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1. INTRODUCCIÓ 

El marc legal de referència és: 

 DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria. 

 DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle 

formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes. 

 Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els 

documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 

obligatòria. 

 Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu. 

 Documents per a l'organització i la gestió dels centres.  

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE. 

L’estructura d’organització i gestió de l’institut està formada per òrgans de govern i de 

coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals.  

Els òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre són el consell 

escolar i el claustre de professorat.  

Els òrgans unipersonals de govern són: el director, cap d'estudis, cap d'estudis, 

coordinadora pedagògica i secretària. El conjunt d’aquests òrgans unipersonals 

constitueix l’Equip Directiu.  

Els òrgans unipersonals de coordinació són:  

 coordinació de formació professional,  

 coordinació ESO, 

 cap de departament, 

 coordinació de sortides, 

 coordinació de prevenció de riscos laborals,  

 coordinació d’informàtica, 
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 coordinació LIC i 

 coordinació pràctiques de centres formadors. 

2.1 ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 

2.1.1 Funcions del Director. 

El director és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del 

centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal.  

El director té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge 

de la comunitat escolar i funcions de gestió.  

Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte 

educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat.  

Corresponen al director les funcions de representació següents:  

a) Representar el centre.  

b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre.  

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

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 

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

Corresponen al director les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:  

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents.  

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de 

direcció.  

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el 

projecte lingüístic del centre.  

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.  

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives.  
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g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència 

l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115.  

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 

programació general anual.  

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 

eventualment, dels acords de coresponsabilitat.  

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula.  

Corresponen al director les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:  

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre.  

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

disciplinàries corresponents 

c) Assegurar la participació del consell escolar.  

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si 

s’escau, amb les associacions d’alumnes.  

Corresponen al director les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre 

següents:  

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 

centre i dirigir-ne l’aplicació.  

b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el 

projecte educatiu.  

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent.  

d) Visar les certificacions.  

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i 

actuar com a òrgan de contractació.  
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h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula.  

El director té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al 

govern del centre no assignades a cap altre òrgan.  

El director, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i 

gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en 

les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. 

 El director, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar 

l’interès superior de l’infant.  

2.1.2 Funcions del Cap d’Estudis. 

Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre 

les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la 

direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i 

seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a 

l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció. El o la cap d’estudis 

substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. 

En el nostre centre el cap d’estudis s’encarrega en concret de: 

 Establir les relacions amb els tutors. 

 Coordinar les relacions amb els pares. 

 Gestionar l’assistència del professorat i les guàrdies que es generen per les 

faltes d’assistència. 

 Gestió del manteniment del centre. 

 Supervisar la puntualitat i l’assistència de l’alumnat. 

 Valorar les amonestacions de disciplina dels alumnes i vetllar pel seguiment de 

les mesures correctores i/o sancionadores aplicades. 

 Establir les relacions amb el Consell de Delegats. 

 

2.1.3 Funcions de la coordinadora pedagògica. 

En el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, Article 30, es 

parla d'Òrgans unipersonals de direcció, i s'explicita que són el director, el secretari i el 
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cap d’estudis, i “els que estableixin les normes d’organització i funcionament del 

centre, d’acord amb el que preveu l’article 34.” 

En el nostre centre, el càrrec de direcció addicional és el de coordinació pedagògica. 

Les seves funcions de coordinació són:  

 Coordinar les activitats escolars. 

 Coordinar el traspàs d'informació i, en general, les diverses intervencions que 

correlacionen el procés d’aprenentatge dels alumnes del primer cicle de l’ESO i el 

del cicle superior d’educació primària.  

 Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre. Vetllar per 

la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus 

que s’imparteixen a l’institut. 

 Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus 

dels ensenyaments impartits a l’institut.  

 Supervisar als coordinadors/res i tutors/res. 

 Reunir-se amb els coordinadors de nivell per desenvolupar el Pla d'acció tutorial i 

coordinar la programació de l’acció tutorial. 

 Reunir-se amb caps de departament per coordinar aspectes pedagògics. Demanar 

criteris avaluació i programacions als caps de departament. 

 Reunir-se amb els equips docents. 

 Coordinar les reunions de nivell de l'ESO i del cicle formatiu. 

 Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament 

especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics.  

 Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 

d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. 

 Assistir a les reunions de la CAD (Comissió d'atenció a la diversitat).  

 Coordinar la rebuda d'alumnat nouvingut. 

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

en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i matèria, 
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juntament amb els caps de departament. Aquesta avaluació ha de ser coherent al 

llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al 

centre.  

 Fixar el calendari i els protocols d’avaluació. 

 Gestionar l’adequada selecció dels llibres de text. 

 Coordinar els projectes educatius. 

 Coordinar el treball de síntesi i el projecte de recerca. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

2.1.4 Funcions de la Secretària. 

Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la 

direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que 

li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, 

dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord 

amb el que prevegi el projecte de direcció. 

Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies 

de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre. 

A més, la secretaria del nostre centre té encarregada la gestió dels següents àmbits: 

 Preinscripció i matriculació. 

 Gestió Administrativa. 

 Correspondència. 

 Certificacions. 

 Pressupost. 

 Control econòmic. 

 Taquilles. 

 Neteja. 

 Arxiu general. 

 Informació. 

 Inventari 

 Coordinació del PAS 
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 Pla Anual 

 Actes 

2.2 ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ EN EL GOVERN I LA GESTIÓ DEL CENTRE. 

2.2.1 Funcions del Consell Escolar 

Corresponen al consell escolar les funcions següents: 

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

escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la 

proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les 

tres cinquenes parts dels membres. 

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

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

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

el seu suport per majoria simple dels membres. 

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

resta de documents de gestió del centre. 

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

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

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

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

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

 Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

El consell escolar està integrat per: 

 El director que el presideix. 

 El cap d'estudis. 

 Un o una representant de l'ajuntament. 
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 La secretària del centre (amb veu i sense vot) i exerceix la secretaria del consell. 

 Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre. 

 Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits 

respectivament per ells i entre ells. 

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

aquest personal. 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es 

renoven per meitats cada dos anys. 

2.2.2 Funcions del Claustre del professorat. 

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la 

planificació educatives de l’institut. Està integrat per la totalitat del professorat que hi 

presta servei i és presidit pel director.  

Les funcions del Claustre s’estableixen en l’article 146.3 de la Llei d'educació: 

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

b) Designar els professors que han de participar en el procés de selecció del director o 

directora.  

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

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

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

resultats.  

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de 

la programació general del centre.  

h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el 

marc de l’ordenament vigent.  

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

El Claustre es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs i sempre que el convoqui 

el director o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres. 

L'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres.  
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La secretària del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada 

aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 

2.3 EQUIP DIRECTIU. 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern i està format pel director, que el 

presideix, el cap d'estudis, la secretària i la coordinadora pedagògica.  

Correspon a l'equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

Les funcions específiques de l’equip directiu són  assessor al director en matèria de la 

seva competència i en l’elaboració: 

 del Projecte Educatiu de Centre,  

 de la Programació General d’Activitats de Centre,  

 de les Normes de Funcionament i d’Organització de Centre i  

 de la Memòria Anual del centre. 

L’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els 

criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans 

unipersonals de coordinació. 

2.4 ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. 

2.4.1 Cap de Departament. 

Correspon al cap del departament la coordinació general de les activitats del 

departament, de la seva programació i avaluació. Són funcions del cap del 

departament:  

 Dur a terme l’acollida del professorat novell o substitut. 

 Convocar i presidir les reunions del departament, i elaborar l’acta corresponent. 

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

relativa al seu Departament. 

 Supervisar i validar les programacions del les matèries i dels mòduls, custodiar-ne 

una còpia i lliurar-ne una altra a Coordinació pedagògica. 

 Vetllar per la coherència del currículum de les matèries i dels mòduls formatius.  

 Tenir coneixement i supervisar els criteris d’avaluació de cada matèria o mòdul del 

seu departament i el seu correcte compliment segons la normativa vigent tot 

vetllant per la seva coherència. 
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 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i material pròpies de les especialitats 

del departament i assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent.  

 Responsabilitzar-se de la gestió econòmica del departaments. 

 Gestionar l’assignació econòmica per realitzar compres de material necessari de 

cada departament.  

 Sota les directrius de l’equip directiu, fer la difusió corresponent al departament.  

 Aquelles altres que li puguin ésser encomanades per la directora del centre o 

atribuïdes pel Departament d'Ensenyament. 

El cap de departament és nomenat pel director, escoltat l’equip directiu. 

2.4.2 Coordinador de formació professional. 

Són funcions de la coordinadora de formació professional:  

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

 Vetllar perquè les pràctiques es portin a terme seguint els criteris i programes del 

Departament d’Ensenyament.  

 Cooperar en l’avaluació i seguiment del resultat de les pràctiques professionals.  

 Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit 

territorial on és ubicat l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i programes 

del Departament d’Ensenyament.  

 Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i 

les empreses de l’àrea d’influència per iniciar els contactes necessaris per a 

preparar l’estada a l’empresa de l’alumnat del centre.  

 Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions amb les 

empreses.  

 Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de 

finalitzar els estudis que hagin cursat.  

 Gestionar i dur a terme les tasques relacionades amb l´FP Dual. 

 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb la coordinació 

d’FCT o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.  

2.4.3 Coordinació d’informàtica. 

Són funcions del coordinador d'informàtica:  
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 Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l'optimització 

dels recursos informàtics i per a l'adquisició de nous recursos.  

 Assessorar l'equip directiu, el professorat i el personal d'administració i serveis dels 

centres en l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament 

d'Ensenyament.  

 Vetllar pel manteniment i bon funcionament i de les instal·lacions i els 

equipaments informàtics d’ús comú del centre.  

 Realitzar un control continu de l’estat de les instal·lacions informàtiques de 

l’Institut així com gestionar les incidències i/o avaries de les instal·lacions o dels 

equips informàtics.  

 Gestionar l’inventari de l’equipament del centre.  

 Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 

permanent en aquest tema.  

 Aquelles altres que el director de l'institut li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 

2.4.4 Coordinació de sortides. 

Són funcions de la coordinadora de sortides: 

 Elaborar la documentació i el protocol de les sortides i vetllar pel se compliment.  

 Responsabilitzar-se de la coordinació i organització de les sortides fora del Centre 

conjuntament amb els professors del curs tal i com estableix la normativa del 

Centre.  

 Vetllar perquè es prioritzi el sentit pedagògic de les sortides i el seu bon 

funcionament (durada, actitud, assistència dels alumnes i professors 

acompanyants). 

 Informar a Coordinació pedagògica periòdicament i amb prou antelació de les 

sortides que es realitza, així com els docents acompanyants. 

2.4.5 Coordinació de riscos laborals 

Correspon al personal coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i 

coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre.  
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Són funcions de la coordinadora de prevenció de riscos laborals:  

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

foment de l'interès i la cooperació dels treballadors en l'acció preventiva, d'acord 

amb les orientacions del servei i de les seccions de prevenció de riscos laborals i 

les instruccions del director o directora del centre.  

 Col·laborar amb el director o directora del centre en l'elaboració del pla 

d'emergència, i també en la implantació, la planificació i la realització dels 

simulacres.  

 Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne 

l'adequació i la funcionalitat. Revisar periòdicament el pla d'emergència per 

assegurar-ne l'adequació a les persones, els telèfons i l'estructura.  

 Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària 

a les revisions oficials.  

 Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja. Donar suport al director 

o directora del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el "Full de 

notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional". 

 Donar suport al director o directora del centre per formalitzar la coordinació de 

l'activitat empresarial.  

 Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  

 Promoure i potenciar la formació dels treballadors del centre en aquest àmbit. 

 Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l'avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.  

 Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui per 

desenvolupar, dins el currículum de l'alumne, continguts de prevenció de riscos. 

2.4.6 Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social 

Són funcions de la coordinadora lingüística:  

 Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic.  

 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l'elaboració del projecte 

curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic. 
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 Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la 

concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i 

col·laborar en la seva realització.  

 Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en 

funció de les peticions i necessitats del professorat del centre.  

 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el projecte 

lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 

2.4.7 Coordinador d’ESO. 

Són funcions dels coordinadors d’ESO: 

 Elaborar el calendari de reunions d’equip docent conjuntament amb Coordinació 

pedagògica. 

 Preparar l’ordre del dia de les reunions d’Equip docent, convocar-les i aixecar-ne 

l’acta.  

 Lliurar còpia de les actes d’Equip docent i vetllar per l’execució dels acords. 

 Coordinar la tasca dels equips docents. 

 Preparar l’ordre del dia de les reunions de tutors/res, convocar-les i aixecar-ne 

acta. 

 Coordinar els/les tutors/res en relació a la tutoria de grup. 

 Elaborar els PAT i planificar les sessions de tutoria conjuntament amb el 

coordinador pedagògic i l'equip psicopedagògic, així com amb els altres 

coordinadors i tutors. 

 Traspàs d’informació als òrgans competents dels resultats acadèmics i dels acords 

presos a les juntes d’avaluació.  

 Vetllar per la coherència del currículum.  

 Vetllar perquè en l’equip docent es respectin els acords presos.  

 Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat. 

 Coordinar el desenvolupament del treball de síntesi i del projecte de recerca. 

 Vetllar per la correcta assignació de les matèries optatives. 

