti posar-hi remei. 
3. Si el problema segueix existint aleshores s’aplicarà la mesura correctora. 

 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* Cas que la família no accepti la falta aleshores el director obrirà un expedient i                
podrà dictar una sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 
 
* El centre es reserva el dret, segons la gravetat de l’acció, de posar aquests fets                
en coneixement de les autoritats competents. 
 
 
G/ Fumar o prendre substàncies prohibides dins el recinte escolar 
 
Mesura correctora: segons la gravetat o reincidència la sanció pot anar de 2 a 5               
dies lectius 
 

1. El professor que ho detecta escriu el full d’incidències explicant que ha            
passat. 

2. Algun membre de l’equip directiu, que actua com a comissió de convivència,            
esbrina que ha passat. 

3. L’alumne/a acusat escriu la seva versió dels fets en un paper i ho deixa              
signat. 

4. Els possibles testimonis escriuen la seva versió dels fets en un paper i ho              
deixa signat. 

5. La coordinació de nivell amb equip directiu, que actua com a comissió de             
convivència, decideix la mesura correctora que cal imposar. 

6. Es comunica la mesura correctora a la família. 
 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* Cas que la família no accepti la falta aleshores el director obrirà un expedient i                
podrà dictar una sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 
 
 
H) Ús del mòbil sense consentiment del professorat en el recinte escolar. 
 
Mesura correctora: 1 dia lectiu si l’alumne/a no vol entregar el mòbil al professor/a. 
 

1. L’alumnat que faci servir el mòbil a les instal·lacions sense          
consentiment del professorat l’haurà d’entregar al professor/a que        
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l’advartexi. Aquest l’entregarà a direcció i la família el recollirà. En cap            
cas, l’alumnat podrà trucar des del centre a la família per avisar de tal              
situació. 

2. Si l’alumne/a no vol entregar el mòbil, el professor/a que l’advarteixi           
trucarà a casa i l’alumne/a tindrà un dia de sanció. 

 
* En cas que l’alumne/a se’l suspengui d’assistir a classe el centre posarà feina a               
l’alumne/a pels dies que estarà sense venir. 
 
* Cas que la família no accepti la falta aleshores el director obrirà un expedient i                
podrà dictar una sanció cautelar d’un màxim de 20 dies lectius. 
 
6.3. Privació de l’alumnat a les sortides del centre 
 
L’alumnat que ha estat expedientat no podrà anar a les sortides lúdiques del             
trimestre en que ha rebut l’expedient. Si podrà anar a les del següents trimestres              
sempre i quan hagi complert la sanció imposada. 
 
No obstant Direcció i/o la Comissió de convivència/equip docent poden establir           
sancions que impliquin a l’alumnat la privació d’anar a les sortides de tot el curs. 
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7. Protocols de funcionament  
 

7.1. Protocol d’entrada a l’institut dels alumnes 
 

Per tal de facilitar l’entrada de l’alumnat a l’institut cal tenir en compte el              
següent: 

 
1. Les portes de l’institut romandran obertes 7:55 a 8:05. 

 
2. A partir d’aquest moment les portes es tancaran i l’alumne/a que arribi            

haurà de trucar la porta i anar cap a la sala de guàrdia (prèviament              
passen pel taulell de consergeria) en cas de no ser una retard            
justificat. 

 
3. Un cop a classe l’alumne/a ensenyarà el justificant al professor/a de           

l’aula. 
 

4. Les faltes d’assistència de la primera franja han d’estar passades com           
a molt tard fins les 8:20. 

 
5. Les famílies dels alumnes amb retards no justificats rebran la          

notificació via mail o notificat per APP de 8:30 a 9:00 (TIS) 
 

6. L’acumulació de retards no justificats pot suposar motiu d’una mesura          
correctora i cas de no solucionar-se, fins i tot l’obertura d’un           
expedient. 

 
 

 
7.2. Protocol de guàrdia: 
 
Tot l’horari de l’alumnat queda cobert per com a mínim 3 professors/es de guàrdia.  

A l’hora de fer una guàrdia de classe cal seguir les següents instruccions: 

1. Diàriament hi haurà a la sala de guàrdia el llistat emplenat de les guàrdies              

que cal cobrir en aquella jornada.  

2. Seria bo, quan tinguem una guàrdia en el nostre horari passar per la sala de               

guàrdia per veure la previsió d’absències que hi ha. 

