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NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

INSTITUT CAN MAS DE RIPOLLET 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
Les normes d'organització i funcionament del centre s'entenen com l’instrument que ha de possibilitar el ple 
exercici dels drets que la legislació vigent reconeix als diferents membres de la comunitat escolar, i també 
com el mitjà que garanteix el control que cal i l’exigència en el compliment de les funcions pròpies de cada 
persona o òrgan de la institució.  
 
La seva aplicació es desenvoluparà tenint en compte els principis generals presentats en el Projecte Educatiu 
de Centre (PEC) i en el Projecte de Direcció (PD). 
 
• El present document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre entrarà en vigor a partir de la 

data de la seva aprovació definitiva pel director del centre després de la preceptiva consulta al Consell 
Escolar del centre i es publicarà a la pàgina web del centre per a que la comunitat educativa tingui accés. 

• El present document necessitarà per a la seva modificació, quan les circumstàncies ho aconsellin i es 
compleixin els requisits necessaris, l’acord favorable de la majoria simple dels membres del consell 
escolar. 

• El claustre valorarà anualment la seva aplicació. 
• El contingut d’aquest document es farà arribar a tots els sectors implicats en el procés educatiu. Els casos 

no previstos en aquest document seran resolts pel consell escolar i passaran automàticament a articular-
se com a disposicions addicionals en el present document.  

• Qualsevol incidència relativa a l’aplicació d’aquest NOFC, tindrà com a referent la normativa d’àmbit 
superior corresponent a la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) 12/2009, del 10 de juliol i al Decret 
102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius i al Decret de direccions. 

1.1  REGISTRE DE MODIFICACIONS 
 

Revisió Data Contingut 

Aprovació 01/09/2018 Aprovació 

Primera revisió 12/09/2019 Actualització general del contingut i publicació al web 

Segona revisió 26/02/2021 Actualització en la gradació de faltes i sancions 

 

1.2  APROVACIÓ, REVISIONS I ACTUALITZACIONS DEL PEC 

 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) s’actualitzarà com a mínim cada quatre anys coincidint amb els 
diferents projectes de direcció que s'aprovin. 
 
El procediment a seguir en la revisió i actualització del projecte educatiu de centre serà: 
 
• Proposta inicial del director amb la participació de l’equip directiu i  el consell de direcció. 
• Participació de l'AMPA en aquells aspectes que fan referencia a la implicació i la relació amb les famílies. 
• La proposta final es valora en claustre,  que pot proposar esmenes. 
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• El director presenta al consell escolar la nova versió del projecte educatiu. L'aprovació correspon al 
director del centre d'acord amb les competències que determini la normativa vigent en cada moment. 
En l’actualitat després de la preceptiva consulta al Consell Escolar del centre. 

1.3  RETIMENT DE COMPTES (ACDE-Acord de coresponsabilitat) 

 
El centre te signat un Acord de coresponsabilitat ACDE amb l’administració educativa des de fa 5 anys. 
La signatura de l’ACDE es fa pensant en poder disposar d’eines que ens permetin millorar el servei que 
oferim a les famílies i alumnat. Al final de cada  curs escolar s’informa al claustre i al consell escolar de: 
 
• L’anàlisi i evolució dels resultats acadèmics de l'alumnat del centre per cursos i etapes educatives. 
• L’anàlisi i evolució dels resultats de les proves d'avaluació i diagnòstic tan internes com externes. 
• L’anàlisi de cadascuna de les promocions que finalitzen l'etapa d'ESO i Batxillerat. 
• El grau d'assoliment dels objectius de les activitats proposades anualment. 
• Les propostes de millora pel curs següent. 
 
En acabar el mandat de direcció s’informarà del grau d'assoliment del projecte de direcció a partir de l’anàlisi 
de les estratègies aplicades i deis resultats acadèmics i de cohesió social dels quatre cursos del mandat. 
També s'explicitaran les expectatives de futur. 
 

2 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE COORDINACIÓ DE CENTRE 
 
El Decret 102/2010 de 3 d'agost , regula la composició i funcions dels òrgans col�legiats (claustre de 
professorat i Consell Escolar) i dels òrgans unipersonals de govern dels centres públics (membres de l’equip 
directiu) i altres òrgans que el Departament d’Ensenyament pugui establir segons les necessitats dels 
centres. En la redacció d’aquest reglament es detallen la composició i funcions dels òrgans contemplats en 
aquest Decret i els que són específics d’aquest institut. 
 

2.1  EQUIP DIRECTIU. 
 
És l’òrgan encarregat de coordinar el funcionament de les activitats del centre d’acord amb la normativa 
vigent i encarregat de la gestió del projecte de direcció (PD). Per tal de fer aquesta tasca hi ha una reducció 
d'hores lectives pel conjunt de membres de l'equip directiu que fixa el Departament d'Ensenyament. La 
distribució d'aquesta reducció entre els membres de l'equip directiu és competència del director del centre. 
 
L’equip directiu de l’Institut Can Mas es composa dels següents membres: 
 
1. Director/a........................................Toni Liarte  
2. Cap d’estudis..................................Anna Portal  
3. Secretari/a.......................................Xavi López 
4. Coordinador/a pedagògic/a...............Anna Sánchez 
 
Si les dotacions de plantilla del Departament d'Ensenyament ho permeten, s'afegirà una cinquena persona 
que assumirà les funcions que el director li delegui i que consistiran en donar suport a la tasca de la resta de 
membres de l'equip directiu. En l’actualitat no disposem d’aquest cinquè càrrec. 
 

2.2  ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ. 

 
Les funcions i competències del Director/a, cap d’estudis, secretari/a i coordinador/a pedagògic/a  són les que 
es contemplen als articles 31,32, 33 i 34.1 del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius. 
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2.2.1 DIRECTOR/A  

 
D'acord amb la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació de Catalunya el director és el 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, de lideratge pedagògic, de lideratge de la comunitat escolar i 
funcions de gestió: 
 
Funcions de representació 
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. 
 
Funcions de lideratge pedagògic 
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 del projecte educatiu de centre. 
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 Projecte Lingüístic (PL). 
e) Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball 
del centre i les modificacions successives. 
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. 
 
Funcions de lideratge de 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. 
  
Funcions d'organització i gestió del centre 
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. 
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 o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de 
presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es 
provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a 
defensar l'interès superior de l'infant. 
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2.2.2 CAP D’ESTUDIS  

 
a) El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de 
la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer. 
 
b) 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, convivència, coordinació i seguiment de que s’ imparteixin els ensenyaments i altres 
activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a 
les normes d’organització i funcionament del centre. 

 
c) Funcions especifiques del cap d 'estudis: 
 

• Elaborar els horaris escolars, la distribució dels grups, de les aules i dels altres espais docents, 
segons la naturalesa de les diferents activitats. 

• Coordinar les sessions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació de fi d'etapa. 
• Coordinar les  activitats escolars complementaries i elaborar les adaptacions horàries corresponents. 
• Planificar i elaborar les adaptacions horàries necessàries per absència del professorat. 
• Elaborar els calendaris d’exàmens finals i extraordinaris d'ESO i Batxillerat. 
• Vetllar per la coherència del currículum acadèmic de l'alumnat d'ESO i Batxillerat. 
• Vetllar per una bona convivència en el centre i establir els mecanismes de seguiment i control 

necessaris i fer el seguiment de les mesures correctores imposades d'acord amb les Normes de 
Funcionament del Centre. 

• Fer seguiment de l'absentisme de l'alumnat i coordinar les actuacions dins de l’àmbit de la comissió 
social. 

• Vetllar pel compliment dels horaris acadèmics. 
• Participar en l'elaboració i implementació dels acords de coresponsabilitat. 
• Qualsevol altra funció que li encomani el director del centre dins del seu àmbit. 

 
d) El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. 
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2.2.3 SECRETARI/A  

 
a) El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer. 
 
b) 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 i s’incorpori a les normes d’organització i 
funcionament del centre. 

 
c) Funcions especifiques del secretari/a: 
 

• Exercir la secretaria dels òrgans col�legiats de govern del centre i aixecar actes de les reunions que 
celebrin. 

• Estendre certificacions i documents oficials del centre amb el vist i plau del director. 
• Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva, i elaborar i custodiar la 

documentació preceptiva. 
• Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb la direcció. 
• Elaborar el projecte de pressupost del centre. 
• Vetllar  per  l'adequat  compliment  de  la  gestió  administrativa  del  procés  de  preinscripció 

matriculació de l'alumnat d'acord amb les disposicions vigents. 
• Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord amb la 

normativa vigent. 
• Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i expedients 

acadèmics, diligenciar els registres oficials i custodiar-los. 
• Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 
• Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal�lacions mobiliari i 

equipament, d'acord amb les indicacions de la direcció i les disposicions vigents. Tenir cura de la 
seva reparació, quan calgui. 

• Vetllar  pel compliment  dels horaris laborals del personal d'administració i serveis. 
• Participar en l'elaboració i implementació dels acords de coresponsabilitat. 
• Qualsevol altra funció que li encomani el director del centre dins del seu àmbit. 

 
d) Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del 
claustre, del consell escolar del centre, de les reunions  d’Àmbits i Caps de Departament, i d’aquells altres 
òrgans col�legiats en què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin. 
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2.2.4 COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A  
 
a) Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions 
educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del director.  
 
b) Funcions especifiques del coordinador pedagògic:  

 
• Coordinar i vetllar per l'aplicació de les proves d'avaluació externes i diagnostiques. 
• Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la col�laboració i 

participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. Vetllar per la seva concreció en 
les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que s’imparteixen a l’institut.  

• Participar en la comissió de transició primària-secundaria i vetllar per l’adequada correlació entre el 
procés d’aprenentatge d’aquesta transició. 

• Vetllar pel procés 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. Proposar les modificacions curriculars que hagin de 
ser autoritzades pel Departament d’Ensenyament quan escaigui.. 