 Preparar les reunions de pares i mares d’inici de curs. 
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 Coordinar l’orientació educativa dels alumnes de l’ESO juntament amb la 

coordinadora pedagògica. 

 Assistir a les reunions d’atenció a la diversitat (CAD). 

 Valorar, conjuntament amb el cap d’estudis, les amonestacions escrites i proposar 

mesures de sanció i correcció d’aquestes faltes. 

2.4.8 Coordinador i tutoria de les pràctiques en els centres formadors. 

Les funcions del coordinador o coordinadora de pràctiques són les següents:  

 Vetllar per la relació del centre amb les universitats i els tutors acadèmics, i 

gestionar els aspectes organitzatius de les pràctiques i el seu funcionament 

general, així com actualitzar les dades al llarg del procés mitjançant l'aplicació 

informàtica del Departament d'Educació.  

 Actualitzar l'informe del centre formador i garantir-ne el compliment. Presentar la 

proposta d'oferta de pràctiques amb la relació de tutors al director o directora del 

centre públic o al o a la responsable de pràctiques dels centres privats concertats. 

 Coordinar les accions de formació dels estudiants en pràctiques i fer el seguiment 

de la seva acollida i acompanyament. 

 Coordinar i avaluar la tasca dels tutors del centre dins l'aplicació PRACTICUM.  

 Fer propostes de transferència del coneixement, formació o innovació a partir de 

les experiències de pràctiques acadèmiques externes que reverteixen en el 

projecte educatiu i a la millora del centre.  

Les funcions del tutor o tutora dels estudiants universitaris en pràctiques són les 

següents:  

 Garantir una bona acollida i acompanyament dels estudiants en pràctiques. 

Comprovar l'adequació del projecte formatiu de la universitat amb la descripció 

del centre que inclou l'informe del centre formador.  

 Oferir un model docent i professional de referència i facilitar l'observació d'altres 

models de bones pràctiques educatives.  

 Observar i valorar les actuacions dels estudiants i compartir reflexions sobre 

l'aprenentatge i la pràctica professional.  
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 Afavorir l'aportació de propostes dels estudiants en pràctiques i estudiar-ne la 

viabilitat.  

 Promoure la participació dels estudiants en la vida del centre i orientar-los en les 

activitats d'aula.  

 Col·laborar en l'avaluació dels estudiants en pràctiques conjuntament amb el tutor 

o tutora de la universitat.  

 L'avaluació de les pràctiques dels estudiants universitaris en pràctiques correspon 

al tutor o tutora de la universitat tenint en compte l'informe del tutor o tutora del 

centre formador. 

2.4.9 Tutors i tutores a l’ESO. 

Les funcions dels tutors i tutores són: 

 El professor-tutor és el responsable del seguiment del procés educatiu dels 

alumnes del grup-classe que té assignat. Les seves actuacions han de contribuir a 

desenvolupar i potenciar les capacitats bàsiques dels alumnes, a orientar-los per tal 

d’aconseguir la seva maduració i autonomia i ajudar-los a prendre decisions 

coherents i responsables. 

 Ha de garantir la coordinació del professorat que intervé amb els seus alumnes i la 

resolució dels petits conflictes que afectin a les relacions entre els alumnes o amb 

el professorat. 

 És el responsable de les relacions i informació entre els alumnes, pares i l’equip de 

professors de nivell, per tal de garantir l’objectiu de la implicació de les famílies en 

el procés d’aprenentatge i l’educació dels seus fills. 

 És el responsable de garantir que la informació sobre el comportament dels 

alumnes que els diferents professors notifiquen en els fulls d’incidències arribi als 

seus pares o tutors legals. A tal efecte ha de portar un control estricte sobre els 

fulls d’incidències lliurats als alumnes i assegurar-se de que les famílies n’estan 

assabentades i els han retornat signats. 

 De manera ordinària, els fulls d’incidències es lliuraran a les sessions setmanals de 

tutoria i, si s’escau, podrà realitzar de forma general una reflexió amb el grup 

classe. 
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 En el moment que el tutor detecti una reiteració de fulls d’incidències o de faltes 

lleus registrades a la plataforma digital informarà a les famílies i parlarà amb 

l’alumne. En el cas, que la resposta de la família no hagi estat positiva o bé no es 

produeixi una millora en el comportament de l’alumne, n’informarà al coordinador 

per tal de planificar accions conjuntes amb la resta de professors de l’equip docent, 

o amb l’equip directiu si s’escau. 

 A més de les hores de tutoria amb el grup classe, el tutor, informant i d’acord amb 

el professor responsable en aquell moment de l’alumne, podrà convocar un 

alumne dins del seu horari lectiu per tal de tenir una entrevista personal amb ell, 

amb l’objectiu d’analitzar temes de rendiment escolar, incidències amb altres 

alumnes, comportaments incorrectes, problemes emocionals ,etc. 

 Ha de revisar les estadístiques del seu grup conjuntament amb coordinació per tal 

de poder prendre objectius de millora grupals i individuals, si s’escau amb la 

reflexió de l’equip docent. 

 En el cas de reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es 

resolen directament entre el professor i l’alumne afectat, es presentaran al tutor 

per tal que s’estudiïn. 

 En cas de detectar situacions d’especial risc per l’alumne, ja sigui per temes 

d’assetjament per part dels companys, disfuncions alimentàries, drogo-

dependències o d’altres, informarà al coordinador o directament al Cap d’estudis. 

Si s’escau la informació serà traspassada a la CAD. 

 Ha de realitzar obligatòriament durant el primer quadrimestre una entrevista amb 

els pares de tots els seus alumnes i ha de deixar constància per escrit de totes les 

decisions que s’hagin pres. 

 Haurà de reportar mensualment els contactes realitzats amb les famílies al 

coordinador de nivell. 

 El tutor/a ha de recollir i tenir actualitzada tota la informació referent a l’alumne. 

Aquesta informació ha d’estar disponible en tot moment. 

 Tota la documentació ha d’estar en ordre als arxivadors de la sala de professors, 

amb resum de les entrevistes amb l’alumne i la família, fulls d’incidències, 
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justificants de faltes...etc. L’última setmana de juny caldrà deixar la carpeta en 

ordre i realitzar un breu informe de com ha anat el curs a l’alumne per tal de 

facilitar la tasca del proper tutor/a. 

2.4.10 Tutors i tutores al cicle formatiu. 

El tutor o tutora del grup del cicle formatiu han de dedicar, dintre del seu horari 

setmanal, una hora lectiva setmanal per fer les tasques d'orientació del procés 

formatiu dels alumnes i d'acció tutorial. Aquesta hora estarà fixada dintre de l’horari 

lectiu de l’alumne. Es farà un seguiment trimestral de les activitats realitzades en 

aquesta hora. 

Funcions del tutor/a: 

● Serà el/la responsable del grup i centralitzador de la informació que l’afecti. Amb 

aquesta finalitat, mantindrà un contacte constant amb els alumnes del grup, el 

professorat que imparteixen els mòduls i el pare, mare i/o tutor/a legal dels 

alumnes. Tanmateix, oferirà l’assessorament i atenció adequada. 

● Realitzarà les entrevistes als alumnes de la seva tutoria així com els seus pares i 

mares o tutors/es legals. Aquestes s’han de realitzar com a mínim un cop al curs i 

s’han de registrar en una acta segons els models que estableix el centre. 

● Vetllarà per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats 

del centre. 

● Convocarà i coordinarà les reunions d’equip docent. 

● És el responsable de portar el control de les faltes d’assistència dels alumnes, així 

com de la seva comunicació a l’equip docent, als alumnes i als seus pares i /o 

mares. 

● Dirigirà les sessions d’avaluació i elaborarà l’acta, informant als alumnes i els seus 

pares i /o mares, dels acords presos.  

● Trimestralment lliurarà als alumnes el butlletí de notes. 

● Portarà a terme el PAT.  

● Recollirà els informes d’incidències i expulsions dels alumnes de la seva tutoria i fer 

les actuacions que siguin necessàries, amb col·laboració del Cap d’Estudis per tal de 

corregir conductes contràries a les normes de convivència del centre. 
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● Informarà als alumnes del seu grup dels aspectes següents: distribució curricular, 

calendari escolar, avaluacions, criteris d’avaluació generals del cicle, calendari de 

les convocatòries extraordinàries per a la recuperació, criteris de promoció dels 

cicles que s’imparteixin en més d’un curs, convalidacions singulars i continuïtat 

d’estudis. 

2.5 DEPARTAMENTS. 

El departament didàctic és l’òrgan que vetlla per la coherència didàctica de les 

diferents matèries i mòduls professionals que configuren el currículum de l’ESO i del 

cicle formatiu. Els departaments didàctics estan compostos per tot el professorat que 

imparteix l’ensenyament propi de les àrees o matèries assignades al departament. 

El centre disposa dels següents departaments: 

 Departament d’expressió. 

 Departament de ciències. 

 Departament de llengües. 

 Departament cicle formatiu SMX. 

2.6 DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ. 

La funció del Departament d’Orientació és assessorar l’equip de professors en 

qualsevol de les situacions que es presentin amb els alumnes a l’aula: tant de tipus 

acadèmic, personal, social i d’orientació acadèmica i/o professional. 

L’orientador/a té unes hores destinades a atencions individualitzades que sota 

demanda i en funció de les necessitats del centre dedica a aquells alumnes que per les 

seves característiques ho necessiten. 

Comparteix l’hora de tutoria (la mateixa per a tot el nivell) amb els tutors de nivell, per 

tal d’ atendre les necessitats del desenvolupament de les activitats de la tutoria. 

En cas de detectar un alumne amb necessitats educatives especials o situacions 

necessàries de valoració per orientació, cal omplir el Full de demanda d’atenció 

psicopedagògica. 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

3.1 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I MODIFICACIONS CURRICULARS A L’ESO. 
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El marc normatiu de referència és Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat 

en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

L'atenció a la diversitat consisteix en l'aplicació de mesures curriculars, 

metodològiques, organitzatives i/o psicopedagògiques que permeten personalitzar 

l'acció educativa per a tots els alumnes. 

L’organització del centre permet el tractament de la diversitat del nostre alumnat amb 

la disminució quantitativa de la ràtio dels grups classe. 

Els desdoblaments, els reforços i les matèries optatives constitueixen un recurs 

organitzatiu i curricular per tal d’adaptar l´ensenyament als diferents ritmes 

d´aprenentatge, a les necessitats, interessos i a les característiques individuals dels 

alumnes i, d´aquesta manera, evitar una insuficient adquisició dels coneixements 

relacionats amb les matèries instrumentals i les competències bàsiques i evitar un 

fracàs escolar prematur. 

Els desdoblaments i reforços es contemplen en les matèries instrumentals, per millorar 

les competències bàsiques.  

També les matèries optatives de 1r, 2n i 3r estan programades per a la millora de les 

competències bàsiques: resolució de problemes cientificotecnològics, informàtica i 

teatre.  

L´anglès tindrà un tractament especial des dels desdoblaments de 1r a 4t que 

aconseguiran grups prou petits com per treballar l’expressió oral a l’aula. Això 

afavorirà l’ aprenentatge de l’anglès des d’ un punt de vista competencial podent 

tractar la diversitat dels nostres alumnes i assolir els objectius previstos d´etapa . 

El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa 

de decisions dels equips docents (amb la implicació de l'alumne i la participació de la 

família) sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a 

situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es 

desenvolupa el projecte educatiu. El pla de suport individualitzat (PI) ha de ser una 

eina àgil i funcional.  

En el cas d'alumnes que presenten les mateixes necessitats educatives i personals 

específiques, es pot disposar d'una mateixa programació per a tots ells, d'acord amb el 

PEC, que pot comportar que tots aquests alumnes tinguin el mateix PI. 
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El programa de diversificació curricular a 3r i 4t d’ESO té con a finalitat estimular la 

continuïtat formativa dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge i/o risc 

d'abandonament escolar i afavorir l'alumnat que ho requereixi perquè pugui assolir els 

objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtenir el títol de graduat en 

educació secundària obligatòria. 

La metodologia emprada en el programa de diversificació curricular es basa en un 

enfocament competencial de les propostes de treball i prioritzar estratègies 

didàctiques que s'ajustin a les necessitats d'aquests alumnes (treball cooperatiu, 

treball per projectes, treball multinivell, aprenentatge entre iguals, etc.). 

La finalitat del programa és facilitar l'assoliment dels objectius i de les competències 

clau de l'etapa i la continuïtat en la seva formació, per a la qual cosa han d'aplicar una 

metodologia didàctica funcional i una organització globalitzada dels continguts i de les 

activitats d'aprenentatge, fomentar el treball cooperatiu i també incorporar les TIC 

com a eina d'aprenentatge de les matèries. 

3.2 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I MODIFICACIONS CURRICULARS AL CICLE FORMATIU. 

El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional 

inicial determina, en l’article 15, que el Departament d’Ensenyament ha d’establir el 

marc reglamentari de les modificacions curriculars que facilitin l’assoliment dels 

objectius establerts per a la formació professional inicial per a alumnes amb 

necessitats educatives específiques. 

La modificació pot ser proposada pel mateix alumne, o pels pares o tutor o tutora legal 

si és menor d'edat, o pel centre educatiu, a proposta de l'equip docent, vistes les 

necessitats educatives específiques i les competències professionals que ha assolir en 

el cicle formatiu. 