3. Alerta!!! De vegades poden sorgir imprevistos durant la jornada i el           

registre de guàrdies es pot modificar durant la jornada, és a dir, que no              

tinguem cap tasca assignada a les 8 del matí no implica que            

possiblement s’hagi de cobrir alguna guàrdia a la nostra hora          

assignada. 

4. En cas de que falti algun professor/a cal buscar la feina a fer que estarà               

ubicada per hores a les guixetes de la sala de professorat, i anar al              
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grup-classe que cal cobrir. Durant la classe cal que passi les faltes            

d’assistència del grup que li ha tocat cobrir amb el programa de faltes. Un              

cop acabada la classe deixar-li a la guixeta les observacions que consideri            

oportunes. 

5. En cas que no hi hagi cap guàrdia per cobrir es dóna una volta pel centre                

per tal de veure que tothom és a classe i un cop acabada aquesta              

comprovació es torna a la Sala de guàrdia i caldrà restar allí per fer-se              

càrrec de la sala de guàrdia, o per a qualsevol problema, encàrrec que             

pugui sorgir. 

6. A l’hora de guàrdia, el professor/a es farà càrrec de l’obertura dels WC per              

urgències (l’alumne/a s’apuntarà al registre corresponent) i de repartir els          

Chromebooks (anotant-ho a la llibreta corresponent). 

7. En cas de que un/a alumne/a es trobi malament seguirà el protocol            

d’accidents. 

 

Criteris d’assignació de les substitucions i guàrdies: 

 

1- En cas d’absència d’un professor/a serà el professor/a de guàrdia del mateix            

equip docent de l’absent qui el substituirà. En cas, d’haver-n’hi dos o més             

del mateix equip docent, s’alternaran setmanalment. 

2- Si no hi ha cap professor del mateix equip docent, el substituirà el             

professor/a que tingui aquell grup en qüestió. En cas, d’haver-n’hi dos o més             

en aquesta situació, s’alternaran setmanalment. 

3- Si no es dóna cap d’aquests casos, els professors del mateix departament o             

departament didàctic afí. 

4- La resta de professorat que no hagin de suplir ningú haurà de restar a la               

sala de guàrdia i a la sala de professors, no deixant mai la primera sense               

presència d’algú. 

5- En cas de sortides i/o exàmens a batxillerat seran els professors alliberats            

del seu grup-classe els que supliran les absències derivades d’aquestes          

activitats. 
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7.3. Protocol de control d’assistència i retards de l’alumnat 
 

L’Institut Cal Gravat considera un retard si un alumne arriba 5 minuts més             
tard de l’hora prevista a la classe.  

 
1. A partir del moment en que un professor entra a classe, si un             

alumne/a no és a classe, el professor cal que anoti un retard. 
2. L’acumulació de retards no justificats pot suposar, si l’equip         

docent ho considera oportú, motiu d’una mesura correctora i         
cas de no solucionar-se, fins i tot l’obertura d’un expedient. 

 
El control d’assistència de l’Institut Cal Gravat serà setmanalment i seguirà el            
següent procediment. 

 
1. Cada professor obrirà l’ordinador de l’aula (també es pot fer via           

mòbil) i passarà llista al principi de cada classe. A primera hora            
matí (de 8 a 8:30) es farà de forma exhaustiva abans de les             
8:30, doncs si la falta no està justificada al cap d’una hora la             
família rebrà una notificació de l’absència. 

2. La direcció del centre fa el buidat d’aquestes faltes següents i           
comunicarà setmanalment les faltes a la família, via correu         
electrònic. 

3. Per tal de justificar una falta l’alumne/a ensenyarà el         
comprovant de justificació, si és possible, i el model de          
l’agenda de falta justificada signada per la família a tots els           
professors implicats i, finalment la donarà al tutor de grup cada           
divendres. En cas d’examen, també cal ensenyar-lo al        
professor/a implicat per poder tenir dret a examen. 

4. Si la família truca al centre justificant la falta d’assistència,          
quedarà registrat al programa. 

 
Cas que un alumne/a falti repetidament es seguirà el protocol d’absentisme           
establert a la ciutat de Manresa. 

 
(*Els alumnes del projecte Laboràlia els dimarts i els dijous al matí no venen              
al centre, van directament al centre de formació laboral que els assigna            
l’Ajuntament de Manresa) 
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7.4. Protocol d’assistència i retards del professorat 
 
Quan un/a professor/a hagi de faltar hi ho pugui preveure caldrà seguir els             
següents passos: 
 

● Demanar permís a l’Equip Directiu i omplenar el full de permís. 
● Deixar feina als alumnes que quedin desatesos. 
● En cas de malaltia perllongada, presentar la baixa al tercer dia d’absència. 