• Elaborar i coordinar el Pla d'Acció Tutorial (PAT). 
• Vetllar, juntament amb els departaments didàctics, perquè l'avaluació del procés d'avaluació de 

l'alumnat es dugui a terme d'acord amb els objectius generals d'etapa i l'assoliment de les 
competències bàsiques al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments 
impartits al centre. 

• Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives, així com de les de formació del 
professorat. 

• Coordinar, dinamitzar i presidir les reunions de la comissió de coordinació d'equips docents. 
• Vetllar, juntament amb els departaments didàctics, per l'adequada selecció de llibres de text, material 

didàctic i complementari per l'alumnat. 
• Participar en l'elaboració i implementació dels acords de coresponsabilitat. 
• Qualsevol altra funció que li encomani el director del centre dins del seu àmbit. 
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2.3  ÒRGANS COL�LEGIATS DE PARTICIPACIÓ. 

 

2.3.1 CONSELL ESCOLAR  (CE) 

 
El procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar es regula per la normativa vigent (Decret 
102/2010 de 3 d'agost capítol 4, títol 1 articles 27-28 . 
 
És el màxim òrgan de participació en el govern de l’institut i s’encarrega de la supervisió de la programació, 
seguiment i avaluació general de les activitats del centre.  
 
El CE es reuneix, ordinàriament, almenys una vegada cada trimestre i sempre que el convoqui el seu 
president o ho sol liciti almenys un terç dels seus membres. De manera preceptiva es reunirà a l'inici i al final 
de cada curs escolar. 
 
La convocatòries de les reunions del CE seran trameses per la direcció, amb un mínim de 48 hores 
d’antelació, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de valoració o aprovació sempre que 
sigui necessari. 
 
El secretari estendrà l'acta de cada reunió del CE, la qual, una vegada ha estat aprovada en la següent 
reunió, passarà a formar part de la documentació del centre. 
 
2.3.1.1 Composició del Consell Escolar 
 
D’acord amb el Decret 102/2010 de 3 d'agost capítol 3 article 45 que determina la composició del Consell 
Escolar, l’Institut Can Mas compta amb els següents membres a l’esmentat òrgan: 
 

• Director, que actua com a president 
• Cap d'estudis 
• Secretari, que té veu però no vot 
• Sis representats del claustre de professorat escollits entre ells per una durada de quatre anys. 
• Quatre representants de les famílies o representants legals de l’alumnat escollits entre ells per una 

durada de quatre anys. Un dels quatre representants correspon a l’AMPA i és designat per 
l'assemblea de l'associació. 

• Tres representants de l’ alumnat escollits entre ells per una durada de quatre anys. 
• Un representat del personal d'administració i serveis escollit entre ells per una durada de quatre 

anys. 
• Un representat del personal d'atenció educativa mentre estigui destinat/da al centre. 
• El regidor/a d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet que pot delegar les seva representació en 

diferents persones que formen part de la regidoria d'educació. 
 
Les vacants que es puguin produir seran ocupades, per ordre, pels candidats més votats en les darreres 
eleccions, sempre que mantingui els requisits que els van fer ser elegibles com a representants. 
 
Cada dos anys es renova la meitat dels sectors de professorat, pares i mares i alumnat més les places 
vacants que no s'hagin pogut substituir segons el procediment anterior. 
 
Si el nombre de candidats del sector professorat és inferior al nombre de vacants, tot el professorat del 
claustre que ocupi vacant és elegible (exclòs professorat substitut). Si el nombre de candidats en la resta de 
sectors és inferior al nombre de vacants, les places queden vacants fins a la següent convocatòria electoral. 
 
El professorat que forma part del Consell Escolar té una hora no lectiva del seu horari fix assignada a 
aquesta tasca de representació. 
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2.3.1.2 Funcions del Consell Escolar 
 
D'acord amb la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació de Catalunya i la Llei orgànica 8/2013 de 9 de 
desembre per a la millora de la qualitat educativa corresponen al Consell Escolar les següents funcions: 
 

a) Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El CE ha de ser consultat pel 
director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport 
per consens o com a mínim per majoria simple. 

b) Participar en l'aprovació de la Programació General Anual, de les normes de funcionament i de la 
gestió econòmica del centre. El CE ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de 
les propostes i manifestar el seu suport per consens o com a mínim per majoria simple. 

c) Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de 
documents de gestió del centre. 

d) Participar en l’aprovació de les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col�laboració del centre amb entitats i institucions. 

e) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.  
f) Intervenir en la resolució dels conflictes í, si escau, revisar les sancions a l’ alumnat. 
g) Participar en l’aprovació de les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
h) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del 

rendiment escolar. 
i) Participar en l’aprovació dels criteris de col�laboració amb altres centres i amb l'entorn. 
j) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

2.3.1.3 Comissions de treball del Consell Escolar 

 
Tot i que el CE actua normalment en ple, existeixen unes comissions del consell específiques d'estudi i 
informació.  
 
Comissió de convivència: Comissió depenent del Consell Escolar que assumirà competències en l’àmbit de 
la convivència a l’ Institut. Té com a funció proposar al CE l’establiment i aplicació de normes de convivència i 
solidaritat en la comunitat escolar. Està presidida pel director i integrada pel cap d’estudis, un membre del 
sector professorat, dos de les famílies o representants legals de l’alumnat i un del sector alumnat. Aquesta 
comissió es reunirà al principi i al final del curs  segons la Programació General Anual de Centre, i 
excepcionalment quan es cregui convenient. 
 
Comissió econòmica: La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a 
requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. Està formada pel director, el 
secretari, un membre del sector professorat, i un del sector famílies. 

Comissió permanent: Estarà constituïda pels mateixos membres que formen la comissió de convivència. 
Aquesta comissió aprovarà aspectes de funcionament que li proposi la direcció, el Claustre o el Consell 
Escolar, que siguin de la seva competència i que no requereixin la presència de la totalitat dels membres del 
Consell Escolar. 
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2.3.2 CLAUSTRE DE PROFESSORAT  
 

Decret 102/2010 de 3 d'agost article 29 
 
El Claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de 
les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Es reunirà com a mínim a l’inici i al 
final de cada curs escolar i una vegada al trimestre. 
 
Les reunions del Claustre de professorat formen part de l'horari de tot el professorat del centre 
independentment del tipus de jornada i de la situació administrativa. 
 
El secretari estendrà l'acta de cada reunió del Claustre, la qual, una vegada ha estat aprovada en la següent 
reunió, passarà a formar part de la documentació del centre. 
 
 2.3.2.1 Composició del Claustre 
 
El Claustre és presidit pel director o directora i està integrat per tot el professorat del centre. 

2.3.2.2 Funcions del Claustre 

 
D'acord amb la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació de Catalunya corresponen al Claustre les següents 
funcions: 
 
El Claustre del professorat té les funcions següents: 
 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
b) Designar el professorat que han de participar en el procés de selecció del director o directora. 
c) Intervenir en l’establiment de directrius per a la coordinació docent i l’acció de tutoria. 
d) Intervenir en la decisió dels criteris per a l’avaluació de l’ alumnat. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
f) Escollir 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) Valorar i avaluar el Pla Anual elaborat per la direcció del centre. 
j) Fixar i aprovar els criteris pedagògics per la elaboració dels horaris. 
k) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 
 

2.4  CONSELL DE DIRECCIÓ. 

 
El Consell de Direcció està format per l’equip directiu i les coordinacions d’ESO i Batxillerat, és l’òrgan d’on 
surten i/o es recullen i prioritzen les propostes que afecten a les tutories, als Equips Docents, a les Juntes 
d’Avaluació i als Departaments, en el dia a dia del centre. Aquestes propostes es vehiculen mitjançant les 
reunions setmanals de la Comissió de Coordinació Docent (CCD) i es comuniquen setmanalment a tot el 
professorat a través de les reunions d’Equips Docents i queden reflectides a les actes de les mateixes. 
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2.5  ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. 

 
Decret 102/2010 de 3 d'agost capítol 2. 
Els/Les coordinadors/es són els/les encarregats/-des de coordinar àmbits específics per la millora de 
l’organització del centre. Són assignats per l’equip directiu. 
 
Al final de curs, cada coordinació s’encarregarà d’elaborar una memòria anual. 
 
Als documents d'organització i gestió de cada curs es detallen el nombre de càrrecs reconeguts per 
l'administració així com la reducció horària global que s'assigna als càrrecs unipersonals de coordinació.  
 

2.5.1 COORDINACIÓ D’ACTIVITATS, VIATGES I SORTIDES  
 

A la coordinació d'activitats, viatges i sortides li correspon la coordinació general de les activitats escolars 
complementàries i de les activitats extraescolars. 
 
La seva activitat l'ha de desenvolupar de forma coordinada amb l'equip directiu, el consell de direcció i el 
professorat responsable de la sortida. 
 
Per fer efectives les tasques d'aquesta coordinació s'assignen fins a quatre hores lectives d'horari fix. La 
coordinació pot ser assumida per una o diferents persones que són nomenades pel director. 
 
Funcions de la coordinació d'activitats, viatges i sortides: 
 

a) Fer propostes de calendari de les activitats extraescolars i complementàries que es realitzin durant el 
curs escolar. 

b) Donar a conèixer al professorat i a l'alumnat la informació relativa de totes les activitats 
complementàries i extraescolars. 

c) Promoure i coordinar les activitats culturals. 
d) Coordinar, conjuntament amb el professorat responsable, l'organització de les sortides i dels viatges 

d'estudi, els intercanvis escolars i qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb l'alumnat i que 
consti en la programació anual del centre. 

e) Coordinar les activitats escolars complementàries i extraescolars, amb la col�laboració del professorat 
o alumnat interessat a participar-hi. 

f) Col�laborar amb el cap d'estudis per tal de poder elaborar les adaptacions horàries necessàries per la 
realització de les diferents activitats, viatges i sortides. 
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2.5.2 COORDINACIÓ LIC (Coordinació lingüística, d'interculturalitat i de cohesió social)  
 

El Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social serà nomenat pel Director,   escoltat   el   Cap   
d’estudis,   per   cada   curs   acadèmic,   d'entre   el professorat que presti els seus serveis en el centre. 
 
El Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social actuarà sota la dependència directa de la 
Coordinació Pedagògica i en estreta col�laboració amb l'Equip Directiu. 
 
Per tal de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social el coordinador de llengua, interculturalitat i 
cohesió social, nomenat pel Director del centre, ha de desenvolupar les funcions següents: 
 

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor LIC, actuacions   per   a   la   
sensibilització,   foment   i   consolidació   de   l’educació intercultural   i   de   la   llengua   catalana   
com  a   eix  vertebrador   d’un   projecte educatiu plurilingüe. 

b) Assessorar l'equip directiu i col�laborar en l’actualització dels documents d’organització   del   centre   
(PEC,   PLC,   NOFC,   Pla   d’acollida   i   integració, programació general anual del centre, etc.) i en 
la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a 
l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la 
convivència en el centre. 

c) Promoure   actuacions   en   el   centre   i   en   col�laboració   amb   l’entorn,   per potenciar la 
convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural,   afavorint   la   participació 
  de   l’alumnat  i   garantint-ne   la   igualtat d’oportunitats. 

d) Col�laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc   d’exclusió,   
participar   en l’organització   i   optimització   dels   recursos   i coordinar les actuacions dels 
professionals externs que hi intervenen. 

e) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven, si s’escau, del Pla educatiu d’entorn. 
f) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la 

direcció del centre. 
g) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció de les 

peticions i necessitats del professorat del centre. 
h) Redactar,   al   finalitzar   el   curs,   la   memòria   d'avaluació   de   les   activitats realitzades, que 

haurà d'incloure's en la Memòria Final. 
i) Aquelles altres que el Director del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic o que li 

pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 
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2.5.3 COORDINACIÓ TAC (Coordinació de les tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement)  
 

La coordinació pot ser assumida per una o diferents persones que són nomenades pel director. 
 
La coordinació de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (coordinació TAC) s'encarrega de 
desenvolupar el pla TAC que té com a línies principals de treball: 
 

• Planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu. 
• Promoure l'assoliment de la competència digital per part de tots els alumnes. 
• Promoure l'assoliment de la competència digital docent per part de tots els professors. 
• Impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l'avaluació. 
• Assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre. 
• Vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia, especialment en allò que 

s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD) i a la Llei de propietat intel�lectual (LPI). 

• Establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i 
d'assessorament i de formació dels docents. 

• Establir la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual). 
 
 
Per fer efectives les tasques d'aquesta coordinació s'assignen fins a quatre hores lectives d'horari fix. La 
coordinació pot ser assumida per diferents persones que són nomenades pel director. 
 
Funcions de la coordinació TAC: 
 

a) Assessorar els professors del centre en l'ús didàctic de les TAC, així com orientar-los sobre la 
formació en TAC, amb la col�laboració dels serveis educatius de la zona. 

b) Assessorar el director o directora, els professors i el personal d'administració i serveis del centre en 
l'ús de les aplicacions de gestió acadèmica, econòmica i administrativa del Departament 
d'Ensenyament. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal�lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics del centre. 
d) Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics. 
e) Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català d'acord amb el que estableix l'article 20 

de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
f) Tenir cura dels criteris d'accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais web del centre. 
g) Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa de identificació visual de la Generalitat de 

Catalunya als espais web del centre 
h) Fer el seguiment dels serveis de suport TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, 

en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d'assistència tècnica. 
i) Fer el seguiment dels Serveis TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en el marc 

de l'actual model TIC de la Generalitat de Catalunya. 
j) Vetllar perquè tot el programari instal�lat en cadascun dels ordinadors del centre tingui la llicència 

legal d'ús corresponent. 
k) Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents electrònics. 
l) Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia respectin els 

drets d'autoria i les llicències d'ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, 
textos, àudio, vídeo, etc.). 

m) Promoure, concretar i desplegar el Pla TAC, conjuntament amb la comissió TAC formada 
preferentment per professorat de cada nivell i fer-ne el seguiment en el marc del projecte educatiu de 
centre. 

n) Altres funcions que el director del centre li encomani d'acord amb les directrius del Departament 
d'Ensenyament. 
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2.5.4 COORDINACIÓ PRL (Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals)  

 
La coordinació de prevenció de riscos laborals (Coordinació PRL) s'encarrega de coordinar les actuacions en 
matèria de salut i seguretat en el centre. 
 
Per fer efectives les tasques d'aquesta coordinació s'assigna una hora lectiva d'horari fix. La persona que 
exerceix aquesta funció és nomenada pel director del centre. 
 
Funcions de la coordinació PRL: 
 
a) 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 del centre. 
b) Col�laborar amb el director del centre en l'elaboració del pla d'emergència, i també en la implantació, la 
planificació i la realització dels simulacres. 
c) Revisar periòdicament la senyalització del centre amb la finalitat d'assegurar-ne l'adequació i la 
funcionalitat. 
d) Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar-ne l'adequació a les persones, els telèfons i 
l'estructura. 
e) Revisar periòdicament els equips contra incendis, com a actuació complementària a les revisions oficials. 
f) Mantenir al dia la farmaciola del centre. 
g) Promoure i fer el seguiment d'actuacions d'ordre i neteja. 
h) Donar suport al director del centre per formalitzar i trametre als serveis territorials el "Full de notificació 
d'accident, incident laboral o malaltia professional". 
i) Col�laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels 
accidents que es produeixin en el centre. 
j) Promoure i potenciar la formació del personal treballador del centre dins d'aquest àmbit. 
k) 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. 
l) Col�laborar amb els professors per al desenvolupament, dins el currículum de l'alumne, de continguts de 
prevenció de riscos. 
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2.5.5 COORDINACIÓ DE NIVELL  

 
La coordinació de nivell serà assumida per diferents persones que són nomenades pel director, escoltat el 
coordinador/a pedagògic/a. Un/a professor/a per cada nivell de la ESO i un/a professor/a per Batxillerat.  
 
Els/les coordinadors/es vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de 
l’educació secundària obligatòria o del batxillerat, segons s’escaigui, sota la dependència del/la coordinador/a 
pedagògic/a. 
 
Funcions de la coordinació de nivell d’ESO: 
 

a) Coordinar i dinamitzar les actuacions dels tutors i els equips docents de l’ESO, sota la dependència 
del coordinador pedagògic. 

b) Intervenir, en coordinació amb l’equip de tutors i l’equip docent, en la resolució de conflictes en què 
estiguin implicats els alumnes d’ESO. 

c) Organitzar juntament amb els tutors les activitats complementàries relatives als treballs de síntesi, en 
què participen els alumnes d’ESO. 

d) Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies competències. 
e) Coordinar juntament amb la Coordinació pedagògica el desenvolupament i avaluació de les activitats 

del Pla d’acció tutorial (PAT). 
f) Farà el seguiment del PAT i anotarà les valoracions de les activitats en la programació del PAT. 
g) Participar com un membre més en les reunions de coordinació 
h) Altres tasques que li pugui encomanar la coordinació pedagògica. 

 
Funcions de la coordinació de Batxillerat: 
 

a) Coordinar les actuacions dels tutors i els equips docents de Batxillerat, sota la dependència del 
coordinador pedagògic. 

b) Farà el seguiment del PAT i anotarà les valoracions de les activitats en la programació del PAT. 
c) Intervenir, en coordinació amb l’equip de tutors i l’equip docent, en la resolució de conflictes en què 

estiguin implicats els alumnes de batxillerat. 
d) Orientar als alumnes en el moment de la matrícula a batxillerat sobre la tria de matèries optatives i de 

modalitat. 
e) Col�laborar en la jornada de portes obertes d’ensenyaments post obligatoris per informar als pares 

d’alumnes de quart aspectes del currículum de batxillerat. 
f) Coordinar la recepció d’alumnes nouvinguts provinents de la matrícula viva conjuntament amb la 

coordinació pedagògica. 
g) Assessorar als alumnes de segon sobre el procés de matrícula a les proves PAU. 
h) Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies competències. 
i) Participar com un membre més en les reunions de coordinació. 
j) Acompanyar segons convingui al saló de l’ensenyament als alumnes de segon de batxillerat. 
k) Coordinar junt amb el/la cap d’estudis la distribució de treballs de recerca. 
l) Coordinar junt amb el/la cap d’estudis l’organització de la jornada de realització dels tribunals dels 

treballs de recerca. 
m) Altres tasques que li pugui encomanar la coordinació pedagògica. 
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2.5.6 TUTORITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA I/O SALA D’ESTUDI  

 
Es permet l’ús de l’espai de la biblioteca del centre durant les hores d’esbarjo per llegir, estudiar o fer treballs 
a l’alumnat. 
 
La persona que exerceix aquesta funció és nomenada pel director del centre. 
 
Funcions de la tutorització de la biblioteca: 
 
a) Atendre la biblioteca a l’hora d’esbarjo fent respectar la normativa específica de la mateixa. 
b) Fomentar la lectura i l’estudi com a base per l’èxit acadèmic i personal.  
 
c) Mantenir l’ordre i silenci adequats per fomentar la lectura i el treball durant el temps d’esbarjo. 
d) No permetre l’ús d’aparells digitals sinó estan correctament justificats per a finalitats acadèmiques. 
e) Tenir cura de l’ús de l’espai de la biblioteca. 
 
L’alumnat que decideix fer ús de la biblioteca durant l’hora d’esbarjo ha de respectar la següent normativa 
específica: 
 

• Mantenir l’ordre i el material de la biblioteca en bon estat. 
• No aixecar-se contínuament de la cadira ni parlar en veu alta per respecte a la resta de companys. 
• No es pot fer ús del mòbil per reproduir i/o enregistrar arxius multimèdia, xatejar o jugar. 
• El temps d’entrada a la biblioteca es a l’inici del temps d’esbarjo, o com a màxim, 10 minuts després, 

per poder donar temps a esmorzar, ja que a la biblioteca no es permet menjar ni beure. 
• L’alumnat que faci ús de la biblioteca no podrà marxar de la mateixa fins que no soni el timbre de 

finalització de l’esbarjo. 
• L’incompliment d’alguna de les normes anteriors pot ocasionar fer l’alumne fora de la biblioteca, es a 

dir, anar-se’n al pati, i en funció de la falta, una amonestació verbal, escrita o sanció disciplinària. 
 