Les modificacions curriculars poden ser: 

A. Que puguin garantir l’assoliment de la competència general del cicle formatiu i 

conduir, una vegada acabat el cicle formatiu, a l’obtenció del títol. 

B. Que no puguin garantir l’assoliment de la competència general del cicle formatiu , 

però sí conduir a l’obtenció d’un certificat d’estudis parcials. 

3.3 L’ACCIÓ TUTORIAL A L’ESO 
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L’acció tutorial és una responsabilitat compartida per tot l’equip docent. L’objectiu és 

conèixer, seguir i orientar l’alumnat en els àmbits personal, escolar i acadèmic, 

professional i fer-ho tant des de l’ àmbit específic de la tutoria com des de les pròpies 

àrees.  

Les activitats han d’anar destinades a l’entrenament a aprendre a ser un mateix, 

aprendre a ser autònom, aprendre a aprendre, aprendre a comunicar-se i a aprendre a 

viure junts. 

Existeix una programació per a cadascun dels cursos de l’ESO que es pot localitzar a la 

web: INS Can Margarit Sala de professors (enllaç a la web 

www.institutcanmargarit.cat). Aquesta programació es revisa i consensua entre els 

tutors, psicopedagog/a i coordinació en les reunions planificades durant el curs 

acadèmic.  

Els eixos temàtics del Pla d’Acció Tutorial es relacionen amb els següents aspectes: 

- Autoconeixement 

- Hàbits de treball i tècniques d’estudi. 

- Resolució de conflictes i presa de decisions. 

- Educació viària i ciutadana. 

- Educació per a la salut. 

- Orientació acadèmica i professional. 

Delegats. Cada grup-classe està representat per un delegat i un sotsdelegat (que tindrà 

les funcions del delegat en absència d’aquest). Aquests hauran de ser elegits durant el 

mes de setembre i primera quinzena d’octubre. Els delegats són la via representativa 

dels estudiants, per tant, hauran de complir les funcions que els són pròpies i mantenir 

informat sempre el seu grup-classe. Els delegats dels diferents grups s’organitzaran en 

el consell de delegats. 

3.4 L’ACCIÓ TUTORIAL AL CICLE FORMATIU. 

L'acció tutorial en el Cicle Formatiu Sistemes Microinformàtics i xarxes va adreçada a: 

 potenciar les capacitats personals de l'alumne i 

 potenciar la seva autonomia i iniciativa personal.  

Pel que fa a les activitats d'orientació personal i social, acadèmica i professional, 

s’incideix en: 
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 els hàbits de treball i el coneixement del món laboral,  

 i proporcionar als alumnes els recursos i l'orientació necessaris per accedir al món 

laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. 

3.5 L’AVALUACIÓ A L’ESO. 

El marc normatiu de referència és l’ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es 

determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés 

d'avaluació a l'educació secundària obligatòria. 

En les programacions didàctiques dels departaments o seminaris, hi constaran: 

 Els criteris d’avaluació final ordinària de cada matèria. 

 Els criteris d’assoliment de nivells competencials trimestrals i activitats de 

consolidació de competències. 

 Els criteris d’assoliment en l’avaluació extraordinària. 

 Els criteris d’assoliment de matèries no assolides en cursos anteriors. 

 Els criteris d’avaluació del Gust per la lectura. La lectura i la consolidació d’un hàbit 

lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries. Es fomentarà la 

competència comunicativa, com a factor bàsic per al desenvolupament de les 

competències clau i per a l’adquisició de les competències bàsiques de cada 

matèria. 

 Els criteris d’avaluació dels alumnes amb un pla de suport individualitzat. 

L’alumne/a amb un pla de suport individualitzat, s'avaluarà segons els criteris 

d'avaluació establerts en el seu pla individualitzat, que també poden correspondre 

a cursos anteriors o posteriors. Aquests criteris han d'estar consensuats per tot 

l'equip docent, i la família i l'alumne n'han de ser coneixedors. 

Aquests criteris es faran públics, a l’inici del curs. 

Les avaluacions seran trimestrals segons el calendari escolar i es farà una avaluació 

inicial a l’ESO. 

3.6 L’AVALUACIÓ AL CICLE FORMATIU. 

El marc normatiu de referència és DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix 

el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i 

els documents d’inici de curs. 
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L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat al Cicle Formatiu Sistemes 

Microinformàtics i xarxes serà contínua, atendrà als criteris establerts pel 

Departament didàctic en les seves programacions i es farà per unitats formatives. 

Els cicles formatius està organitzat en mòduls professionals. Els mòduls professionals 

(MP) es divideixen en una o més unitats formatives (UF). 

● Les UF són avaluables i un cop qualificades positivament, la seva nota és 

inalterable. 

● Un MP estarà aprovat quan ho estiguin totes les UF que el componen. Els mòduls 

professionals superats acrediten les unitats de competència als quals estan 

associats. 

● La qualificació de les UF i del MP és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals, a 

excepció del mòdul de formació en centres de treball que serà de “apte” o “no 

apte”. 

● Les UF i els MP se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. 

● La qualificació del mòdul professional de Formació en Centres de Treball, que es 

qualifica com a "Apte/a" o "No apte/a. 

● La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls 

professionals que el componen. 

És condició necessària assistir al 80% de les hores lectives de cada mòdul / unitat, la 

qual cosa permet tant l’aplicació de l’avaluació continua com la vigència de la 

matrícula en el cicle formatiu.  

De manera excepcional, el centre, a proposta de l’equip docent, pot determinar les 

unitats formatives en les quals l'assistència no sigui obligatòria per a aquells alumnes 

que estiguin matriculats en el segon curs i hagin de repetir algunes unitats formatives 

de primer curs 

3.7 PROGRAMACIONS A L’ESO. 

El marc normatiu de referència és l’ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es 

determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés 

d'avaluació a l'educació secundària obligatòria, estableix respecte a les programacions 

que: 
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1. El centre organitza i desenvolupa el currículum establert en el Decret 187/2015, de 

25 d'agost.  

2. Els equips docents han de concretar quines competències dels àmbits prioritzaran 

cada curs que seran un referent de l'avaluació i el pas de curs. Des de cada matèria i 

des dels espais curriculars interdisciplinaris com el Treball de Síntesi, el Projecte de 

Recerca o el Servei Comunitari, les programacions donen resposta als objectius 

generals establerts al PEC, que inclouen també l'acció tutorial i l'orientació educativa. 

3. Els departaments, abans de donar inici al període lectiu, cal que elaborin i adeqüin 

les programacions als diferents cursos i grups. L'equip docent és responsable de la 

coordinació de les programacions, que tenen un caràcter estratègic de tota la 

intervenció pedagògica i que són una eina de comunicació professional. 

4. L'equip directiu, conjuntament amb els equips docents, ha de vetllar perquè les 

programacions de cada matèria i àmbit s'adrecin a l'assoliment de les competències 

per part dels alumnes. Així, les programacions han de preveure activitats que tinguin 

en compte les diferents maneres d'aprendre, comunicar-se, interactuar i vincular-se 

amb l'aprenentatge, i incloure actuacions perquè els alumnes s'apropiïn dels objectius 

d'aprenentatge i dels criteris d'avaluació. També han de recollir els criteris i els 

instruments d'avaluació i les activitats adreçades a millorar els nivells competencials 

no assolits prèviament. Per facilitar l'autoregulació dels aprenentatges, cal compaginar 

activitats d'autoavaluació i d'avaluació entre iguals amb l'avaluació que fan els 

docents. 

5. Les programacions s'han de revisar cada curs i s'han d'ajustar a la realitat de cada 

grup i a l'aplicació pràctica a les aules. Cal que l'avaluació dels processos 

d'aprenentatge dels alumnes tingui coherència amb el desplegament de les 

programacions a l'aula. 

6. Al final de curs, els departaments/seminaris presentaran una memòria del curs amb 

una valoració de les activitats complementàries, sortides i altres accions. A partir 

d’aquí es revisen les programacions valorant els seus aspectes positius i negatius, si 

s’han pogut portar a terme, quins objectius i competències no s’han assolit i per què i, 

finalment, es formulen propostes de millora per al curs següent. 

3.8 PROGRAMACIONS AL CICLE FORMATIU. 
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El marc normatiu de referència és DECRET 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix 

el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i 

els documents d’inici de curs. 

L’alternança amb formació dual, combina el temps de formació en el centre educatiu i 

el temps d'activitat dels alumnes a l'empresa i comporta el reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges assolits pels alumnes en l'activitat que facin en condició de 

treballadors assalariats, becaris o voluntaris. La formació en alternança dual requereix 

la reordenació del currículum del cicle. L’Institut Can Margarit programa l'alternança 

dual segons model organitzatiu B, on les activitats formatives que es fan a l'empresa o 

entitat s'integren en un mòdul professional de nova creació anomenat “mòdul 

professional dual”. 

Les programacions s'elaboren, per part de l'equip docent, de manera conjunta i 

coordinada. 

La programació de cada mòdul professional inclou: 

 Les competències professionals, personals i socials associades al mòdul 

professional. 

 Les capacitats clau que es desenvoluparan al mòdul professional. 

 La relació de les unitats formatives i la temporalització, fent-hi constar el nombre 

d'hores totals, la data prevista d'inici i de finalització i el nombre d'hores setmanals. 

 Les estratègies metodològiques i d'organització del mòdul professional. 

 Els criteris de qualificació del mòdul professional a partir de les qualificacions de les 

unitats formatives. 

Per a cada unitat formativa, la programació especifica: 

 Resultats d'aprenentatge proposats, criteris d'avaluació, capacitats clau i 

continguts.  

 Activitats d'ensenyament i aprenentatge i la seva relació amb els resultats 

d'aprenentatge proposats, criteris d'avaluació i continguts. 

 Enunciat dels nuclis formatius en què s'agrupen les activitats d'ensenyament i 

aprenentatge. 

 Les activitats i els instruments d'avaluació i la qualificació de la unitat formativa. 
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Per a cada activitat d'ensenyament i aprenentatge, la programació especifica: 

 Denominació i durada prevista. 

 Breu descripció de les tasques que cal fer en l'activitat. 

 Les capacitats clau i els continguts que es desenvolupen. 

 Activitats d'avaluació i instruments d'avaluació, si escau. 

 Resultats d'aprenentatge als quals va adreçada l'activitat. 

La planificació del cicle formatiu inclou: 

 Distribució dels mòduls professionals i/o unitats formatives al llarg del cicle i els 

professors que les impartiran. 

 Model d’organització tipus B on ja estan assignades les hores de lliure disposició. 

 Mòduls professionals o unitats formatives en què es desenvoluparan activitats 

d'ensenyament i aprenentatge en llengua anglesa. 

 Criteris per determinar el contingut i l'organització del mòdul professional de 

Síntesi. 

 Criteris generals sobre l'avaluació i la recuperació dels mòduls professionals i/o 

unitats formatives. 

 Espais docents i recursos que es dediquen al desenvolupament del cicle. 

3.9 NORMATIVA DE FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. 

La formació professional en alternança fa referència a la modalitat d'ensenyament 

professional que combina els processos d'ensenyament i aprenentatge a l'empresa i al 

centre de formació. 

L’alternança amb formació dual, combina el temps de formació en el centre educatiu i 

el temps d'activitat dels alumnes a l'empresa i comporta el reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges assolits pels alumnes en l'activitat que facin en condició de 

treballadors assalariats o becaris. 

La formació en alternança s'ofereix a tots els alumnes matriculats en el cicle formatiu i 

que previsiblement podran passar de curs. L’equip docent del cicle establirà els 

requisits que consideri oportuns als alumnes com a condició prèvia a la incorporació al 

procés d'alternança amb formació dual. 
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L'estada a l'empresa amb formació dual es divideix en dues fases: 

1a fase - Integració. L'alumne hi fa pràctiques i mentre s'adapta al funcionament de 

l'empresa.  

2a fase - Consolidació. Estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, 

atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre educatiu. 

Requisits per iniciar l’estada a l’empresa i normativa. 

 Els alumnes s'incorporin a l'empresa han tenir aprovada la UF2 del mòdul de 

Formació i Orientació Laboral. Per assolir aquest objectiu, l'inici d'aquesta unitat 

formativa  es realitzarà en el primer trimestre del primer curs. 

 Abans que s'incorporin a l'empresa, els alumnes també s'han de preparar per al 

procés de selecció (currículum, carta d'autocandidatura o de motivació i 

entrevista). 

 L’alumnat pot fer l’estada a l’empresa sempre que la seva matrícula en el centre 

docent estigui vigent. 

 Si l’estada a l’empresa no finalitza abans de l’inici escolar següent, l’alumne/a 

haurà de tornar a formalitzar matrícula. 

 Cal tenir la valoració positiva per part de l’equip docent per poder començar 

l’estada a l’empresa amb formació dual o amb formació en centre de treball.  

L’equip docent valorarà:  

o el rendiment acadèmic. Es prioritzarà tenir l’avaluació positiva de totes els 

MP/UF cursats fins al moment d’iniciar l’estada a l’empresa. 

o i les capacitats clau: resolució de problemes, organització del treball, 

responsabilitat en el treball, treball en equip, autonomia, relació 

interpersonal i iniciativa. 