 
* En cas que un professor estigui de sortida també haurà de deixar feina als grups                
on quedin els alumnes desatesos. 
 
En cas que la falta o el retard no siguin previstos aleshores el procediment serà el                
següent: 
 

● Trucar el més ràpid al centre comunicant-ho i si és possible comunicar la             
feina. 

● Un professor de guàrdia atendrà el grup classe. 
● Un cop arribi haurà de justificar-ho per escrit a la direcció del centre. 

 
Mensualment, es publicarà un llistat amb les absències i retards del professorat. 
 
 
7.5. Protocol d’accidents 
 
Cas que un alumne/a pateixi un accident a classe es seguirà el següent protocol: 

 

1. El professor que està a classe l’acompanyarà a la sala de guàrdia. 

2. Allà l’atendrà el professor de guàrdia i/o un membre de l’equip           

directiu. 

3. Aquests valoraran el cas i prendran una decisió. 

4. S’informa, el més ràpid possible a la família per tal de que tinguin             

coneixement de la situació. 

5. Si el cas es considera prou greu s’avisarà a Urgències. 

 

(* Si s’ha de fer una cura caldrà tenir present el full informatiu de que disposa el                 

centre.) 
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7.6. Protocol de disciplina 
 
Quan un alumne/a comet una falta de disciplina caldrà seguir el següent            

procediment: 

1. Enviar l’alumne/a a la sala de guàrdia. 

2. Donar feina a l’alumne/a per tal que la realitzi a la sala de guàrdia. 

3. El professor/a de la sala de guàrdia omple en un full d’incidències les dades              

de l’alumne/a expulsat i el deixa al calaix del professor que ha expulsat             

l’alumne/a.  

4. El professorat de la sala de guàrdia anota en l’arxivador de les guàrdies el              

nom de l’alumne, el grup i el nom del professor/a que l’ha expulsat. 

5. L’alumne que arriba sense feina, se li donarà una fitxa de la carpeta i queda               

absolutament prohibit utilitzar el mòbil. 

6. Fer una còpia del full: l’original s’entrega a direcció i la còpia es deixa al               

caseller del tutor/a individual. 

7. El professor/a informa a la família de que s’ha produït aquesta falta de             

disciplina. 

8. El full de disciplina es revisa en els equips docents respectius i es decideix              

què cal fer al respecte. 

9. Setmanalment, a l’ordre del dia dels equips docents, hi haurà un llistat dels             

alumnes que han estat expulsats a la sala de guàrdia classificats per equips             

docents des del dimecres anterior fins al dimarts abans de la realització de             

l’equip docent. 

 

* Si la falta és suficientment greu l’equip directiu, d’acord amb el tutor/a, pot decidir               

directament la sanció i no esperar a la reunió d’equip docent.  

* Igualment si el professor/a considera que la falta és suficientment greu n’informarà             

al membre de l’equip directiu de guàrdia per tal d’agilitzar la presa de decisions. 
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7.7. Protocol d’absentisme 

 
1. Si un/una alumne presenta conductes absentistes, el tutor/a ho         

comunicarà a la família. 
 
2. Si la situació no millora, després d’haver parlat un parell de vegades            

amb els pares, es comunicarà a l’equip directiu. 
 

3. Des de l’equip directiu, juntament amb el tutor/a, es convocarà (amb           
carta amb acús de rebut) la família a una entrevista amb el tutor/a per              
tal d’arranjar la situació. En la mateixa carta es dirà que en cas de no               
canviar la situació es comunicarà als Serveis Socials de l’Ajuntament.  

 
4. Si la família no assisteix a la reunió o si després de l’entrevista el              

noi/a continua faltant al centre, el tutor/a ho comunicarà a l’equip           
directiu. El tutor/a omplirà l’informe de la situació en què es troba            
l’alumne i el directiu ho farà arribar als Serveis Socials de l’Ajuntament            
i a Inspecció. Així mateix, enviarà un carta als pares comunicant-los           
que s’ha fet aquesta gestió. 

 
5. Tots els casos d’absentisme són tractats en les reunions de la           

Comissió Social a les que assisteixen: les professores de         
psicopedagogia, les assistents socials del centre i de l’Ajuntament, la          
representant de l’EAP i algú de l’equip directiu. 