 

2.5.7 COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ  

 
Exerceix aquesta funció un membre del professorat sota la dependència del/la cap d’estudis. 
 
Funcions de la coordinació de convivència: 
 

• Mantenir el projecte de convivència realitzat en el curs 2017 actiu , amb les esmenes que calgui 
posar en cada moment. 

• Aportar eines per a la millora del procés de mediació a l'Institut. 
• Coordina i promou el treball col�laboració i coresponsabilitat, des d'una perspectiva de prevenció i 

abordatge dels conflictes de forma pacífica. 
• Revisar, mantenir i actualitzar els acords escolars de convivència.  
• Integrar a les famílies, si s’escau, en la participació responsable de l’alumnat. 
• Coordinació Tutoria entre Iguals de 1r -3r i 2n i 4t. 
• Coordinació de l’ alumnat “Guaites” ( alumnat que ajuda a la prevenció de l’assetjament al centre en 

horari de pati). 
• Coordinació de l’equip impulsor de l’aplicació del Programa d’ Innovació Aquíproubullying. 
• Coordinació de la formació de l’alumnat mediador del centre. 
• Participar de forma extraordinària en processos de mediació complicats, com ara família-professorat 

o professorat-alumnat. 
• Gestió de l’APP B-RESOL amb la  col�laboració de la cap d’estudis. 
• Aportar idees per a la millora de la convivència en el centre. 
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2.5.8 COORDINACIÓ D’ESCOLA VERDA  

 
La persona que exerceix aquesta funció és nomenada pel director del centre. Preferiblement professorat del 
departament de ciències de la naturalesa. 
 
Funcions de la coordinació d’escola verda: 
 

• Coordinar i gestionar les activitats relacionades amb la sostenibilitat i el projecte escoles verdes i la 
comissió corresponent. 

• Comunicar i difondre les actuacions relacionades amb les activitats d’escola verda que es vagin fent 
al llarg del curs. 

• Consolidar   unes   línies   estratègiques   per   treballar   de   forma   transversal l’educació per la 
sostenibilitat amb definició d’objectius. 

• Generar i participar en projectes de millora de l’entorn. 
• Al final de curs, elaborar una memòria anual. 

2.5.9 COORDINACIÓ DEL PCEE (Pla Català d’Esport a l’Escola)  

 
El Pla Català d’Esport a l’Escola o PCEE, pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària 
la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la 
formació personal i cívica dels infants i joves. 
 
Més concretament, el PCEE destaca els objectius següents: 
 

a) Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels 
centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col�lectiu de noies. 

b) Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la 
participació per damunt de la competitivitat. 

c) Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els 
nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts. 

d) Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als 
altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la 
capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres. 

e) Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que 
contribueixin a un millor benestar. 

f) Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les 
associacions esportives escolars de nova creació. 

 
La persona que exerceix la funció de coordinació del Pla Català d’Esport a l’Escola, és nomenada pel director 
del centre. Preferiblement, professorat del departament d’educació física. 
 
Funcions de la coordinació del Pla Català d’Esport a l’Escola: 
 

• Afavorir la cohesió social i la formació en valors aprofitant el potencial educatiu de la pràctica 
esportiva. 

• Creació i coordinació de la Secció Esportiva Escolar al centre educatiu amb la participació de la 
comunitat educativa i de la junta directiva. 

• Col�laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament, el consell esportiu i/o altres centres educatius per 
fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives. 

• Fer el seguiment del programa d’activitats esportives en horari no lectiu (ofertes d’activitats que 
responguin als interessos i demandes dels nois i de les noies). 

• Emplenar informes-memòries anuals del PCEE i els documents que es demanen des de la Comissió 
Permanent del Pla. 
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3 ORGANITACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

3.1  EQUIPS DOCENTS        

 
Els equips docents són òrgans de coordinació pedagògica que tenen com a objectiu coordinar totes les 
actuacions que incideixen en l'alumnat d'un mateix curs i etapa educativa. 
 
Hi ha quatre equips docents per l'etapa d'ESO (un per cadascun del cursos de l'etapa) i un equip docent únic 
per l'etapa de Batxillerat. El/la director/a nomena un/a coordinador/a per cada equip docent d'entre tots els 
membres del claustre. Els/les coordinadors/es tenen tres hores lectives del seu horari fix assignades a les 
tasques pròpies del seu càrrec. 
 
El/la cap d'estudis assigna a cada professor/a del claustre un únic equip docent que es correspon a aquell en 
el qual és tutor/a d'un grup o bé té una major dedicació horària, sempre i quan la distribució global de tots els 
equips i l'organització del centre ho permeti.  
 
La tutoria de l’ alumnat d'un mateix curs d'ESO o del Batxillerat es distribueix entre tots els membres del 
corresponent equip docent (a l’ ESO, tutories de seguiment o individuals). 
 
Els equips docents es reuneixen de manera ordinària amb una periodicitat setmanal. El professorat que 
pertany a un equip docent té una hora no lectiva del seu horari fix assignada a la reunió d'equip docent. El/la 
coordinador/a de cada equip docent és responsable d'estendre l'acta dels acords presos en les reunions. 
 
L’organització i coordinació de la tasca dels equips docents correspon a la Comissió de Coordinació Docent.   
 
Funcions específiques dels equips docents: 
 

a) Vetllar perquè les programacions didàctiques de cada matèria s’adrecin a l’assoliment de les 
competències escollides per a cada nivell de tot l’alumnat. 

b) Elaborar, implementar i avaluar diferents estratègies metodològiques i organitzatives per tal d'afavorir 
l'èxit escolar de l’alumnat. 

c) Proposar, elaborar i avaluar les adequacions i modificacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat de l'alumnat d'acord amb el Pla d'Atenció a la Diversitat (PAD), i elaborar mesures de reforç 
i suport per l’alumnat que passa de curs sense assolir les competències de les matèries 

d) Planificar i portar a terme les activitats que formen part del Pla d'Acció Tutorial (PAT): conferències, 
tallers, activitats fora del centre,... 

e) Fer el seguiment i intercanviar informació significativa respecte l'evolució acadèmica i personal de 
l’alumnat. 

f) Fer el seguiment regular dels aspectes relacionats amb la convivència de l'alumnat del curs 
corresponent, amb l'assumpció explícita de la mediació en els conflictes que s'hi produeixin, la 
proposta i la instrucció de possibles expedients per faltes 

g) Elaborar, implementar i avaluar el treball de síntesi en el cursos de primer, segon i tercer d'ESO. 
h) Elaborar, implementar i avaluar el projecte de recerca en el curs de quart d'ESO. 
i) Orientar, fer seguiment i avaluar els treballs de recerca de l’ alumnat de segon de Batxillerat. 
j) Fer les actuacions necessàries per la participació de l’alumnat de segon de Batxillerat a les PAU. 
k) Col�laborar en els actes de graduació d’ESO i Batxillerat. 
l) Col�laborar, organitzar i participar en les sortides establertes al Pla Anual de Centre. 
m) Col�laborar en l'organització dels viatges finals d'etapa d'ESO i Batxillerat. 
n) Aplicar les proves d'avaluació externes i diagnòstiques. 
o) Implementar i avaluar les diferents estratègies contingudes en els acords de coresponsabilitat. 
p) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda en el projecte educatiu i en la programació general anual. 
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3.2  ÀMBITS I DEPARTAMENTS DIDÀCTICS DEL CENTRE. 

 
Els àmbits i departaments didàctics són òrgans de coordinació pedagògica que es constitueixen atenent les 
especialitats docents del cossos de professors d'ensenyament secundari. A efectes d’organització, el claustre 
de professors d’aquest institut es distribueix entre els següents àmbits, departaments didàctics i especialitats 
docents: 
 

 
Àmbits 

 
Departament 

 
Especialitats docents 

 
Àmbit Matemàtic 
 

 
Departament de Matemàtiques 
 

 
Especialitat de Matemàtiques 
 

 
 
 
Àmbit Científic Tecnològic 

 
Departament de Ciències de la Naturalesa 
 
 

Especialitat de Biologia i Geologia 
 
 
Especialitat de Física i Química 

Departament de Tecnologia 
 

Especialitat de Tecnologia 

 
 
 
 
Àmbit Social 

 
 
 
 
Departament de Ciències Socials 

Especialitat de Geografia i Història 
 
 
Especialitat de Filosofia 
 
Especialitat de Religió 
 
Especialitat d'Economia 
 

 
 
 
 
Àmbit Lingüístic 

 
Departament de Llengua Catalana i 
Literatura 

 
Especialitat de Llengua i Literatura 
Catalana 
 

 
Departament de Llengua Castellana i 
Literatura 

Especialitat de Llengua i Literatura 
Castellana 
 
Especialitat de Llatí, Grec, 
Clàssiques 
 

 
 
Departament de Llengües Estrangeres 
 

 
Especialitat d'Anglès 
Especialitat de Francès 

 
Àmbit Educació Física 

 
Departament d'Educació Física 
 

 
Especialitat d’Educació Física 

 
Àmbit Artístic 

 
Departament de Visual i Plàstica 

                           i Música 
 

Especialitat de Dibuix 
Especialitat de Música 

Àmbit Orientació Departament d'Orientació i Diversitat Especialitat d'Orientació Educativa 
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En cada departament didàctic es coordinen les activitats de les àrees i matèries corresponents a les diferents 
especialitats, es concreta el currículum i s'estableixen els acords metodològics i didàctics de la pràctica 
docent.  
Tot el professorat està adscrit a un únic departament didàctic. 
Els departaments es reuneixen de manera ordinària amb una periodicitat setmanal. El professorat amb una  
jornada superior a un terç de la jornada completa té una hora no lectiva del seu horari fix assignada a la 
reunió de departament. 
Les activitats d'un departament són coordinades per un cap de departament nomenat pel director a partir de 
la proposta feta per tots els membres del departament. El/la cap de departament és  responsable de les 
funcions que tenen atribuïdes els departaments i d'estendre l'acta dels acords presos. 
Sempre que aquesta dotació sigui suficient es reconeixen administrativament els càrrecs de cap de 
departament tindran una reducció horària d’ una hora. 