 L’estada a l’empresa es realitzarà prioritàriament al segon curs. En cas de fer-se en 

el primer curs, començarà un cop hagi finalitzat el segon trimestre acadèmic i a 

proposta de l’equip docent. 

 L’alumne/a podrà proposar al seu tutor l’empresa on fer les pràctiques. 

 No s’aconsella fer l’estada a l’empresa en empreses de familiars. 
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 Si el centre proporciona una empresa a un alumne/a per fer les pràctiques i aquest 

rebutja l’oferta proposada pel tutor/a, ha de signar un full de renúncia on 

s’especifica el motiu i haurà de cursar la formació en centres de treball el proper 

curs. 

 Si l’alumne/a decideix posposar la realització de l’estada a l’empresa durant els 

curs vigent, haurà de signar el full de renúncia de la realització de les pràctiques en 

el curs actual. 

Calendari d’estada a l’empresa. 

Les dates d’inici de curs i finalització són de l’1 de setembre fins al 31 de juliol, per als 

alumnes repetidors o de segon curs cicle formatiu. 

Els alumnes de formació professional poden estar cursant el mòdul de FCT i/o FP DUAL 

pels dies de lliure disposició del centre, el període de Nadal, el període de Setmana 

Santa, festes locals i mes de juliol en els supòsits que els tutors corresponents hi 

estiguin d'acord i en garanteixin el seguiment." 

Tutors de pràctiques. 

Els tutors de pràctiques professionals efectuen la programació, el seguiment, i 

l'avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de treball. Aquests 

professors assumeixen també, respecte del seu grup d'alumnes i sempre que sigui 

possible per motius organitzatius, les funcions del professor tutor. 

El/la tutor/a de pràctiques tindrà una dedicació d’hores per a l'alumnat matriculat 

d'acord amb el que estableix la normativa vigent. 

L’avaluació dels coneixements adquirits a l’empresa i que tenen relació amb algun 

mòdul UF és potestat del professorat del centre docent al qual pertanyi l’alumne. En el 

cas de la formació dual es ponderen tant les activitats realitzades a l’institut com a 

l’empresa. 

En finalitzar la formació dual, l'equip docent es reuneix per completar les qualificacions 

de l'alumne. 

Amb les qualificacions obtingudes a l'empresa, en les activitats formatives associades a 

cada unitat formativa, i amb les qualificacions obtingudes al centre, s'obté la nota final 

de la/es unitat/s formativa/es i amb aquesta/es, la nota del mòdul formatiu. 
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L'avaluació dels aprenentatges adquirits a l'empresa es fa a partir dels resultats 

d'aprenentatge i els criteris d'avaluació establerts en el currículum del cicle formatiu. 

Per efectuar el seguiment de l'estada a l'empresa cal fer, com a mínim, un contacte 

mensual per poder seguir i valorar el procés formatiu i d'aprenentatge de l'alumne, i 

analitzar totes aquelles mesures que es considerin necessàries per millorar-lo o 

corregir-lo. Per fer el seguiment en l'alternança amb formació dual cal utilitzar uns 

instruments d'observació (aplicatiu informàtic del Departament d’Ensenyament), que 

ha d'emplenar el tutor d'empresa i que ha d'avaluar trimestralment el responsable del 

seguiment de la formació designat pel centre educatiu. El departament corresponent 

ha d'haver establert prèviament la ponderació que ha de tenir i ho ha de recollir a la 

programació del mòdul dual.  

L'equip docent, si ho considera adient, podrà demanar a l'alumne-aprenent que 

elabori un dossier de l'estada formativa a l'empresa o entitats on quedin recollides les 

activitats desenvolupades de forma detallada (objectius, descripció, fases, resultats, 

entre d'altres). 

Assistència i puntualitat. Es obligació de l’alumnat ser puntual i complir amb l’horari 

pactat complint amb diligència i bona fe, amb totes les tasques que li són 

encomanades per l’empresa. Aspectes a tenir en compte per a l’assistència a 

l’empresa:  

● Els permisos per absències i sortides en hores de treball s’han d’obtenir del tutor 

de l’empresa o de Recursos Humans. Quan la persona responsable de l’empresa 

atorga a l’alumne aquest permís, ha d’avisar el tutor de l’institut.  

● En cas de no poder assistir a l’empresa, l’alumne ha d’avisar el tutor de l’empresa i 

de l’institut, indicant el motiu de l’absència.  

● En cas de malaltia, l’alumne ha de portar el certificat mèdic corresponent, l’original 

a l’empresa i una còpia a l’institut.  

● En cas de retard, l’alumne ha d’avisar el tutor de l’empresa o Recursos Humans i, 

més tard, ho ha de comunicar al tutor de l’institut.  
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● L’alumne que no compleixi amb el seu horari i falti més del 15% de les hores 

quinzenals a l’empresa, provocarà el cessament de la relació contractual (perdrà el 

dret a continuar la formació dual). 

En relació a l’empresa. Si un alumne acumula més de tres faltes d’assistència 

injustificades a l’empresa – sense haver-la avisat o no haver donat una justificació 

suficient raonable dins d’un entorn laboral-, l’empresa es reserva el dret de finalitzar 

l’alternança previs acord i consulta amb l’institut.  

En relació a l’institut. Si un alumne no compleix amb les activitats diàries, ni elabora 

els les tasques encomanades pel tutor de l’empresa o del centre, l’Institut es reserva el 

dret de finalitzar les pràctiques previ acord i consulta amb l’empresa. Si un alumne 

acumula fulls d’incidències o per faltes d’assistència injustificades, l’institut es reserva 

el dret de finalitzar les pràctiques amb previs acord i consulta amb l’empresa, 

Si l’empresa proposa al centre docent rescindir l’estada d’un alumne, per alguna de les 

causes legalment establertes, o l’alumne demana, per causa justificada, sortir del 

projecte d’alternança, el centre educatiu haurà de garantir un sistema alternatiu per a 

l’obtenció dels aprenentatges previstos al llarg de l’estada. Aquest sistema està recollit 

a la programació del mòdul dual corresponent. 

3.10 EAP. 

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic donen suport al professorat i 

als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes 

que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 

Objectius: 

 Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat i fer la 

proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics 

quan s’escaigui. 

 Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i 

els serveis educatius específics. 

 Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació 

personal, educativa i professional. 
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 Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la 

inclusió. 

 Col·laborar conjuntament amb els altres equips del servei educatiu de zona i els 

específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat. 

 Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal 

d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin. 

3.11 RELACIÓ AMB LES ESCOLES DE PRIMÀRIA ADSCRITES. 

Activitats que es realitzen: 

 Reunió amb els tutors de 6è de primària dels alumnes que s’han matriculat al 

centre a 1r d’ESO. Els temes que es tracten són el rendiment acadèmic dels 

alumnes i les seves necessitats educatives. 

 Reunió amb els pares de 6è de primària en el context de la Jornada de Portes 

Obertes on es tracten els temes dels estudis de Secundària i l’organització de 

l’institut. 

 Jornada de Portes Obertes fora de l’horari escolar. 

 Visita dels alumnes de 6è de les escoles adscrites. 

 Entrevistes inicials d’alumnes nous amb professorat del centre. 

 Teatre a primària: En el curs 2014-15 arran de l’aprovació d’un projecte KA1 es va 

iniciar la representació d’una obra de teatre per a les escoles de primària. En el 

curs 2019-20 està prevista la potenciació i manteniment d’aquesta activitat. 

 Oferta de serveis comunitaris de l’alumnat de 3r d’ESO a les escoles adscrites amb 

tasques de suport i realització d’activitats que fomentin la competència social i 

ciutadana.  

 

 

3.12 PROJECTES PEDAGÒGICS. 

 Pla català d’esport a l’escola (PCEE). 

Objectius: 

 Posar a l’abast de tot l’alumnat del centre la pràctica d’activitats físiques i 

esportives. 
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 Aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació 

personal i cívica dels joves. 

 Projecte de mediació de conflictes. 

La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes (art. 32 

de la LEC) i forma part del procés educatiu (article 23 del DECRET 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius) i, per aquest motiu, tota la comunitat 

educativa està implicada. En la Comissió de Convivència en la qual participen 

representants de tota la comunitat escolar.  Els objectius de la Comissió de Convivència 

són els següents: 

a) Difondre bones pràctiques de comunicació i interrelació personal. 

b) Fomentar les relacions positives entre els diferents sectors que conformen la 

Comunitat educativa. 

c) Fomentar la resolució pacífica de conflictes, partint de la pròpia realitat escolar. 

d) Formar per a la convivència i prevenir les conductes que la fan problemàtica. 

e) Donar eines per al desenvolupament de les competències socials. 

f) Reduir el nombre de mesures correctores i sancions disciplinàries. 

 Projecte de servei comunitari. 

Projecte sota la metodologia de servei-aprenentatge amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, el Casal de Joves de Catalunya i l’Associació de 

Joves de Corbera.  

L’objectiu d’aquesta col·laboració és: 

 donar a conèixer el teixit associatiu del municipi;  

 identificar les necessitats de la localitat en aspectes relacionats amb l’intercanvi 

generacional,  

 la promoció de la cultura i el patrimoni, el lleure, temes mediambientals, etc. 

Els alumnes elaboren projectes de participació i realitzen pràctiques en el municipi.  

 Projecte de socialització de llibres. 

El projecte de reutilització de llibres es desenvolupa en la seva totalitat per part de  

l’AMPA. 

 Projecte hort escolar. 
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La creació d´un hort sorgeix a partir de la necessitat de desenvolupar noves eines i 

recursos per millorar la motivació i l´aprenentatge de l´alumnat. Els destinataris del 

projecte són tots els integrants de la comunitat educativa. 

 Projecte El gust per la lectura. 

El  PLEC té com objectiu promoure: 

 L’aprenentatge de la lectura entès com una progressió de l’adquisició de la 

comprensió lectora i la capacitat de llegir textos cada cop més complexos. 

 L’aprenentatge a través de la lectura entès com la capacitat de discernir 

críticament la informació vehiculada per textos de diferents tipus i registres. 

 El gust per llegir entès com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi i el desig 

lector propi. 

 Projecte AraEscric. 

Espai per que promou la reflexió, l'orientació i la planificació d'actuacions a partir de 

les orientacions didàctiques presentades al cicle de conferències AraESCRIC. Les 

tasques del grup impulsor són: 

 Identificar els aspectes d'escriptura que cal millorar. 

 Fer una diagnosi metodològica. 

 Definir objectius de millora i acords de centre. 

 Realitzar un pla de treball per millorar els punts febles. 

 Implementar el pla de treball. 

 Projecte Pati net i aula neta. 

Aquesta mesura pretén contribuir a responsabilitzar l'alumnat de manera col·lectiva i 

individual del manteniment higiènic de les instal·lacions d'ús comú. 

 Projecte Drama rocks. Teatre. 

Els objectius principals: 

 Practicar la dimensió comunicativa de la llengua anglesa i millorar  la competència 

en aquesta llengua.  

 Difondre activitats en llengües estrangeres, coordinació entre les escoles adscrites i 

l’institut, de forma que l’ús de les llengües estrangeres pugui interioritzar-se des de 

les primeres etapes educatives. 
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 Contactar amb instituts de secundària estrangers per difondre aquesta 

metodologia per treballar l’oralitat en llengua anglesa a través del teatre i poder 

iniciar amb ells futurs projectes internacionals. 

 Projecte Formació Professional dual.  

La formació en alternança i dual, col·loquialment coneguda com FP Dual, és el nou 

model de Formació Professional que s’està implantant a Catalunya. 

Els seus objectius són: 

 Ampliar les possibilitats de cooperació entre els centres educatius i les 

empreses per tal de desenvolupar conjuntament els ensenyaments de formació 

professional inicial. 

 Millorar la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves 

que inicien la seva professionalització alternant la formació en un centre 

formatiu i l’activitat en una empresa. 

 Establir una major vinculació i corresponsabilitat en la Formació Professional 

entre els centres i les empreses facilitant la compatibilització de l’activitat 

laboral amb la formativa. 

 Oferir estímuls per motivar les persones a partir de la formació professional 

inicial. 

 Projecte de certificació anglès. Conveni amb El British Council 

El projecte està enfocat a l’aprenentatge i millora de la llengua anglesa. L’Institut ha 

signat un conveni amb el British Council per tal que els alumnes obtinguin la 

certificació de la seva competència lingüística per part d’organismes externs 

reconeguts, i així obtenir una certificació oficial del nivell d’anglès reconeguda a nivell 

internacional. 

 

Projecte DELF Scolaire 

Es prepara als alumnes de 4t per presentar-se al DELF Scolaire. El diploma DELF ratifica 

el domini de les quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen una 

durada limitada. 

3.13 ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT I GESTIÓ DE LA COBERTURA D’ABSÈNCIES. 
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3.13.1 Jornada: 

El professorat té una jornada laboral setmanal de 37,5 hores distribuïdes de la següent 

manera: 

-19 hores lectives (docència, tutoria i activitats directives ) 

-9 hores d'activitats complementàries d'horari fix (guàrdies, reunions setmanals, 

coordinacions de nivell, reunions de CAD, entrevistes amb pares, manteniment d'aules 

específiques entre d'altres. 