 
* A criteri de la direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució                  
efectiva, la direcció del centre n’informarà a la direcció dels Serveis           
Territorials.   
 

 
7.8. Protocol d’utilització dels WC 

 
El WC´s de l´alumnat són els de la Planta 0, què estan ubicats entre oficines i la                 

sala de professorat.  

 

Quan un professor dóna permís a un alumne/a per anar al lavabo cal tenir en               

compte: 

  

1) Durant les classes no s’hi pot anar. 

2) Pel que fa a l’hora del pati, l’alumnat d’ESO va als lavabos de davant              

del  gimnàs i l’alumnat de 4t ESO, BTX i FPB als de la planta 0. 
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Durant l’hora de classe, els WC´s restaran tancats i l’alumne s’apuntarà a la llista, i               

el professor de guàrdia es qui obrirà la porta i la tancarà. 

 
 
7.9. Protocol vaga alumnat 
 
L’alumnat, a partir de 3r d’ESO té dret a acollir-se a la vaga però caldrà que                

segueixi el següent procediment: 

 

1- Els delegats de cada grup-classe hauran de presentar les justificacions per           

escrit 48 hores abans de la data de la vaga a la direcció (model, aquest               

model el trobaran a consegeria). Només s’acceptaran les justificacions per          

aquesta via i fent ús d’aquest model. El delegat/da caldrà que presenti un             

llistat resum de les justificacions. 

 

2- La direcció del centre notificarà, per mail a les famílies, 24 hores abans, el              

seguiment de la vaga de cada grup-classe. 

 

3- El dia de la vaga l’activitat lectiva no es veurà modificada. 

 

4- El dia de la vaga només podran sortir del centre aquells alumnes que hagin              

justificat la seva absència tal i com ho indica el punt 1 i vulguin assistir a                

algun acte referent a la vaga que es desenvolupi al llarg de la jornada.  

 
 
7.10. Protocol viatge final etapa 
 
Per tal que un alumne/a tingui dret a l’assistència al viatge de final d’etapa cal que                
compleixi els següents requisits: 
 

1. Tenir una actitud positiva i activa en vers els estudis al llarg de tot el               
curs.  

2. Tenir una actitud correcta cap a tot membre de la comunitat           
educativa. 

3. No haver tingut expulsions disciplinàries. Només es podrà        
reconsiderar l’opció d’assistir al viatge si aquesta expulsió ha estat un           
fet aïllat i l’alumne hagi reconduït satisfactòriament la seva actitud. 

4. No acumular fulls d’incidències. 
5. Haver efectuat els diferents pagaments en els terminis establerts. 
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6. Estar al dia en quan a matrícula i materials i/o sortides del curs. 
7. Aportar tota la documentació necessària per realitzar el viatge. 

 
 

7.11. Protocol derivació alumnat a les psicopedagogues 
 
Per tal de derivar a l'alumnat a les psicopedagogues per fer una valoració             
psicopedagògica quan sorgeix una necessitat de demanda d'intervenció, caldrà         
seguir aquest protocol (model): 

● detecció d’alumnat per part del professorat, família,.. 
● concreció de la demanda per part del tutor. Explicant motiu i estat de la 

qüestió. 
● valoració per part de la psicopedagoga del centre. 
● reunió amb tutor/a, i si cal amb l’EAP 
● es realitzen proves a l’alumne/a. 
● es retorna informació amb un pla d’actuació al tutor, família. 

 
*en el cas que fos necessari es derivaria als serveis externs.  
 
 
7.12. Protocol compres de material 
 
Per realitzar una compra: 

1. Quan es vulgui comprar alguna cosa, el/la professor/a ho posarà en           

coneixement del seu departament. Si aquest hi està d’acord, el/la cap de            

departament haurà de comunicar-ho a la secretària per concretar els detalls. 

2. És important que ens acostumem a comprar en aquelles botigues on           

l’institut ja té un compte obert. D’aquesta manera, evitem que els/les           

professors/es hagin d’avançar els diners. 

3. Cal portar SEMPRE l’albarà o, excepcionalment, el tiquet de compra i           

deixar-lo a la guixeta d’albarans o tiquets que hi ha a direcció o directament              

a la Secretària. 

Cada equip docent disposarà d’una quantitat de diners per gestionar          

qüestions pròpies dels seus grups-classe (materials de l’aula, esmorzars de          

grup, detalls de final de curs, i tutoria, etc.). Aquest import ha estat establert              

per alumne/a i, per tant, cada grup tindrà a la seva disposició una suma de               

diners diferent.  