3.2.1 FUNCIONS ESPECÍFIQUES DELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS  

 
a) Acordar objectius, metodologies i criteris d'avaluació de les activitats docents de les matèries que els 
integren d'acord amb les lleis d'educació i el projecte educatiu de centre. 
b) Elaborar, actualitzar i revisar les programacions de les matèries així com coordinar les activitats 
d'ensenyament-aprenentatge en un mateix nivell educatiu. 
c) Elaborar i aplicar les proves d'avaluació finals i extraordinàries de l’ESO i Batxillerat. 
d) Aplicar les proves d'avaluació i diagnòstic externes que determini l'administració educativa i fer-se càrrec 
de la seva avaluació. 
e) Participar en l'elaboració, aplicació i avaluació d'aquells instruments que s'estableixin per tal de millorar els 
resultats acadèmics i la cohesió social en el context del projecte educatiu de centre, el projecte de direcció i 
els acords de coresponsabilitat amb l'administració. 
f) Proposar activitats dins i fora del centre per promoure l'interès dels alumnes envers el coneixement. 
g) Participar en totes les accions de difusió i orientació adreçades a la comunitat educativa des de l'àmbit de 
coneixement que li és propi a través de xerrades, elaboració de materials, participació en les jornades de 
portes obertes,... 
h) Resoldre les reclamacions que facin els alumnes o les seves famílies respecte les qualificacions 
obtingudes al llarg del curs. 
i) Col�laborar amb la direcció del centre davant les reclamacions que facin els alumnes o les seves famílies 
respecte les qualificacions de final de curs o d'etapa. 
j) Proposar els materials didàctics, llicències digitals o llibres de text pels diferents cursos i grups del centre. 
k) Proposar a la direcció la distribució de la càrrega lectiva pel curs entre tots els membres del departament. 
l) Administrar les dotacions econòmiques que s'assignin per l'actualització de materials propi dels 
departaments i portar-ne el control. 
m) Administrar les dotacions econòmiques que s'assignin per l'adquisició de material per l'atenció directa de 
l'alumnat. 
n) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda en el projecte educatiu o en la programació general anual. 
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3.2.2 FUNCIONS DEL/LA  CAP DE DEPARTAMENT  

 
a) Coordinar i dinamitzar les activitats i sortides del departament. 
b) Actualitzar cada curs , si s’escau, les programacions i els criteris d’avaluació i qualificació. En cas de 
variacions caldrà notificar-ho a l’equip directiu. 
c) Dinamitzar aquelles activitats aprovades per Claustre o Comissió Pedagògica i transmetre les 
informacions. 
d) Participar en la confecció, administració i control de pressupostos en la part que correspongui al 
departament. 
e) Confeccionar la llista de compres: llibres de biblioteca, material per al departament, material de taller, etc. 
f) Responsabilitzar-se del material del departament o taller davant el secretari del centre i amb aquesta 
finalitat n’ha de mantenir actualitzat l’inventari. 
g) Portar un arxiu per assignatura o àrea i curs que contingui programacions, proves, resultats, etc.  
h) Supervisar i coordinar les compres de material que es decideixin a les reunions. 
i) Aixecar actes de les reunions del departament, arxivant-les i tenint-les a disposició de la direcció. 
j) Coordinar-se amb els professors responsables del seguiment d’assignatures pendents.  
k) És el portaveu del departament a la Comissió Pedagògica i corresponsable del seu funcionament. 
l) Fer la memòria anual del curs. 
m) Transmetre al departament les informacions i acords de la Comissió Pedagògica. 
 

3.3  COMISSIONS. 

 

3.3.1 COMISSIÓ PEDAGÒGICA (ÀMBITS)  

 
És un òrgan informatiu, de coordinació i elaboració de propostes de caire pedagògic i de dinamització i 
participació dels propis departaments. 
 
COMPOSICIÓ 
 
La comissió pedagògica està composta per: 
- Equip directiu 
- Caps de Departament 
 
Altres membres de la comunitat educativa assistiran puntualment a la CAP (Comissió Àmbits pedagògics) en 
funció de l’ordre del dia. 
- El/la coordinador/a d’activitats i serveis 
- El/la coordinador/a LIC 
- Psicopedagog/a 
- EAP 
- SIEI 
 
FUNCIONS 
 
a) Coordinar i avaluar en primera instància la realització de l’Organització general de Centre i fer propostes 
de canvis i reformes i tipologia dels alumnes.  
b) Racionalitzar i optimitzar dels recursos humans i materials del centre. 
c) Elaboració de propostes de procediments transversals a prioritzar en els diferents nivells. 
d) Impulsar o proposar cursos de formació i d’innovació en experiències pedagògiques en el centre, afavorint 
la participació. 
e) Establir o modificar les bases per a la confecció de les programacions. 
f) Establir els criteris generals d’avaluació. Determinar el funcionament de les juntes d’avaluació. 
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g) Proposar-ne normativa al claustre i consell escolar. 
h) Fer el seguiment dels projectes que s’estiguin realitzant. 
i) Seguiment i avaluació del Pla d’acció de tutoria. 
j) Establir anualment les subcomissions que es considerin oportunes. 
k) Valorar els resultats de les proves d’avaluació externes. 
l) Qualsevol altre funció que li encarregui el claustre o la direcció. 
 
FUNCIONAMENT 
 
Es reunirà com a Comissió Pedagògica (CP), com a mínim un cop al trimestre. La resta del curs funcionarà 
per Àmbits que treballaran setmanalment. Podrà dur a terme qualsevol activitat que consideri d’interès per al 
tractament dels temes pedagògics. 
Les seves decisions passaran a Claustre i seran informades en reunions de Departaments i Equips Docents  
per poder ser aprovades. 
De cada reunió es farà l’acta corresponent dels acords presos, de la qual en rebran còpia els membres abans 
de la reunió següent. 
Les actes de les reunions per Àmbits generaran una memòria anual. 
 

3.3.2 COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DOCENT (CCD) 

 
Es reuneix setmanalment. 
 
Composició 
 
a) Coordinador pedagògic 
b) Coordinadors de nivells d’ESO i de Batxillerat 
c) Eventualment si s’escau, el/la director/a, cap d’estudis i un membre del Departament d’Orientació. 
 
Objectius 
 

• La CCD s'encarrega d'orientar i tutelar l'alumnat en tot el procés formatiu i acadèmic des que s'inscriu 
fins a la seva graduació. 

• La CCD elabora i desenvolupa accions específiques a través del Pla d'Acció Tutorial (PAT) que 
s'informa i aprova anualment. 

• Garanteix la difusió pública del PAT a través dels diferents canals d'informació i comunicació. 
 
Funcions 
 

• Proposar a la direcció del centre per a la seva aprovació el Pla d'Acció Tutorial (PAT) del Centre i 
desenvolupar-lo a través de programes, jornades, tutories, mentories, coordinació de tutors, etc. 

• Proposar a la direcció del Centre, per a la seva elecció, al professorat tutor per curs, que seran 
ratificats o substituïts abans de finalitzar cada curs acadèmic 

• Proposar i desenvolupar les accions de millora del PAT. 
• Proposar accions d'orientació a l'alumnat: 

o Acció acadèmica. S'informa sobre la mobilitat, els serveis de suport i funcionament general 
de l’ensenyament, sobre hàbits i tècniques d'estudi, estils d'aprenentatge, etc. 

o Acció personal. S'estimula a partir de trobades, tutories i seminaris, entre d'altres 
procediments, la comunicació assertiva, les relacions interpersonals, l'autoconeixement i 
l'autoestima, valors i actituds. 

o Acció professional. S'informa sobre el mercat laboral en relació a les diferents titulacions 
post-obligatòries i les sortides professionals. També es treballa la proposta de formació 
continuada perquè l'estudiant tingui una visió global del procés formatiu, etc. 
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3.3.3 COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD)  

 
Es reuneix de manera periòdica, generalment cada quinze dies, en la que es tracten els casos d'alumnes en 
situació de risc social (dificultats econòmiques, problemàtiques familiars, absentisme escolar, etc...)  
 
Composició 
 

• Coordinador/a pedagògic/a 
• Cap d'estudis(En cas que sigui necessari o en absència Coordinadora) 
• Membres del Departament d'Orientació 
• Professional de l'EAP 
• Treballadora  social de l'Ajuntament 
• SIEI 

 
Objectius 
 

• Elaborar i coordinar estratègies de prevenció i detecció dels casos en situació de risc social. 
• Aportar solucions per pal�liar els possibles conflictes que aquestes situacions puguin generar en el 

desenvolupament de les tasques escolars i en el clima de convivència.  
 

3.3.4 COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA  

 
Es reuneix setmanalment. 
 
Composició 
 

• Coordinadors/es de nivell 
• Cap d'estudis 
• Coordinadora pedagògica (En cas que sigui necessari o en absència Cap d’estudis) 
• Director/a (En cas que sigui necessari o en absència Cap d’estudis i Coordinadora pedagògica) 

 
Funcions 
 
1)  Buidatge per nivells  de totes les faltes i irregularitats en què incorre l’alumnat en una setmana 
2) Establiment de mesures correctores per aquestes faltes i irregularitats tenint en compte les circumstàncies 
que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat  
3) Anàlisis i imposició mesures correctores en cas de reiteració de faltes i irregularitats . 
4) Anàlisis incidències alumnat i sancions  
3) Elaboració dels fulls per repartir a l’alumnat que seran distribuïts entre els tutors de seguiment de cada 
nivell amb la sanció corresponent 
4) Elaboració dels fulls d’expulsió d’ un dia o dos amb acord familiar  i decisió dels dies que correspondran 
5) Elaborar acta reunió per informar a tots els equips docents. 
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3.4 ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT. 