- 2 hores complementàries no sotmeses necessàriament a horari fix (reunions 

d'avaluació, de consell escolar, de coordinació amb altres centres, amb professionals, 

amb pares i mares, amb entitats externes, activitats de reforç de tutoria i d'altres 

encàrrecs que en el marc de les seves funcions li encarregui el director del centre. 

-7,30 hores de preparació de classes, correcció, activitats de formació que no cal fer-

les al centre. 

Els professors/es estan obligats a complir l’horari de classe i les altres activitats 

d’horari fix. Han d’assistir obligatòriament als claustres, a les reunions de coordinació i 

a les derivades de la seva condició de tutor/a o dels càrrecs que ocupi. Són 

d’obligatòria assistència les altres reunions extraordinàries que siguin degudament 

convocades per la direcció . Les faltes d’assistència a qualsevol reunió es consideraran 

faltes a tots els efectes. 

3.13.2. Faltes 

Sempre es justifica la falta mitjançant la presentació a Cap d'Estudis o Director, de la 

documentació corresponent (visita mèdica, convocatòria reunió, etc.). En el cas 

d'absència previsible, el professor/a té l'obligació de deixar feina per al professorat de 

guàrdia 

Les faltes d'assistència al claustre, seran controlades pel secretari/a del centre. 

 

a) En cas de malaltia o faltes imprevistes, el professor/a haurà de trucar a l'institut i 

comunicar-ho preferentment al Cap d'estudis o al Director o qualsevol altre membre 

de l'equip directiu que estigui de guàrdia. Des dels departaments es prepararà material 

de caire competencial per curs i matèria per tal que els grups que tenien assignat el 
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professorat absent puguin treballar. El professor/a haurà de dur el document 

justificatiu de l 'absència i lliurar-lo al cap d'Estudis un cop s'incorpori al centre. 

b) En cas de permisos o faltes previstes. 

Quan un professor/a hagi de demanar un permís regulat ho comunicarà a Direcció amb 

antelació (com a mínim dos dies) i omplirà el full de sol·licitud corresponent que es 

troba a la sala de professors indicant-hi les hores d'absència. El primer dia 

d'incorporació el professor/a haurà d'adjuntar al full el justificant i lliurar-lo al cap 

d'Estudis. El professor/a deixarà feina per als alumnes detallant les franges, el grup les 

activitats i si cal les fotocòpies que les hauran de lliurar a consergeria a la safata de 

guàrdies. Les activitats realitzades per l'alumnat li seran lliurades pel professorat de 

guàrdia a la seva safata situada a l'aula de professors. 

Les faltes d’assistència derivades de l’exercici del dret a la vaga es comptabilitzaran 

com a tal. Les absències del professorat seran ateses pel professorat de guàrdia. 

c) En cas de sortides escolars o activitats amb alumnes, 

No es computen com absències aquelles situacions en què el professor no fa classes 

per trobar-se fent altres activitats amb alumnes fora del centre, sortides escolars, etc. 

Les absències del professorat seran ateses: 

En primer lloc pel professorat que quedi sense docència per absència dels seus 

alumnes o si no es cobreix pel professorat de guàrdia. 

Si manca professorat, es podran integrar grups de desdoblaments quan un d’ells sigui 

la del professor/a absent o aplegar alumnes de diferents grups en una mateixa aula 

previ avís a cap d'estudis o membres de l'equip directiu de guàrdia. 

d) Absències per motiu de salut: 

Durant el curs escolar el professorat del centre pot justificar un total de 15 hores 

laborals, que inclou docència i permanència en el centre, amb efectes únicament 

administratius, i en proporció a la jornada treballada. El professorat justificarà 

l’absència amb declaració responsable i sense  necessitat de baixa laboral. 

Les jornades senceres tenen assignades 37 hores i 30 minuts setmanals, és a dir, 7 

hores i 30 minuts diàries, amb independència de les hores de docència i permanència 

assignades per horari. 
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En cas de que el professor/a agafi la baixa al dia següent de la seva falta d’assistència 

per motius de salut, aquest dia no es computarà a les 15 hores anuals d’absència amb 

efectes administratius 

Tampoc es descomptaran hores en el cas de malalties cròniques, processos oncològics 

i problemes de salut derivats de l’embaràs fins a un total de tres dies sense necessitat 

de baixa mèdica si prèviament s’ha justificat el fet d’estar en alguna d’aquestes 

situacions. 

El cap d’Estudis, els primers dies del mes següent tindrà a disposició la relació de les 

faltes d’assistència de tot el professorat corresponent al mes anterior, en què 

constaran els motius. Hi constarà també la suma acumulada per cada professor de les 

diferents classes de faltes d’assistència o de puntualitat dels mesos anteriors. Els 

professors podran presentar al director les al·legacions pertinents a aquest aspecte. 

No més tard del dia 10 de cada mes, s'enviarà al departament de recursos humans del 

Servei Territorial del Baix Llobregat la llista del professorat amb les faltes d’assistència 

o de puntualitat sense justificar del mes anterior. Abans d’enviar la notificació als 

Serveis territorials es comunicarà, per escrit, a aquells que tingui faltes injustificades. 

Les faltes d’assistència o de puntualitat es gestionen a través d’un aplicatiu del 

Departament d’ensenyament. Per aquest motiu, cal justificar les absències el dia 

següent a la incorporació en el centre. 

3.13.3 Entrada a l'institut i full de guàrdies: 

a) El centre ha establert un sistema de control intern dels retards i absències del 

professorat a través del Full de registre de guàrdies . 

b) El professorat quan arribi a l'institut ho farà constar al full de registre de guàrdies 

que es troba a la consergeria del centre. Haurà d'anotar l'hora d'entrada i signar. En 

acabar la seva jornada haurà de signar a l'espai reservat en el full de registre. 

c) En cas d'absència del professorat per causes mèdiques, per força major, per 

assistència a consulta mèdica, per assistència a exàmens, entre d'altres, es retola amb 

marcador groc el professor/a absent i les franges horàries d'absència. 

d) Si l'absència del professorat és per assistència a sortides o d'altres permisos 

autoritzats es retolarà amb marcador blau. 
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e) El cap d'Estudis farà el buidat setmanal del full de registre de guàrdies i el 

contrastarà amb els justificants corresponents. 

f) El professor que ha realitzat una sol·licitud de permís ha d’anotar-ho en el full de 

guàrdies, previ avís al cap d'Estudis, la falta prevista amb antelació, en canvi, les no 

previstes seran apuntades pel professorat de guàrdia. 

 3.13.4 En relació a la infraestructura  

1.Cada professor ha de responsabilitzar-se de l’ús dels espais docents que ocupa. 

2.Cal que en acabar les classes, quan siguin franges de darrera ocupació, el professor/a 

faci recollir les cadires sobre les taules i que la classe quedi neta de papers a terra i 

endreçada i tanqui l'ordinador, l'armari de l'ordinador i l'aula amb clau. 

3.El calendari d'ocupació d'aula estarà dintre de l'aula i les franges de darrera ocupació 

subratllades amb marcador groc. 

4.En el supòsit d'utilització dels ordinadors del centre els professor/a que els utilitzi ha 

de tenir cura de deixar-los carregant i inspeccionar que tots els ordinadors que han 

utilitzat els alumnes estiguin en les mateixes condicions que se'ls ha trobat. 

5.En cas que s'observin desperfectes en l'edifici de l'institut o en el seu mobiliari, 

sostraccions o qualsevol altra anomalia cal que ho comuniqui a la direcció del centre. 

En el cas dels ordinadors cal comunicar-ho a la coordinació informàtica, cal que vetlli 

perquè quedin tancats en acabar les classes i per notificar, qualsevol desperfecte que 

s’hi produeixi per tal que sigui reparat el més aviat possible. 

6.Cal que cadascú exerceixi el control i la vigilància necessaris perquè els grups 

d’alumnes amb què treballa siguin respectuosos amb l’edifici i el material. 

7.Cada professor/a tindrà un joc de claus amb un número de registre per poder obrir 

les aules, els armaris de l'ordinador d'aula, lavabos i les portes exteriors. En cap cas es 

poden deixar les claus als alumnes. 

8.És necessària la implicació de tots els professorat en el control i la cura dels espais 

comuns del centre: patis, passadissos, escales, lavabos. En cas que hi hagi lavabos 

oberts fora d'hores o aules que no estan ocupades obertes el professorat encara que 

no estigui de guàrdia haurà de tancar-los. 

3.13.5 Guàrdies   
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El professorat de guàrdia ha de signar la guàrdia en el full de registre de guàrdies. 

Mentre es realitzin les classes els lavabos romandran tancats. Si algun alumne 

necessita excepcionalment anar al lavabo durant la classe, el professor de guàrdia 

obrirà la porta i la tornarà a tancar un cop hagi acabat. 

El professorat de guàrdia cal que garanteixi la normalitat en el funcionament del 

Centre quan es doni qualsevol tipus d’incident (absència de professor, sortida, retard, 

indisposició, urgència...) que dificulti o no permeti un desenvolupament lectiu regular 

d’un o més grups, o les activitats i la circulació d’alumnes per passadissos o el pati.  

El professorat que tingui classe amb alumnes que es troben de sortida farà la funció de 

professorat alliberat, que significa cobrir l’absència dels professors que es troben de 

sortida. En cas necessari, actuaran com a professors de guàrdia.  

Durant tot el marc horari hi ha un membre de l’equip directiu a qui es pot recórrer en 

casos i situacions que s’escapen completament del funcionament regular del Centre. 

Tipus de guàrdies: 

1. Guàrdies 1a hora del matí (8:00h a 9:00h) (4 professors) 

2. Guàrdies de passadís. (3 o 4 professors.) 

3. Guàrdies de pati: 1r pati: de 10:00h a 10:20h. 2n pati: de 12:20h a 12:30h. (4 

professors) 

1. Guàrdies 1a hora del matí (4 professors) 

 

Professor 0 

Ubicació física: taula passadís Planta 0 

Funció: Responsable planta 0 i passar llista de l'alumnat. 

A partir de les 8h00 del matí recollirà a recepció el llistat de grups i passarà per les 

aules anotant les absències de l'alumnat certificant-ho amb els professors 

responsables d’aula. Un cop feta la ronda, la llista amb els alumnes absents les passarà 

a consergeria per tal que puguin avisar a casa dels alumnes. Posteriorment serà 
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l'encarregat d'atendre les necessitats del passadís de la planta 0 així com d'anotar al 

Full de guàrdies les incidències produïdes a la guàrdia. 

Professor 1 

Ubicació física: taula passadís planta 1 

Funció: Responsable planta 1 

Fins que acabi el recompte d'absències del centre fet pel professor 0, serà l'encarregat 

d'atendre les necessitats de guàrdia de les plantes 0 i 1. 

Quan el professor 0 hagi acabat de passar llista, el professor 1 tornarà a ser el 

responsable d'atendre les necessitats del passadís de la planta 1. 

Professor 2 

Ubicació física: Sala de professors 

Funció: Responsable de la planta 2. 

Se situarà a la Sala de Professors i serà l'encarregat d'atendre les necessitats de la 

Planta 2 així com d'atendre el telèfon de la Sala de professors. Ha d'estar localitzable a 

la Sala de Professors. 

Professor 3 

Ubicació física: Porta d’accés al vestíbul 

Funció: Responsable de la  gestió dels retards. 

El professor realitzarà la seva guàrdia a la porta d’accés al vestíbul. La seva funció 

principal serà gestionar els retards dels alumnes. Una vegada soni el primer timbre 

serà l’encarregat de vigilar que els alumnes que arribin tard s’apuntin al full de retard 

que està disponible a consergeria. Quan hagi sonat el segon timbre no permetrà 

l’accés al recinte dels alumnes que arribin més tard, sinó que els conduirà a l’espai 

destinat a acollir l’alumnat que arribi tard a l’institut (entre la porta del vestíbul i la 

porta del centre). En cas que hi hagi alumnes expulsats al passadís perquè han intentat 

accedir a l’aula una vegada que el professor ha iniciat la seva classe, els altres 

professors de guàrdia acompanyaran a aquests alumnes al professor 3. Aquest 

professor serà l’encarregat de conduir-los a l’espai habilitat pels alumnes que arriben 

tard. A les 8.10 hores el professor tancarà la porta del centre i anotarà el nom dels 
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alumnes que han quedat en l’espai habilitat entre la porta d’accés al centre i la porta 

del vestíbul. Acte seguit, entregarà aquest llistat a consergeria. 

Quan un alumne arribi al centre tard acompanyat pel seu pare, mare o tutor legal i es 

presenti a consergeria el justificant documentat, serà el professor encarregat 

d’acompanyar a aquest alumne fins l’aula. D’aquesta manera, el professor que està 

impartint classe quedarà assabentat de la justificació del retard. 

En cas que un alumne es quedi fora del centre de manera intencionada informarà de 

manera immediata a un membre de l’equip directiu d’aquesta incidència, 

preferiblement al cap d’estudis. Serà el membre de l’equip directiu qui prengui les 

mesures adequades i en tot cas s’informarà a la família de l’alumne d’aquest fet. 

Nota: cada professor haurà d'estar situat físicament a la seva planta per atendre les 

necessitats de professorat d'aula i de l'alumnat. En cas de que falti un professor de 

guàrdia, els altres es redistribuiran. En cas que només hi hagi un professor de guàrdia 

se situaria a la Sala de Professors. 