* Les festes de centre com la castanyada, el nadal i la setmana cultural              

tindran un  pressupost a part.  
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7.13. Protocol de Sortides 

 
● A la 1a reunió de departament es revisen i/o s’actualitzen les sortides al             

document compartit “Calendari Sortides”  i es passen per Consell Escolar. 
 

● Sempre hi haurà una data límit per entregar les sortides de cada            
trimestre (30 Setembre/31 Gener /30 Abril). Més enllà d’aquesta data ja           
no es podrà fer la sortida al llarg del trimestre. 

 
● En el moment que es decideix fer una sortida cal omplir un full de              

demanda (model 1) i deixar-l’ho, abans de la data anterior, a la gaveta de              
Sortides (direcció). La coordinadora pedagògica comunicarà per mail        
l’acceptació de la sortida (amb còpia a la coordinadora SAE). 

 
● Seguidament, cal enviar per mail o compartir a la coordinadora SAE el            

model 2.  
 

● Amb aquesta informació, la coordinadora SAE enviarà, via ENSE o mail,           
l’autorització a les famílies així com la informació de la sortida (model 2). La              
coordinadora SAE lliurarà la part en gris del model 3 juntament amb el llistat              
d’alumnes autoritzats per les famílies a la coordinadora de nivell i l’equip            
docent omplirà la part restant durant la sessió d’equip docent de la setmana             
anterior a la sortida.  
 

● Un cop feta la sortida s’haurà de fer el tancament econòmic entre la             
coordinadora SAE i el responsable de la sortida i informar a secretaria del             
resultat. 

 
 

7.14. Protocol ús mòbils 
 
L’ús del mòbil a l’Institut Cal Gravat queda prohibit (a no ser que un/a professor/a               
ho autoritzi) en tot l’horari lectiu excepte a les estones de pati en totes les               
instal·lacions del centre. 
 
En cas que un/a alumne/a en faci un ús sense prèvia autorització caldrà actuar de               
la següent manera: 
 

1- El/la professor/a requisarà el mòbil etiquetant-lo amb nom i cognom de            
l’alumne/a i grup classe i el portarà a direcció. Només podrà recollir-lo la             
família de l’alumne/a. 
 
2- En cas que l’alumne/a es negui a donar el mòbil i no hi hagi més                
incidents, el/la professor/a escriurà un full d’incidències i trucarà a la família            
el mateix dia comunicant que el dia següent s’haurà de quedar a casa per              
aquest motiu. 
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3- Caldrà deixar una còpia del full a la safata del tutor/a individual i l’original               
a direcció.  
 
4- En cas d’expulsió, caldrà també informar (de paraula o per mail) a la              
secretària el mateix dia per tal que pugui constar al programa de faltes. 
 
 

7.15. Protocol de butlletins de notes 

 
Quan finalitza una avaluació l’Equip Directiu posarà els butlletins de notes al SITES             
del centre (alumnes - butlletins de notes). Tot seguit: 
 

1. El tutor de grup haurà de renombrar el nom de cada expedient ja que              
aquests estan ordenats per número de RALC. Es renombrarà de la manera            
següent: 

cognom, nom_Xx trimestre 
exemple: Martínez, Joan_1r trimestre 

 
2. Un cop això estigui fet cal informar a la coordinadora de nivell.  

 
3. En el següent equip docent que es realitzi la coordinadora informarà de que             

els butlletins de notes ja es poden penjar a l’expedient digital de cada             
alumne/a.  
 

4. Cada tutor individual haurà d’adjuntar el butlletí a l’expedient digital de           
l’alumne/a.  

 
A final de curs hi ha d’haver tots els butlletins de notes i les entrevistes realitzades                
amb les famílies dins de l’expedient digital de cada alumne/a.  
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8. Annexos 
 
 

· Full d’incidències 
 

· Full d’incidències de material 
 

· Full de justificació de faltes de l’alumnat 
 

· Full de faltes previstes del professorat 
 

· Feina a fer. 
 

· Full de faltes no previstes del professorat 
 

· Full d’entrevistes professor pares 
 

· Full de seguiment d’entrevista amb pares a omplir per l’equip docent 
 

· Full de preavaluació 
 

· Pla d’acollida 
 

· Fulls de sortides 
 

· Full ús mòbils 
 

· Carta de compromís educatiu. 
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