 
CRITERI DE GRUPS 
 
Alumnes de primer d’ESO – Tot l’alumnat que inicia la ESO amb inclusió de l’alumnat  amb NEE o 
necessitats de suport diverses, es distribueix de manera heterogènia segons les recomanacions de les 
diferents escoles d’on provenen a la reunió de traspàs d’informació de l’ alumnat de primària-secundària. 
També es poden reorganitzar posteriorment, avaluats els mateixos en els diferents Equips Docents i en les 
diferents tutories amb l’objectiu d’aconseguir grups heterogenis i equilibrats entre ells.  

 
Canvi de curs - A final de cada curs, l’alumnat dels diferents grups es poden reorganitzar pel curs següent, 
segons els criteris anteriors i els interessos de cada alumne/a. 
 
En aquest procés hi intervindran els/les tutors/es i els especialistes que han intervingut al llarg del procés 
educatiu   i serà supervisat per la coordinació pedagògica. 

3.4.1 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

 
En les darreres dècades les polítiques dels organismes internacionals han estat plenament favorables i 
compromeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 

El 17 d’octubre de 2017 s’aprova el decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 
sistema educatiu inclusiu, que té per objecte garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons 
públics dins l’àmbit de l’ensenyament no universitari siguin inclusius. 

Parlar d’una escola per a tothom implica concretar els principis següents: 

• El reconeixement de la diversitat com un fet universal. 
• El sistema inclusiu com l’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes. 
• La personalització ́ de l’aprenentatge perquè ̀ cada alumne pugui desenvolupar al màxim les    

      seves potencialitats. 
• L’equitat i la igualtat d’oportunitats com a dret de tots els alumnes a rebre una educació ́         

      integral i amb expectatives d’èxit. 
• La participació ́ i la coresponsabilitat per construir un projecte comú ́ a partir del diàleg, la         

      comunicació ́ i el respecte. 
• La formació ́ del professorat per promocionar oportunitats de creixement col�lectiu i per           

      desenvolupar projectes educatius compartits. 
 

El nostre centre disposa d’un document annex on es desenvolupa tot el tractament d’atenció a la diversitat:  
“Organització d’atenció a la diversitat”. 
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3.5  ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL 

 
L’Acció Tutorial contribueix al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la implicació de 
cada alumne en el propi procés educatiu. 
 
Comporta el seguiment individual i col�lectiu dels alumnes amb la finalitat de contribuir al desenvolupament 
de la seva personalitat i prestar-los l’orientació de caràcter personal i acadèmic que els ajudi a assolir la 
maduresa personal i la integració social. 
 
S’ha de vetllar especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques, per la detecció de 

dificultats de l’alumne en el moment en què es produeixen i per la coordinació de tots els mestres que 
incideixen en el mateix alumne. 

 
Per tot això, el centre preveu: 
 

- Una reunió col�lectiva de famílies del mateix nivell durant el primer mes de cada curs. 
- Una sessió de tutoria dins l’horari setmanal del grup classe pel desenvolupament d’activitats d’acció 

Tutorial. 
- Entrevistes periòdiques individuals, amb les famílies de cada alumne/a al llarg del curs, aprofitant la 

presentació dels resultats de les avaluacions parcials de cada trimestre i en cas que sigui necessari. 
 
Les activitats d’Acció Tutorial es recullen en el Pla d’Acció Tutorial de cada nivell. 
 
 
Reunions de famílies o representants legals 
 
Es realitzarà a l’inici del curs (setembre/octubre). Hi estan convocades totes les famílies o representants 
legals de tot l’alumnat del mateix nivell. S’informarà sobre aspectes pedagògics i organitzatius generals de 
l’institut i altres més específics del nivell en qüestió (guió pactat prèviament). 
 
En aquesta reunió hi assistirà com a mínim un representant de l’Equip Directiu de l’Institut. També assistiran, 
obligatòriament, els professorat tutor/a de grup. És convenient també l’assistència dels/les especialistes que 
tindran alumnat d’aquell grup. 
 
Pel que fa a primer d’ESO, es farà una reunió prèvia a finals de juny per a totes aquelles famílies d’alumnat 
matriculat en aquest nivell el curs següent. En aquesta reunió hi assistirà un representant de l’Equip Directiu 
de l’escola, i alguns/es dels professors/es que, amb més probabilitat, faran primer d’ESO al curs següent. 
 
Per norma general, les reunions es faran en llengua catalana, segons marca la normativa com a llengua 
vehicular del centre. Si hi ha alguna persona que no entengui el català, se li aclarirà de manera particular. 
 
Entrevistes individuals dels Tutors/es de Seguiment amb les famílies o representants legals 
 
Es preceptiu que el/la TS faci una entrevista anual com a mínim, sent recomanable tres entrevistes anuals 
coincidint amb cada parcial trimestral, i que en quedi constància en el full d’entrevistes de l’aplicació Acàcia. 
 
En cas d’alumnes amb NEE, és convenient que hi assisteixi també professorat especialista de l’Institut. 
 
No es poden fer visites de familiars als professors tutors i especialistes durant les seves hores de classe o de 
guàrdies. Es procurarà sempre que es facin a l’hora assignada per aquest motiu a l’horari de cada tutor/a 
individual. 
 
Les urgències tindran un tractament diferenciat, amb permís previ de l’equip directiu. 
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3.5.1 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 

 
 
El Pla d'Acció Tutorial (PAT) recull els plantejaments, les actuacions i les funcions dels diferents agents que 
intervenen en el seguiment i l'orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat, i les activitats i 
accions que es realitzen tant en la tutoria dels grups com en les tutories personals.  
 
Per a cada curs s'estableixen uns eixos i uns temes a treballar. Són activitats de difusió i prevenció: 
conferències, debats, tallers, exposicions,... En funció de la tema es treballa conjuntament amb la regidoria 
d'educació de l'Ajuntament, el Departament d'Ensenyament, la Policia Local, els Mossos d'Esquadra,... i 
d'altres entitats i associacions.  
 
També es potencien activitats entre els diferents cursos. Les diferents activitats es recullen en el document 
de “PLA D’ACCIÓ TUTORIAL” de cada nivell. 
 

3.5.2 TUTOR/A DE GRUP  

 
Decret 102/2010 de 3 d'agost capítol 2 article 1 i 2 
 
Composició 
 
Un/a professor/a del centre com a tutor del grup-classe. 
 
Funcions 
 
a) El tutor és l'encarregat de la dinamització del grup classe. En el nostre centre hi ha un tutor de grup i dos o 
tres tutors de seguiment, que són professors/es de l’alumnat d’aquell grup i que tenen al seu càrrec un grup 
reduït d’alumnat d’aquest grup. 

b) Orientar l’alumnat en la tria de les optatives, vetllant per una correcta adjudicació d'aquestes en els equips 
docents.  

c) Orientar en l'elecció d'estudis o sortides professionals d'acord amb els seus interessos i capacitats 

d) Coordinar les relacions entre l'alumnat i professorat del grup i/o Equip Directiu i fer d'intermediaris en els 
conflictes que puguin sorgir. 

e) Tenir un registre de la informació acadèmica i personal de l'alumnat i de l'assistència al centre, i d'altres 
actuacions com entrevistes amb famílies, resultats de les avaluacions, optatives cursades, etc.  

f) Tenir al dia l' expedient acadèmic del grup classe i procurar la deguda informació a les famílies en el 
temps assenyalat 

g) Optimitzar conjuntament amb el coordinador de cicle i la resta de tutors de grup el desplegament del PAT. 

h) Dinamitzar l'hora de tutoria a través de les actuacions previstes en el PAT. 

i) Signar les actes d'avaluació i els documents acreditatius dels resultats de l'avaluació de tot l’alumnat del 
grup (butlletins de notes) i fer una proposta de consell orientador de les avaluacions finals ordinàries i 
extraordinàries. 

j) Presidir les juntes d’ avaluació. 

k) Altres funcions que li siguin encomanades 
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3.5.3 TUTOR/A DE SEGUIMENT  

 
Composició 
 
Un/a professor/a del centre que formi part del mateix nivell que el grup-classe. 

 
Funcions 
 
a) Intentar donar resposta a les necessitats particulars de l’alumne/a implicant les persones o serveis 
adients. Establir el contacte amb els pares de l’alumne/a. 
b) Orientar en l'elecció d'estudis o sortides professionals d'acord amb els seus interessos i capacitats. 
c) Estar al corrent de les sancions i/o expulsions de que puguin ser objecte els alumnes i assegurar-se que 
els pares estiguin degudament informats. Fer-ne el seguiment. 
d) Obtenir informació sobre les característiques personals de cada alumne mitjançant qüestionaris, 
entrevistes personals i amb els pares, etc. 
e) Mantenir la relació personal amb el pares o representants legals a través de les oportunes entrevistes i 
reunions per tal de:  

• Buscar el compromís de la família davant el procés educatiu del noi/a, demanar informació sobre 
l’alumne, orientar-los a l’hora d’abordar els possibles problemes, informar de la situació personal, 
evolució, comportament i rendiment acadèmic.  

• Fer el seguiment del progrés individual de l’alumne per ajudar-lo a millorar el seu rendiment i 
orientar-lo en la tria del seu currículum. 

f) Coordinar les relacions entre l'alumne i professors del grup i/o Equip Directiu i fer d'intermediaris en els 
conflictes que puguin sorgir. 
g) Mantenir actualitzat un registre de la informació acadèmica i personal de l'alumne i de l'assistència al 
centre, i d'altres actuacions com entrevistes amb pares, resultats de les avaluacions, matèries cursades i 
matèries recuperades, etc. Aquesta documentació haurà d’estar ordenada en la carpeta subministrada als 
tutors i que romandrà regularment a la sala de professorat perquè la resta del professorat la pugui consultar.  
h) Controlar l'assistència, i si el nombre de faltes és elevat comunicar-ho al/la cap d’estudis, i si el cas ho 
requereix, donar coneixement al Departament d’Orientació i als Serveis Socials. 
i) Considerar els casos especials de conducta, absentisme, manca d'integració, rendiment, plans 
individualitzats i coordinar el tractament a aplicar amb la resta de l'equip docent, el/la coordinador/a 
pedagògic/a i la família. 
j) Traspassar la informació de l’alumnat tutelat al tutor/a del curs següent. 
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Tutoria de seguiment i Treball de Recerca al Batxillerat 

 
Les tutories de seguiment estan lligades al Treball de Recerca.  
 