Guàrdies de passadís. (3 o 4  professors) 

Professor 0 

Ubicació física: taula passadís Planta 0. 

Funció: Responsable planta 0. 

Serà l'encarregat d'atendre les necessitats del professorat d'aula i de l'alumnat de la 

Planta 0. Així mateix, anotarà al Full de guàrdies les possibles incidències de la guàrdia. 

Se situarà al final del passadís al lloc habilitat per a tal. 

El professor de la Planta 0 que tingui la guàrdia després dels patis, és a dir, la guàrdia 

de passadís de 10h20 a 11h20 i la guàrdia de passadís de 12h20 a 12h30, un cop hagi 

sonat el timbre d'acabament de pati haurà de rellevar els companys de la guàrdia de 

pati i supervisar l'alumnat que estarà fent el Pati Net. 

Professor 1 

Ubicació física: taula passadís Planta 1. 

Funció: Responsable planta 1. 

Serà l'encarregat d'atendre les necessitats del passadís de la planta 1 i se situarà al 

final del passadís en la taula habilitada a l'efecte. 
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El professor de la Planta 1 que tingui la guàrdia després dels patis, és a dir, la guàrdia 

de passadís de 10h 20 a 11h 20 i la guàrdia de passadís de 12h30 a 13h30, un cop hagi 

sonat el timbre d'acabament de pati haurà de rellevar els companys de la guàrdia de 

pati i supervisar l'alumnat que estarà fent el Pati Net. 

Professor 2 

Ubicació física: Sala de professors 

Funció: Responsable planta 2. 

Se situarà a la Sala de Professors i serà l'encarregat d'atendre les necessitats de la 

Planta 2 així com el telèfon de la Sala de professors i fer d'enllaç amb recepció. Ha 

d’estar localitzable a la sala de professors. 

El professor de la Planta 2 que tingui la guàrdia després dels patis, és a dir, la guàrdia 

de passadís de 10h20 a 11h20 i la guàrdia de passadís de 12h20 a 12h30, un cop hagi 

sonat el timbre d'acabament de pati haurà de rellevar els companys de la guàrdia de 

pati i supervisar l'alumnat que estarà fent el Pati Net. 

Professor 3 

Ubicació física: Sala de professors 

Funció: Suport a la resta de companys de guàrdia. 

Se situarà a la Sala de Professors i serà l'encarregat de fer rondes per tal de donar 

suport als seus companys. En cas que un professor de guàrdia estigui cobrint a un 

company ocuparà el lloc que ha quedat vacant. 

El professor que tingui la guàrdia després dels patis, és a dir, la guàrdia de passadís de 

10h20 a 11h20 i la guàrdia de passadís de 12h20 a 12h30, un cop hagi sonat el timbre 

d'acabament de pati haurà de rellevar els companys de la guàrdia de pati i supervisar 

l'alumnat que estarà fent el Pati Net. 

Nota: En cas que la franja compti amb quatre professors, el professor número 4 donarà 

suport als seus companys i se situarà a la Sala de professors. En cas que un professor 

de guàrdia cobreixi a un company per absència, el professor número 4 ocuparà el lloc 

que ha quedat vacant. 

 

Guàrdies de pati. (4 professors) 
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Indicació general per als quatre professors: El professorat haurà d’estar ja al pati per 

rebre l’alumnat. En cas que hagi tingut classe en la franja immediatament anterior, 

serà substitut cinc minuts abans de començar el pati (9:55h hores per al primer pati i 

12:15h hores per al segon pati) pel professorat que es troba de guàrdia en aquell 

moment. A tal efecte, a consergeria i a la sala de professors hi haurà disponible un 

horari específic que marqui el professorat de guàrdia que ha de fer el relleu així com 

l’aula i la persona a la qual haurà de cobrir aquests cinc minuts. 

Professor 1 

Ubicació: Porta d'entrada del pati. 

Funcions: Haurà d’obrir les dues portes de sortida al pati, obrir les portes dels lavabos 

del pati i situar-se, durant la guàrdia, a la porta controlant que els alumnes no entrin a 

l'edifici. Cal que vigili que els alumnes no entrin en grup als lavabos exteriors. Per evitar 

aglomeracions haurà d'obrir també les dues fulles de la porta del pati. 

Pati Net: Serà l'encarregat de controlar que el grup de Pati net hi assisteixi i proveir-los 

del material necessari. Guants, escombra i recollidor. 

Professor 2 

Ubicació: Font 1 (porta gimnàs) + pista 

Funcions: Buidat passadissos. Font.  

Serà l'encarregat de vigilar la zona del pati que es troba entre el pont i la part exterior 

de la biblioteca, parant atenció que no juguin amb pilotes en aquella zona. Així mateix 

donarà suport als altres companys de guàrdia. 

Professor 3 

Ubicació: Font 2 (final de pati) + pista 

Funcions: El professor se situarà al voltant de la font situada al final de la pista i farà 

ronda al voltant de les pistes. A banda de parar atenció a la pista i al sorral, el professor 

ha de treure els alumnes que seguin a les escales del final del pati. 

Professor 4 

Ubicació: Porta d’entrada del centre i interior de l’edifici. 

Funcions: Sempre i quan els companys estiguin al pati, es dirigirà a la porta d’entrada 

del centre i vigilarà que els alumnes que surtin del centre siguin els de post obligatòria 

i que, en el cas dels menors d’edat, hagin entregat l’autorització signada per part dels 
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tutors legals per poder sortir fora a la hora del pati. A la porta d’entrada s’assegurarà 

que els alumnes no s'asseguin als bancs de l'entrada de l'institut ni utilitzin aquest 

espai com un espai de pati.  Després d’uns cinc minuts farà ronda per l’interior del 

centre assegurant-se que totes les classes han quedat tancades i que cap alumne 

estigui dintre de l’edifici. Quan faltin cinc minuts perquè soni el timbre d'entrada serà 

l'encarregat d'obrir les portes de les aules 

Nota: el professorat de guàrdia que arribi el primer al pati es dirigirà immediatament 

fins al soral per tal d’evitar el consum de substàncies tòxiques. Una vegada arribi el 

professor de guàrdia número 3 ocuparà el seu lloc. 

En cas que per absències no es puguin cobrir les funcions dels quatre professors de 

guàrdia de pati quedarà anul·lat el professor número 4 i aquest cobrirà el lloc vacant i 

de manera solidaria i col·legiada es decidirà la persona encarregada d’obrir les portes 

de les aules cinc minuts abans de sonar el timbre. 

3.14. REUNIONS DE COORDINACIÓ DOCENT  

3.14.1 Reunions fixes. 

Les propostes, el seguiment i l’avaluació de totes les activitats educatives del centre es 

fan des dels diferents òrgans de gestió, en reunions de periodicitat setmanal. Tenen 

especial importància en relació al seguiment constant de l’alumnat, les reunions 

d’equip docent –reunions de tot el professorat d’un mateix curs–, i permeten un 

intercanvi d’informació i una presa de decisions gairebé immediats. 

- Reunió de departament (setmanals segons convocatòria) 

- Reunió de l’equip directiu (setmanal) 

- Reunió de tutors ( setmanal) 

- Reunió de nivell (setmanals segons convocatòria) 

- Reunió Comissió d’Atenció a la Diversitat (setmanal) 

- Reunió Coordinació- Reforços, Programa diversificació Curricular (setmanals segons 

convocatòria). 

- Reunió equip docent SMX (setmanal) 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) té com a objectiu la planificació i el 

seguiment de les actuacions necessàries per atendre la diversitat de necessitats 
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educatives de l’alumnat. La comissió d’atenció a la diversitat determinarà les 

actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives específiques 

dels alumnes, els procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats 

educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans individuals intensius. 

Determinarà els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics 

que es considerin més apropiats per a les característiques de cada alumne. La CAD està 

formada per la persona assignada de l’EAP, el departament d’Orientació, Coordinació 

Pedagògica, cap d’Estudis i coordinadors de nivell. 

- Reunió Coordinació ( Cap d’estudis, coordinadors i coordinació pedagògica ) 

- Reunió Grup impulsor de l’araEscric (L'escriptura en un centre educatiu). Objectius: 

Grup impulsors de l'escriptura al centre desenvoluparà el pla de treball creat 

durant el primer any del projecte. Concretar objectius de millora. 

3.14.2. Reunions no fixes. 

- Claustre (com a mínim un trimestral). 

- Consell escolar (com a mínim una reunió trimestral) 

- Comissió social (quan calgui i a determinar) 

És un espai multidisciplinari que té per objectiu recollir les demandes d’intervenció 

sobre alumnes de l’institut que manifesten una situació social molt desfavorida o de 

risc. Aquesta comissió ha d’intervenir sobre casos greus que facin referència a 

absentisme escolar, situacions socials i familiars d’alt risc i problemàtiques derivades 

als serveis socials de l’Ajuntament. La comissió social està integrada per l’educador 

social de Corbera de Llobregat i La Palma, el responsable de l’EAP, el departament 

d’orientació, coordinació pedagògica, cap d’Estudis i coordinadors de nivell. 

3.14.3. Comunicació interna. 

Tota la informació relativa a la convocatòria de reunions com d’altres informacions 

relatives a l’organització del centre es farà a través d’una notificació escrita que es 

trobarà en cadascuna de les gavetes que el professorat té a disposició a la Sala de 

Professors. De la mateixa manera les comunicacions poden ser via correu electrònic 

per la qual cosa el professorat es responsabilitza de revisar el seu correu diàriament. 

El centre disposa d’un grup de WhatsApp del curs 2018-2019 amb la finalitat de donar 

informació o avisos urgents com per exemple: nevades, imprevistos etc. 
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En cap cas el grup servirà per donar notificacions personals de faltes, retards o feines 

per a les guàrdies ja que aquestes han de ser enviades a direcció via e-mail o 

telefònicament. 

A la sala de professors s’exposaran en el taulell d’anuncis corresponent les 

informacions dels sindicats, de cursos de formació, de l’equip directiu, etc. Des de la 

secretaria del centre es faran públiques  aquestes informacions i també serà  

l’encarregada d’arxivar-les. Per tal de gestionar correctament l’espai d’informació 

(tauler d’anuncis) convé que tots els documents que es pengin portin data.  

4. CONVIVÈNCIA 

4.1. NORMES DE CONVIVÈNCIA  

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

L’assistència a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència han de ser justificades per 

la família o tutor/a legal. Cal ser puntual a les classes. La jornada lectiva comença a les 

08:00 hores. Al llarg de la jornada lectiva, el començament i final de les classes venen 

determinats per 2 timbres. Els retards seran anotats  pel professor i la seva reiteració 

comporta un full d’incidències.  

PASSADISSOS I CANVIS D'AULA 

Els 5’ entre classes i els canvis d’aula es faran amb discreció, sense córrer, ni cridar pels 

passadissos. En cas de canvi d’aula, l’alumne/a ha de ser responsable de dur el 

material que li calgui.  

ESBARJO 

És l’espai de lleure que gaudeix l’alumnat de dilluns a divendres de 10:00 a 10:20 hores 

i de 12:20 a 12:30 hores i s’assenyalen mitjançant un timbre d’inici i de final. A l’hora 

de l’esbarjo, l’alumnat no podrà romandre dins de l’edifici del centre. Haurà de sortir al 

pati o a la cantina. Els alumnes menors d’edat podran sortir del centre durant el temps 

d’esbarjo sempre i quan comptin amb l’autorització signada dels pares o tutors legals.  

TREBALL A CLASSE 

Dintre de classe:  

- S’ha de mantenir  un clima de silenci. 

- No es pot molestar el company ni impedir el seu ritme de  treball. 

- Cal que es porti tot el material que es necessiti per a treballar a classe. 
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Les incidències de classe seran anotades a la plataforma digital per part del 

professorat. 

RESPECTE A LA INTEGRITAT FÍSICA  

Es considera una falta molt greu els actes d’agressió i/o coacció que es realitzin 

individualment o amb col·lectivitat enfront d’un altre alumne/a.  

No es permeten jocs o activitats que posin en perill la integritat física dels alumnes. 

TRACTE I LLENGUATGE RESPECTUÓS 

El tracte entre els diferents membres de la comunitat ha de ser respectuós. Els actes 

d’indisciplina, insults, amenaces, vexacions, injúries ofenses verbals o per escrit, els 

actes d’indisciplina i les increpacions als membres de la comunitat educativa es 

consideraran  falta i seran sancionables. En cas que hi hagi elements discriminatoris 

per raó de sexe, religió o d’altres la sanció s’agreujarà. 

RESPECTE AL MATERIAL  

Cal tenir cura del material de l’institut i dels companys. La falsificació de documents 

(Butlletins de notes...), la sostracció i el deteriorament d’objectes o materials són 

considerats faltes de convivència.  

Els robatoris són considerats faltes molt greus. 

CONSERVACIÓ DEL MATERIAL, MANTENIMENT  I NETEJA  DE L'INSTITUT 

És responsabilitat de tothom mantenir l’Institut en bon estat i net així com tenir un 

tracte acurat del material. Cal llançar  totes les deixalles a les papereres instal·lades a 

tal efecte a les dependències de l’institut. Qualsevol desperfecte i/o brutícia causada 

intencionadament o per negligència serà responsabilitat de l’autor/a. 