Els tutors que s´encarreguen de tot el Batxillerat són sis en total. Dos tutors es dediquen a l´orientació i 
seguiment  i els quatre tutors del Treball de Recerca són a més a més tutors de seguiment.  
 
Les tutories es divideixen per semestre (de setembre a febrer i de febrer al juny), de manera que al 1r 
semestre l’alumnat de 1r Batxillerat tenen un tutor orientador i l’alumnat de 2n Batxillerat acaben la memòria 
del TR, la lliuren i fan l´exposició oral. A partir d´aquest moment, ja en el 2n semestre, l’alumnat de 1r 
Batxillerat comencen el Treball de Recerca i els de 2n Batxillerat es preparen per l´orientació (PAU, Cicles).  
 
 
 
 
 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

1r semestre 
Té 2 tutors de grup i seguiment 
(coincidint amb Humanístic-Social i 
Científic-Tecnològic) – Orientació. 

Té 4 tutors que coincideixen amb els tutors 
del Treball de Recerca. - Presentació del 
Treball de Recerca.  

2n semestre 
S´inicia el Treball de Recerca i els tutors 
de seguiment són els 4  tutors del 
Treball de Recerca. 

Té 2 tutors de grup i seguiment. Es fa 
l´orientació i la preinscripció, matrícula PAU 
i preinscripció Cicles Grau Superior. 
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4 CONVIVÈNCIA 

 

4.1 PRINCIPIS GENERALS 

 
En el títol I de la Llei d'educació corresponent al dret a l'educació es fa explícit el principi de convivència que 
ha de regir en els centres educatius:  
 
1. Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de facilitar-la. 
 
2. Les regles de convivència als centres educatius s'han de basar genèricament en els principis democràtics i 
específicament en els principis i normes que deriven d'aquesta llei.  
 
L'Institut Can Mas, en l'àmbit de la seves competències, desenvolupa en aquestes Normes Funcionament i 
Organització del Centre la regulació de la convivència de tots els membres de la comunitat escolar, basant-se 
en els principis següents:  
 

• L'aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu i forma part del 
projecte educatiu propi.  
 

• Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a conviure en un bon clima escolar i el deure 
de facilitar-lo amb la seva actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.  

 
• Correspon a la direcció i al professorat de l'Institut, en exercici de l'autoritat que tenen conferida, i 

sens perjudici de les competències del consell escolar en aquesta matèria, el control i l'aplicació de 
les normes de convivència.  

 
L'Institut Can Mas establirà les mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de 
mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es 
comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la 
conducta dels alumnes en el centre.  

4.2. PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA I PROCESSOS DE MEDIACIÓ 

 
Són moltes les estratègies i activitats que es duen a terme per potenciar els valors de la convivència i 
prevenir les actituds no desitjades. El projecte educatiu considera l'educació per a la convivència un dels seus 
objectius fonamentals. Aconseguir un ambient de treball positiu, participatiu i relaxat permet millorar la 
cohesió social i contribueix a garantir uns bons resultats acadèmics.  
 
Els conflictes són una realitat més del dia a dia en un espai comú en que conviuen gairebé set-centes 
persones. De qualsevol d'aquestes situacions se'n pot treure un profit sempre i quan es resolguin 
adequadament, utilitzant les estratègies més adients i aconseguint que totes les parts en surtin beneficiades.  
 
Carta de compromís educatiu  
 
És un document en el qual s'estableix un marc d'actuacions comunes que vehicula el compromís entre totes 
les parts implicades en la formació personal i acadèmica de l'alumnat. Ha de permetre fomentar el 
coneixement i l'aplicació de les normes de convivència del centre. Com annex a la carta l'alumne/a signa un 
document on ha de ratificar el seu compromís en el compliment de les normes de convivència del centre.  
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Les tasques dels equips docents, comissió de coordinació docent CCD i comissió de convivència 
 
Una part molt important és la tasca de prevenció que es realitza des dels diferents equips docents. El treball 
conjunt entre les diferents coordinacions, comissions i equips docents possibiliten la detecció de situacions i 
actes que poden afectar a la convivència al centre, i la concreció de les actuacions per esmenar-los.  
 
Servei de mediació  i programa AQUI PROU BULLYING 
 
La mediació escolar està regulada en el Capítol V, article 32, de la Llei d'educació. El procés de mediació 
obre una via educativa per gestionar els conflictes entre iguals que funciona paral�lelament a les normes de 
convivència del centre. La participació en els processos de mediació no eximeix automàticament del 
compliment de les sancions establertes per la llei i aquestes normes d'organització i funcionament del centre. 
La mediació té per objectiu prevenir les conductes problemàtiques i promoure la participació de la comunitat 
educativa en el manteniment i consecució d'un bon clima de convivència al centre.  
 
El servei de mediació escolar es regeix pels següents principis recollits en el projecte de mediació:  
 

• La voluntarietat segons la qual les persones implicades són lliures o no d'acollir-se al procés 
mediador.  

• La imparcialitat de la o les persones mediadores que han d'ajudar als participants a assolir un acord 
sense imposar cap solució ni prendre-hi part. 

• La confidencialitat, que obliga als participants a no revelar a persones alienes la informació reservada 
que obtinguin.  

• El servei de mediació compta amb dos professors/es i 10 alumnes/as del centre 
• Per poder ser ates cal fer una demanda de mediació emplenant el full que es troba a consergeria i 

deixant-lo en la caixa habilitada a tal efecte. 
• La mediació pot ser demanada per famílies, alumnat o professorat. 
• El servei de mediació atén casos de professorat i alumnat sempre i quan ho demanin. 
• La mediació entre iguals es realitza en horari de pati els dimarts i dijous. 
• La mediació entre professorat i alumnat es realitza en horari de classe sempre que el professor i 

l’alumne estiguin d’acord. 
• El servei de mediació s’utilitza sempre per fer mediació en conflictes entre alumnat que ha tingut una 

baralla o malentès i aquesta sempre es realitza després de la sanció imposada per tal de poder 
restituir l’ambient de convivència. 
 

 AQUI PROU BULLYING 
 
L’objectiu d’aquest programa és sensibilitzar la comunitat educativa de la importància de detectar, prevenir i 
eliminar l’assetjament entre iguals. 
El nostre centre disposa d’un document annex on es desenvolupa el programa i les actuacions del projecte 
“aquiproubullying”. 
 
APP B-RESOL 
 
Aquesta APP s’ utilitza en el nostre centre des de 1r ESO a 2n de Batxillerat.  
Els objectius són: 
 

• Prevenir casos de bullyng , ciberbullyng, anorèxia, bulímia ...... que puguin afectar l’alumnat. 
• Detectar-los en el seu inici. 
• Actuar amb eficàcia en el seu inici. 
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Activitats i projectes de centre  
 
L'Institut Can Mas és un centre plural on s'afavoreix el respecte i la tolerància; un centre inclusiu on tothom 
contribueix a generar un ambient òptim pel desenvolupament personal i acadèmic. El pla d'acollida de 
l’alumnat i del professorat de nova incorporació al centre és un element de referència en la consecució 
d'aquests objectius.  
 
El projecte lingüístic recull la realitat d'una societat plurilingüe i intercultural que entén el català com a llengua 
vehicular i d'igualtat, que ha de garantir una millor cohesió social. També es potencia l'ús d'altres llengües 
com el castellà, l'anglès i el francès. El plans experimentals en llengües estrangeres, els auxiliars de conversa 
i els intercanvis lingüístics són un bon exemple.  
 
Actualment, la resta de projectes del centre, un a cada nivell de l’ESO, afavoreixen la integració i la cohesió 
social, així com el treball cooperatiu i de col�laboració tot treballant els diferents continguts clau de totes les 
matèries de forma transversal, amb l’objectiu de traslladar a la realitat directament allò que es treballa a l’aula. 
  
El nostre centre té implantats com a mínim un projecte a cada curs: 
 
-1r ESO. JOC&MAS 

-2n ESO. +PROJECT i PROJECTE DANSA COMUNITÀRIA 

-3r ESO. SERVEI COMUNITARI I AQUI PROU BULLYNG 

-4t ESO. FEM UN MUSICAL 

-BATX : Treball de Recerca dirigit per un/a professor/a que es realitza majoritàriament dins de l’horari lectiu. 
 
També té implantats colònies i camps d’aprenentatge en cada curs de la ESO i en Batxillerat: 
 
-1r ESO. Colònies de tres dies 

-2n ESO. Camp d’ Aprenentatge 

-3r ESO. Colònies en anglès 

-4t ESO. Viatge fi de curs al País Basc 

-1r Batxillerat. Esquiada 

-2n Batxillerat. Viatge fi de curs a una ciutat europea. En aquest cas Praga. 

 
El portal web, les jornades de portes obertes, els actes de graduació d'ESO i Batxillerat són espais que 
possibiliten la integració de tots els membres de la comunitat educativa. Les sortides, el projectes de la ESO, 
els treballs de síntesi, els viatges, les exposicions, les mostres i els concursos, les diades culturals i festives i 
les reunions de delegats de classe i delegats ambientals també signifiquen una participació activa en la vida 
del centre.  
 