ALIMENTS, BEGUDES I LLAMINADURES  

No es permet el consum d’aliments, begudes i llaminadures dins de l’edifici de 

l’institut.  

L’ÚS DE MÒBILS I D’ALTRES APARELLS. 

L’ús de telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics, així com la realització de 

fotografies està prohibit en els edificis de l’institut.  En cas que una activitat 

d’ensenyament-aprenentatge requereixi a criteri del professorat, l’ús d’aquests 

aparells, s’informarà prèviament a la família amb una circular i en cap cas serà una 

activitat d’avaluació. 
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Qualsevol professor podrà requerir el lliurament de l’aparell, o de qualsevol objecte 

que se’n faci un mal ús i serà dipositat a Cap d’Estudis fins que els pares o persones 

autoritzades vagin a buscar-lo en l’horari establert.  

L'institut no es fa responsable de la pèrdua o sostracció dels mòbils i d'altres aparells 

electrònics.  

ÚS DELS ORDINADORS 

L’ordinador és una eina de treball. L’alumnat s’ha de responsabilitzar i tenir-ne cura 

per tal d’evitar desperfectes o pèrdues d’ordinadors o dels perifèrics. No es poden 

utilitzar per connectar-se a les xarxes socials, ni a pàgines no autoritzades ni 

descarregar-se jocs, pel·lícules etc. El mal ús de l’ordinador comportarà sanció. 

TABAC I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES 

Està prohibit fumar en tot el recinte escolar. (Llei 42/2010) així com la tinença i el 

consum de substàncies perjudicials (alcohol i drogues) per a la salut.  

DRET DE VAGA. 

Els alumnes tenen dret a exercir el dret de vaga. L’alumnat haurà de presentar amb 48 

hores d’antelació un escrit dirigit a direcció en el qual es notifiqui la vaga i 

s’argumentin els motius. La direcció del centre, en funció del nombre d’alumnes que 

s’adhereixen a la vaga o dels motius exposats per part de l’alumnat, es reserva el dret 

a autoritzar-la.  

FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit amb el model existent a la sala de 

professors i lliurar-les a secretaria. Els alumnes que arribin tard s’han d’apuntar a la 

llista que hi ha a consergeria. 

A primera hora del matí (8:00h) el professorat de guàrdia és l’encarregat d’anotar les 

faltes d’assistència de tots els grups de l’institut. Aquesta informació és traspassada a 

consergeria que seran els encarregats d’informar les famílies via telefònica. La 

reiteració en els retards d’entrada al centre a primera hora del matí o a l’hora de 

l’esbarjo, comportarà un ful d’incidències i es podrà corregir amb algunes de les 

sancions contemplades per a les faltes lleus. El professorat anotarà els retards i les 
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faltes d’assistència a la plataforma digital a la que els pares hi poden accedir a través 

de la contrasenya que es lliura a començament de curs. 

FULL D’INCIDÈNCIES: 

El full d’incidències és un dels mecanismes de què disposa l’Institut per tal que quedi 

constància escrita del comportament dels alumnes i a la vegada un canal de 

comunicació amb les famílies d’aquests.  

Quan un professor posa un full a un menor d’edat, ha de trucar els pares i informar del 

contingut. En el mateix full haurà d’anotar dia i hora de la conversa i un breu resum de 

la mateixa.  

El tutor arxivarà els fulls en l’expedient de l’alumne. 

La valoració de la gravetat del full d’incidències correspon al Cap d’Estudis amb la 

col·laboració dels Coordinadors/res. L’acumulació de fulls d’incidències, encara que 

siguin lleus, portarà a l’aplicació del règim disciplinari del centre, amb sancions.  

Comunicació amb les famílies : 

És responsabilitat de l’alumne menor d’edat realitzar amb diligència el lliurament dels 

documents que se li facilitin per fer-los arribar als seus pares i retornar-los signats al 

tutor/a, com ara fulls d’incidències, comunicats a l’agenda, circularsinformatives, 

butlletins de notes i  d’altres. L’omissió d’aquest deure es considera falta greu. 

El mitjà preferent d’informació per tal de conèixer les incidències acadèmiques dels 

alumnes és la plataforma virtual. Els pares disposen d’una contrasenya per accedir-hi 

que els hi és facilitada a començament de curs.  

4.2. FALTES EN LES QUE PODEN INCORRER ELS ALUMNES. MESURES CORRECTORES I 

SANCIONADORES. 

Faltes lleus 

Es consideren faltes lleus qualsevol incorrecció que alteri el normal desenvolupament 

de l’activitat escolar que contravingui les normes de convivència del centre estipulades 

i que no constitueixi falta greu segons l’article 37.1 de la LEC. Algunes d’aquestes 

poden ser: 

 

-Retards a les classes, menjar a l’edifici, llaminadures o altres, contestar 

incorrectament, molestar els companys, verbal o físicament, desordre i soroll a classe 
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o pels passadissos, deteriorament lleu del material, accions en contra de la neteja dels 

espais del centre i el mobiliari, entre d’altres. 

Sancions de les faltes lleus 

1. En casos de desordre o neteja poden ser corregides immediatament pel professor/a 

que pot fer endreçar o netejar el que indiqui. 

2. Privació del temps d’esbarjo. 

3.Reparació del dany causat al material del centre o a d’altres membres de la 

comunitat educativa. 

4. Realització de treballs per a la comunitat a les hores del pati. 

Faltes greus 

Es consideren faltes greus les conductes recollides a l’article 37.1 de la LEC: 

1. Les injúries o ofenses greus. 

2. La indisciplina greu. 

3. Les agressions físiques o amenaces. 

4. Les vexacions o humiliacions. 

5. Els actes que atemptin greument contra la intimitat i la   

integritat personals. 

En els cinc supòsits anteriors quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de 

considerar especialment greus. 

6. El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre.       

7. La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics. 

8. La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

9. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser perjudicials per a la 

salut i la incitació d’aquests actes 

10. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

Notificació de les faltes greus: 

Les faltes greus seran anotades en un full d’incidències i seguiran el procediment 

anteriorment descrit.(punt 2.2.) 

Sancions de les faltes greus: 
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1. Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries 

(màxim de tres mesos) 

2. Suspensió del dret d’assistir a determinades classes (màxim de tres mesos) 

3. Suspensió del dret d’assistir al centre (màxim de tres mesos) 

4. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

Competència sancionadora de faltes greus 

Recau en el Director a través de l’expedient disciplinari 

EXPEDIENT DISCIPLINARI. 

Correspon al Director del centre la incoació d’expedient. Segons la Llei 12/2009 (LEC) i 

el Decret 102/2010 hi pot haver un Procediment ordinari on la Direcció nomena 

instructor que elabora una proposta de resolució provisional que informarà  la 

resolució definitiva dictada per la Direcció i un Procediment abreujat: quan l’alumne i 

la seva família reconeixen  la comissió dels fets i accepten la sanció la Direcció imposa i 

aplica directament la sanció. En tots dos casos les resolucions poden ser recorregudes 

mitjançant recurs davant dels Serveis Territorials. 

4.3 ASPECTES BÀSICS DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 

1. Els alumnes han de fer cas a les indicacions de qualsevol professor del centre i 

personal no docent que desenvolupi les seves tasques laborals al centre. 

2. El professorat és l’autoritat a l’aula i és el responsable de la gestió de l’alumnat. 

3. El llenguatge és una eina de comunicació. Així doncs, el tracte i el llenguatge ha 

de ser respectuós entre tots els membres de la comunitat educativa. 

4. Qualsevol acte d’indisciplina serà objecte de sanció, i es valorarà com a 

agreujant la discriminació per raó de gènere, orientació sexual, religió, 

ideologia o qualsevol altra condició social o personal dels afectats. 

5. El bon funcionament del centre requereix puntualitat. Per aquest motiu, el 

professorat i l’alumnat respectaran els horaris de començament i finalització de 

les classes. 

6. Tan sols es permet la sortida del centre a un alumne amb autorització prèvia de 

la família. 

7. En cas d'absència, cal notificar-ho a primera hora del matí telefònicament . 
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8. Passadissos i canvis d'aula. Quan acaba la classe cal esperar a l'aula que vingui 

el següent professor. La circulació pels passadissos es limitarà als canvis a aules 

específiques (laboratori, taller, aula de Visual i Plàstica, gimnàs, etc.) i es farà 

respectant el treball de la resta de classes. 

9. Aliments, begudes i llaminadures. No està permès el consum d’aliments, 

begudes i llaminadures dintre de l’edifici de l’institut, a excepció de la cantina). 

Els alumnes hauran d’esperara l’hora de l’esbarjo per esmorzar. 

10. L’accés a la cantina està restringit als alumnes exclusivament a l’hora de pati i 

els alumnes hi han d'accedir per l'exterior de l'edifici. 

11. Els lavabos de dintre de l'edifici romandran tancats mentre es realitzin les 

activitats lectives. Només en casos excepcionals, autoritzat pel seu professor 

d'aula i acompanyat pel professor de guàrdia, l'alumnat podrà anar als lavabos 

en hores lectives. Els lavabos exteriors del pati només romandran oberts durant 

l'hora d'esbarjo. 

12. Tabac i substàncies nocives. Està prohibida la manipulació, el consum i/o 

tinença de qualsevol substància tòxica per a la salut en tot el recinte del centre. 

13. L'ús de mòbils i d'altres aparells així com la realització de fotografies. Està 

prohibit l’ús del telèfon mòbil i d'altres aparells electrònics (ordinador portàtil, 

MP4, consoles, etc.) dintre de l'edifici. Qualsevol professor podrà requerir 

l’aparell i serà lliurat a Cap d’Estudis fins que els pares vagin a buscar-lo en 

l’horari establert. El centre no es fa responsable de la pèrdua, robatori o 

desperfecte dels aparells de l’alumnat. En cas que l'alumne/a hagi de trucar a la 

família té a la seva disposició el telèfon de consergeria. Al començament de 

cada prova escrita o qualsevol altra activitat que a criteri del professorat sigui 

convenient, es demanarà als alumnes que dipositin els telèfons mòbils a 

l’interior d’una capsa que a tal efecte estarà disponible a les classes. 

14. Cal tenir cura de la higiene personal per respecte als altres. 

15. Conservació del material. La sostracció i el deteriorament per mal ús dels 

materials tant del centre com dels companys són considerats faltes de 

convivència. L’alumnat és el responsable de mantenir en bon estat les 

dependències del centre així com de tenir cura de les seves pertinences. 
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16. Manteniment i neteja de l'institut. És responsabilitat de tothom mantenir 

l’Institut en bon estat i net. Cal llençar totes les deixalles a les papereres 

instal·lades a tal efecte a les dependències de l’institut. Qualsevol desperfecte 

i/o brutícia causada intencionadament o per negligència serà responsabilitat de 

l’autor/a. Cadascuna de les aules disposa d’escombra i recollidor a fi i efecte de 

garantir la neteja de la classe. Serà el tutor l’encarregat d’assignar 

setmanalment a un parell d’alumnes de la seva tutoria la neteja de la classe. El 

procediment de designació seguirà l’ordre del llistat de classe per tal 

d’assegurar que la tasca recau en tots els alumnes del grup. Al suro de l’aula 

s’anotarà la distribució setmanal dels alumnes encarregats de fer aquesta 

neteja en el que es coneix com a “Projecte d’Aula Neta”. 

17. Respecte a la integritat física dels companys. Cap pot fer ús de la violència. No 

estan permesos jocs o activitats que puguin posar en perill la integritat física, ja 

sigui a les aules, espais comuns o zones d’esbarjo. Es considera una falta molt 

greu els actes d’agressió i/o coacció que es realitzin individualment o amb 

col·lectivitat enfront d’un altre alumne. 

18. Respectar el lloc de treball assignat pel tutor o professor i respectar l’ambient 

de treball a l' aula. 

19. Ús adequat de l'agenda, com a eina de treball, per anotar-hi els deures i com 

una eina de comunicació entre els pares dels alumnes i el centre. 

20. Lliurar els resguards de pagament en les dates exigides. 

21. Les aules han de quedar sempre tancades quan els alumnes les abandonen. 

Sempre que es detecti una aula oberta i sense alumnes és obligat de tancar-la 

immediatament. 

22. En cas d’absència d’un professor/a, els alumnes romandran a classe sigui quina 

sigui l’hora en què es produeixi aquesta absència. A l'espera del professor de 

guàrdia o en tot cas el delegat/da o sotsdelegat/da poden anar a buscar al 

professorat de guàrdia a la sala de professors. 

23. L'ús del diàleg i la Mediació. L’única via per resoldre les diferències entre els 

membres de la comunitat educativa és l’ús de la paraula i el diàleg de manera 

ordenada i educada. La mediació és un procediment per a la prevenció i la 
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resolució dels conflictes (art. 32 de la LEC) que es pot utilitzar sempre i quan es 

compleixin els pressupòsits recollits en els arts. 23 a 28 del DECRET 279/2006 . 

Mitjançant la mediació es dóna suport a les parts en conflicte perquè puguin 

arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 

El funcionament de la classe 

1. El clima de treball mínim i indispensable és el que manté un silenci respectuós 

amb els companys de la mateixa aula i els de les aules properes. Per silenci 

s’entén tant l’absència de xivarri i de sorolls innecessaris com l’absència de 

jocs, empentes, llançament d’objectes i altres molèsties que puguin ocasionar-

se entre companys o durant el desenvolupament de la classe. 

2. Qualsevol distorsió d’aquestes mínimes condicions ha de ser amonestat pel 

professor per tal de recuperar les condicions normals de treball. Quan aquest 

ho consideri necessari sancionarà els alumnes que correspongui per tal de 

marcar clarament els límits i condicions de la classe. 

3. Cal mantenir el lloc de treball assignat pel tutor/a a l'aula. 

4. La classe comença quan el professor/a, havent tocat el timbre, entra a l’aula i fa 

la corresponent indicació. En aquest moment els alumnes han de tenir el 

material corresponent de l’assignatura sobre la taula i en disposició de 

començar a treballar. Qualsevol incident o circumstància que retardi el 

començament de la classe pot ser sancionat, i davant la reincidència és 

convenient fer-ho. 

5. La classe no acaba fins que ho indica el professor d'aula. 

6. El professor passarà llista amb la plataforma digital per tal d’anotar les 

absències i consignar els retards que es produeixin. Les famílies tenen accés 

mitjançant clau personal a les anotacions realitzades pel professorat. En cas 

que l'alumne arribi tard a classe se li anotarà el retard. Quan l'aula no tingui 

ordinador o la connexió d'internet no funcioni, el professor/a anotarà retards i 

d'altres incidències a la seva llibreta de notes i posteriorment ho passarà a la 

plataforma. 
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7. Els alumnes no poden sortir de l’aula en cap moment durant la classe. Només el 

professor/a pot autoritzar expressament a un sol i únic alumne/a a fer-ho en 

casos excepcionals i perquè vagi a buscar un professor de guàrdia. 

8. A cada aula hi haurà un calendari per tal que s’anotin totes les activitats 

avaluables, lliuraments de treballs i dossiers, sortides i d'altres informacions. El 

manteniment d’aquest calendari és a càrrec de l’Equip de Delegats del 

curs/grup corresponent. 

9. És responsabilitat i obligació de l'alumne/a portar cada dia els materials de 

treball i els llibres, així com els deures i les activitats fetes, complir en les dates 

indicades el lliurament de treballs i ajustar l’elaboració i presentació dels 

treballs als criteris exigits en cadascuna de les matèries. 

10. La cura i el manteniment de l’aula és responsabilitat del grup d’alumnes i del 

professor/a que l’ocupa en cada moment. Abans de començar la classe, el 

professorat vetllarà perquè es donin les condicions higièniques i d’ordre 

necessàries per poder iniciar adequadament la classe. Al final de cada dia les 

aules han d'estar endreçades, i amb les cadires recollides. És responsabilitat del 

darrer professor que ocupa l'aula. A cada aula hi haurà penjat un calendari 

d'aula, destacant les darreres hores d'ocupació d'aula. 

4.4 COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

Normativa de Convivència: Per tal de mantenir una correcta convivència dins del 

Centre, s’ha de crear un clima de treball i de mantenir en condicions les instal·lacions 

escolars, s’han establert unes normes de comportament dins de l’Institut en base als 

arts. 30 a 38 de la LEC , 23 a 25 del Decret 102/2010 i Decret 279/2006 i aprovades pel 

Consell escolar  

La Normativa de Convivència és aplicable per part del Centre dins del recinte escolar, 

durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o d’altres 

organitzades per l’institut. Igualment poden ser adoptades mesures correctores i 

sancionadores per actes que tot i que tinguin lloc fora del recinte escolar estiguin 
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motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres 

alumnes o membres de la comunitat educativa.  

Per tal de millorar la convivència en el centre, l’Institut Can Margarit preveu els 

següents nivells d’actuació: 

Nivell Preventiu 

L’objectiu és desenvolupar els valors i les actituds que permetin a tota la comunitat 

educativa, en especial als alumnes, a desenvolupar les competències que fomentin la 

convivència.  

Per tal d’assolir aquest objectiu, la organització del centre contempla les següents 

actuacions dels docents: 

1) Des de les actuacions dels docents: com a responsable de la gestió de l’aula, el 

professorat estimularà la cultura del diàleg quan es produeixi qualsevol situació 

susceptible de generar un conflicte entre els alumnes i entre aquests i el professorat. 

En els equips docents es proposaran aquelles mesures educatives que es considerin 

més adients per millorar la convivència en el centre. 

2) Des de l’acció tutorial: l’alumnat exposarà en les assemblees que es realitzin al llarg 

del curs aquells problemes que obstaculitzin el normal desenvolupament de les 

classes. Els tutors estimularan la cultura del diàleg per tal de resoldre els conflictes. 

Tanmateix, es plantejaran al PAT activitats que estimulin l’equitat i el respecte a la 

diversitat dels alumnes en un marc de valors compartit. L’acció tutorial estarà dirigida 

a estimular l’autoconeixement i el respecte a la diferència. 

 

 

Nivell Intervenció. 
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3) Des de la Comissió de Convivència. 

L’objectiu principal d’aquesta comissió és implicar  professorat, alumnat i famílies en la 

gestió dels conflictes per tal d’arribar a una resolució positiva. Aquest objectiu general 

es desglossa en les següents fites específiques: 

 

a) Difondre bones pràctiques de comunicació i interrelació personal. 

b) Fomentar les relacions positives entre els diferents sectors que conformen la 

Comunitat educativa. 

c) Fomentar la resolució pacífica de conflictes, partint de la pròpia realitat escolar. 

d) Formar per a la convivència i prevenir les conductes que la fan problemàtica. 

e) Donar eines per al desenvolupament de les competències socials. 

f) Reduir el nombre de mesures correctores i sancions disciplinàries. 

 

Per tal d’assolir aquests objectius, la Comissió de convivència serà l’encarregada de 

portar a terme la mediació en el centre. La mediació forma part del procés educatiu 

(art. 23 del DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius) i, per 

aquest motiu, tota la comunitat educativa està implicada. Aquest tret es manifesta 

tant en la seva composició com en els conflictes que són susceptibles de la seva gestió. 

 

La Comissió de Convivència implicarà a tots els membres de la comunitat eductiva. 

Estarà formada per: 

 

a) El professorat del claustre que de manera voluntària expressi el seu desig de 

formar part de la Comissió. Malgrat això, els coordinadors de curs, com a 

membres permanents de la Comissió de Disciplina, formaran part de la Comissió 

de Convivència i actuaran només en els casos en què cap dels alumnes implicats 

estigui cursant el curs del qual és coordinador/a. 

b) L’alumnat que voluntàriament expressi el seu desig de formar part de la Comissió. 

Preferentment, es recomana que siguin alumnes de 4td’ESO atès que per la seva 
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maduresa es troben en millors condicions per poder convidar a les parts a una 

resolució positiva del conflicte. 

c) Les famílies seran informades del desenvolupament del procés de mediació així 

com de la seva resolució final. Quan aquesta sigui satisfactòria donaran el seu 

consentiment als acords presos signant el compromís per escrit que s’hagi generat 

així com també podran expressar les seves al·legacions si ho consideren oportú. 

 

El procediment de funcionament serà el següent: 

 

L’actuació de la Comissió de Convivència resoldrà conflictes generats entre tots els 

membres de la comunitat educativa (entre alumnes, entre alumnes i professorat, entre 

alumnes i personal laboral no docent del centre, etc.), encara que no estiguin tipificats 

com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

(art.25 DECRET 279/2006, de 4 de juliol). 

Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà sol·licitar al tutor, coordinador/a 

de curs, caps d’Estudis o Direcció que es posi en marxa el procés de mediació. De la 

mateixa manera, i respectant en tot cas la voluntarietat del procés, quan un conflicte 

es presenti davant la Comissió de Disciplina, independentment que comporti o no 

sanció, el cap d’Estudis podrà recomanar a les parts implicades acollir-se a la mediació 

a fi i efecte d’evitar la reiteració d’aquesta conducta. 

Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, el cap d’Estudis designarà els membres de la 

Comissió de Convivència que portaran a terme la mediació. En la mediació, les parts 

implicades exposaran la problemàtica. Acte seguit, els membres de la Comissió 

utilitzant el diàleg buscaran la resolució positiva del conflicte i concretaran els acords 

presos en un document escrit que serà signat per tots els membres de la Comissió que 

hagin mediat en el conflicte, les parts implicades i les respectives famílies.  

Una vegada signat per tots, aquest document es farà arribar al cap d’Estudis. 

 



  Generalitat de Catalunya 
  Departament d'Educació 
  Institut Can Margarit 
  Corbera de Llobregat 
 

 
 61 

Les conductes contràries a la convivència seran objecte de valoració i, si s’escau, de 

sanció. La mediació en cap cas suposarà que quedi sense sanció una conducta 

tipificada com a greu per la LEC, malgrat que serà tinguda en compte en la resolució de 

la sanció. D’aquesta manera, els actes que motivin la sanció poden ser agreujats per la 

manca de voluntat de les parts per arribar a un acord previ que hauria pogut evitar el 

conflicte o bé per no respectar compromisos adquirits prèviament en el si de la 

Comissió de Convivència. De la mateixa manera, la voluntarietat per participar en la 

mediació podrà ser valorada com a atenuant. 

4.5 PROTOCOL D’ABSENTISME. 

Quan un alumne falta al centre de manera reiterada el procediment a seguir serà el 

següent: 

1. Si un alumne/a falta més de tres dies lectius consecutius al centre sense causa 

justificada, serà el tutor de l’alumne qui es posarà en contacte amb la família per 

esbrinar quina és la causa de l’absència. 

2. Si  la família no respon o no justifica les faltes, el tutor o tutora posarà en 

coneixement del cap de la comissió  social del centre (coordinació pedagògica) 

l’absentisme de l’alumne.  

3. Coordinació pedagògica conjuntament amb el cap d’Estudis del centre informarà al 

director que determinarà en cas de no rebre justificació de la família posar en 

coneixement dels  Serveis Socials de l’ajuntament la situació. 

4. L’assistent social és qui es posarà  en contacte amb la família. En el cas que aquesta 

no respongui, l’assistent social juntament amb la guàrdia urbana es presentaran al 

domicili de la família. Si l’alumne és a casa, la guàrdia urbana portarà l’alumne a 

l’institut.  

5. La Comissió Social farà el seguiment del cas i establirà les accions a prendre.  

4.6 PLA D’ACOLLIDA D’ALUMNAT. 

El protocol a seguir en cas d’una nova incorporació al centre al llarg del curs escolar 

s’inicia amb una entrevista de l’alumne/a i la família amb la coordinadora pedagògica 

del centre.  Com a resultat de l’entrevista s’omplirà el Full de registre de les dades que 

aporta la família i se li facilitarà l’horari del grup classe i tota aquella informació 

necessària per iniciar la seva activitat.  Posteriorment, serà presentat a la resta del 
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grup classe per part del tutor/a i se li assignarà, entre els companys de classe, un 

acompanyant. 

4.7 COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES.  

IEDUCAs és una plataforma que permet fer el seguiment de l’ alumnat a nivell de 

l’assistència i de relació amb les famílies pel que fa a la seva evolució acadèmica i 

actitudinal. Ha de ser una eina potent a nivell tutorial i de coordinació.  

Els objectius de l’ús d’ aquesta plataforma són: 

● Facilitar la gestió del centre pel que fa el control d’ assistència i seguiment 

tutorial. 

● Incloure la família amb un rol actiu en el procés d’aprenentatge 

● Fomentar la interrelació dels diferents agents que formen part del procés 

educatiu 

● Augmentar la motivació del nostre alumnat a l’ hora de ser els responsables del 

seu aprenentatge 

Enllaços: 

● Agenda personal i de grup 

● Horari personal 

● Horari de grup 

● Seguiment d’ assistència. 

● Missatgeria interna 

4.8 ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES. 

En cas de queixes sobre l’exercici professional d’una persona que presta serveis en un 

centre públic del Departament d’Educació, cal tenir present que els escrits de queixa o 

denúncia que es formulin han d’adreçar-se a la direcció del centre i han de contenir la 

identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la 

data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència. 

El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a o treballador/a 

afectat i, directament, o per mitjà d’altres òrgans de govern del centre, obtenir 

informació sobre els fets exposats. 
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Obtinguda la informació i escoltat l’interessat o interessada, el director ha de prendre 

les decisions que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones 

que han presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada, 

fent constar en l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la 

resolució adoptada. La documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció o a 

la secretaria del centre. 

5. DOCUMENTS DE GESTIÓ. 

Els documents estratègics del centre, com són les NODC o el PEC, són documents vius, 

en permanent revisió que s’actualitzaran en funció de la demanda de la comunitat 

educativa o bé de la necessitat d’ajustar-los a canvis significatius. Aquests canvis poden 

sorgir de novetats significatives en la organització del centre, ja sigui per l’ampliació de 

la oferta formativa o per canvis legislatius que afectin al sistema educatiu català. Els 

canvis en les NOFC i el PEC són estudiats i aprovats pel Consell Escolar a proposta de 

l’equip directiu. Qualsevol sector de la comunitat educativa pot fer arribar a direcció 

una proposta de modificació per tal que des de l’equip directiu es procedeixi a una 

primera valoració i a establir els mecanismes més adients perquè la comunitat 

educativa participi en la discussió i doni forma concreta a les modificacions. 