Diversificació d'activitats a l'esbarjo  
 
L'esbarjo és un espai que possibilita les relacions socials entre els diferents alumnes tot i que també s'hi 
generen conflictes. Una de les maneres de reduir aquesta conflictivitat consisteix en proposar diferents 
alternatives com la possibilitat de fer ús de la biblioteca i la d'organitzar activitats lúdiques i esportives en els 
múltiples espais que disposa el pati. El professorat d'Educació Física del centre, és si s’escau, l'encarregat de 
dinamitzar la pràctica de l'esport en els patis. Es fa un calendari a l’inici de cada curs. 
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4.3. IRREGULARITATS I FALTES COMESES EN CONTRA  DE LES NORMES DE FUNCIONAMENT 

 
Les irregularitats o infraccions que pot cometre l’alumnat en contra de les normes de funcionament del centre 
poden ser de naturalesa, intensitat i conseqüències molt diverses. En la Llei d'Educació s'estableixen dos 
grans tipus d'infraccions:  
 

• Els actes contraris a les normes de funcionament del centre que no perjudiquen greument la 
convivència (Faltes Lleus). 

• Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre (Faltes Greus o Faltes Molt Greus). 
 
En ambdós casos les infraccions es poden cometre dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats 
complementàries i extraescolars. Així mateix tenen consideració d'infraccions sancionables per part del 
centre, els actes que encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi 
estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa. 
 
Vista l'experiència acumulada i la diversitat d'infraccions que s'han anat produït en el transcurs dels anys, les 
agrupem en dos gran blocs corresponents a les dues tipologies anteriors. El llistat no pretén ser una relació 
exhaustiva sinó una orientació que ha de permetre a tota la comunitat educativa tenir una referència clara de 
la intensitat de la infracció. La llista pot ser ampliada i revisada per la comissió de convivència del centre com 
una modificació d'aquestes normes de funcionament.  
 
4.3.1. FALTES O CONDUCTES IRREGULARS CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 
Per tant i seguint l’ordenació del punt 4.3, les conductes contraries a les normes de funcionament del centre 
tenen la denominació de: 
 

- Falta Lleu (FL) 
- Falta Greu (FG) 
- Falta Molt Greu (FMG) 

 
 
Procediment per gestionar les Faltes o conductes irregulars (programa ACÀCIA) 
 
Gestió de les faltes injustificades d’ assistència i la seva justificació 
 
(F) - Faltes injustificades d'assistència 
 
Si l’alumne/a o la família ha justificat la falta prèviament, apareixerà al programa una FJ o FJP, la qual no es 
pot modificar. 
 
Les faltes injustificades d'assistència a classe són conductes contràries a les normes de convivència d'acord 
amb el que estableix l'article 37.4 de la Llei d'educació. La gravetat de la conducta contraria ve determinada 
per dues circumstàncies:  
 
L'edat de l'alumne i tipus d'ensenyament i la reiteració del fet  
 
En qualsevol cas, és important posar a l’alumne falta quan aquest no hi és a classe. Si posteriorment aquest 
arriba es podrà substituir per un retard però mai posarem una R suposant que l’alumne vindrà posteriorment. 
Des de l’aplicació acàcia, s'informarà automàticament mitjançant un avís a les famílies, en el registre de la 
segona falta sense justificar del dia. 
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Gestió de les faltes d'assistència (ESO)  
 
1. Les faltes d'assistència d'un/a alumne/a de l'ensenyament obligatori han de ser justificades pel pare, mare 
o representant legal.  
2. En cas d'una acumulació elevada de faltes d'assistència, el tutor/a de seguiment ha de comunicar-ho a la 
família perquè prengui les mesures necessàries.  
3. Si la situació persisteix o no s'ha pogut establir contacte amb la família, el/la TS informarà a Coordinació i 
Cap d’estudis, des de cap d'estudis s'enviarà una comunicació certificada advertint de la situació de risc, la 
gravetat dels fets i la possible comunicació de la situació a serveis socials i en els casos més greus a d'altres 
organismes oficials de protecció als menors (fiscalia, DGAIA,...)  
4. El cas es tracta a la Comissió Social (cap d'estudis, departament d'orientació, serveis socials i EAP) on 
s'acorden actuacions coordinades per corregir la situació.  
5. Les sancions que es poden aplicar a l'alumne per part de la comissió de convivència són: 

• Privació del temps d'esbarjo  
• Realització de tasques complementàries o reparadores en horari no lectiu  
• Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries (sortides i viatges)  

6. De totes les sancions ha de quedar constància escrita.  
 
Gestió de les faltes d'assistència (Batxillerat)  
 
1. Les faltes d'assistència d'un/a alumne/a de l'ensenyament post-obligatori han de ser justificades pel pare, 
mare o tutor legal i només poden ser justificades pels mateixos alumnes quan aquests siguin majors d'edat.  
2. En cas d'una acumulació significativa de faltes d'assistència, des de cap d'estudis s'enviarà una 
comunicació per escrit advertint de la situació. El tutor personal haurà d'establir amb la família o el mateix 
alumne les mesures que calguin per redreçar la situació.  
3. Si la situació persisteix s'enviarà una segona comunicació escrita i aquest cop certificada informant sobre 
la gravetat dels fets. La no resposta a aquesta comunicació conjuntament amb el manteniment de la situació 
d'absentisme pot donar lloc a cursar la baixa d'ofici de l'alumne.  
4. En els criteris d'avaluació de cada matèria es tindrà en compte com incideix en les activitats d'aula la no 
assistència a classe.  
5. L'equip docent pot sancionar l'alumne amb la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 
complementàries (sortides i viatges)  
6. De totes les sancions ha de quedar constància escrita.  
 
(R) - Retards. Gestió de les faltes de puntualitat (ESO i Batxillerat)  
 
Quan l’alumne arriba a l’aula tard (dins d’un marge raonable) sense motiu justificat. 
 
Entrada al centre d'alumnat sense justificant:  
 
Els alumnes accediran al centre per la porta principal d’entrada al centre, davant de consergeria i mai per 
qualsevol altre accés a l’edifici. L'alumnat de batxillerat podrà entrar per la porta d'accés quan aquesta estigui 
oberta a l’inici de la jornada escolar (08:30h) i a la finalització del temps d’esbarjo (12:00h).  
 
L'acumulació reiterada de faltes de puntualitat sense justificar en l'entrada al centre durant un mateix 
trimestre es tractarà en l'equip docent podent sancionar l'alumne amb dues hores complementàries la tarda 
de dimecres sense que suposi la imposició de cap full d'incidències.  
 
Entrada a classe:  
 
Les faltes de puntualitat en l'entrada a classe són conductes contràries a les normes de funcionament del 
centre i la seva reiteració constitueix una acte contrari a les normes de funcionament del centre. La gestió 
correspon al professor afectat. L'alumnat no pot romandre fora de l'aula. 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

  

Institut Can Mas - Ripollet        

 
 

35 
 

(M) – Material:  
 
Si no porta el material necessari per poder seguir la classe amb normalitat de forma reiterada se li posarà una 
“M” a l’aplicació. S’ha d’especificar el material que li falta, per tal d’ajudar a la família a gestionar l’ oblit 
continuat del seu fill/a 
 
(S) - Ús inadequat dels smartphone:  
 
Quan l’alumnat fa un ús inadequat de qualsevol dispositiu digital, com per exemple xatejar a l’aula, jugar, 
compartir continguts, fer fotos o vídeos sense permís explícit del professorat, es posa una “S”. 
 
(T) - Treball d’aprofundiment, (no deures, suprimits en l’article 1.4.3 de les Instruccions d’inici de curs) 
Quan l’alumnat no lliura dins un termini establert una feina o tasca encomanada que serveix per aprofundir, 
reforçar o millorar les competències treballades s’informa a l’alumnat i la família posant una “T”. 
 
(C) - Comportament: (comportaments associats a Faltes Lleus) 
 
Si l’alumnat comet una conducta irregular que cal que sigui objecte de correcció per part del professorat. El 
professorat que se’n adona, informa del mateix a l’alumnat  i li recomana que si us plau millori la seva actitud. 
El professor/a gestiona amb l’alumne/a el canvi d’actitud. En cas que l’alumne/a es mantingui en la conducta 
irregular sense atendre les indicacions del professor/a, aquest/a posarà una C explicant el tipus de conducta 
que ha tingut per tal que la família n’estigui al cas. 
 
(A) – Amonestació: Full de Falta Greu (FG) o Falta Molt Greu (FMG) : (antigament anomenat full 
d’incidència). 
 
“Aquest full només s’ utilitzarà en cas d’una conducta molt greu que impliqui la expulsió de l’alumne 
de classe” 
 
Les FG i FMG comeses per l’alumnat han de quedar registrades a l’aplicació Acàcia i aquesta anirà sempre 
acompanyada d’un document on s'especifiquen els fets amb el major detall possible. L'alumnat té el dret, a 
través del professorat, d'afegir la seva versió dels fets en el mateix document. 
 
La gestió de les FG i FMG en paper correspon al professor o professora que la posa. Aquest full es farà 
arribar a la família i un cop signat per aquesta s’informarà a l’aplicació Acàcia de la seva recepció. Una altra 
còpia del full , també s'ha de traspassar al Tutor/a de Seguiment de l'alumne/a perquè tingui constància i 
pugui fer un seguiment de la conducta de l'alumne/a. 
El professorat que ha posat el full de FG o FMG , sempre que sigui possible posarà per escrit en el full una 
proposta de sanció que arribarà a la Comissió de Convivència.  
 
(O) – Observació:  
 
En aquest apartat s’escriurà la informació que volem arribi a la família. No es posarà cap “O” sense 
comentari que indiqui aquesta observació. Generalment observacions positives, treball a l’aula, actitud,  
 
Hem de procurar utilitzar la “O” no només per destacar les conductes contràries a la convivència, sinó també 
per destacar els avenços o progressos que faci l’alumnat en quan a la millora de la seva conducta, i que li 
pugui servir de motivació per millorar la seva actitud general.  
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   Mesures correctores i processos sancionadors 
 
Principis generals  

 
• Les correccions que s’apliquin per l’incompliment de les normes de convivència han de tenir 

un caràcter educatiu i recuperador, han de garantir el respecte dels drets de la resta de 
l’alumnat i han de procurar la millora de les relacions de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

 
• A l’hora de corregir els incompliments s’han de tenir en compte els aspectes següents: 

 
 - No es pot privar a l’alumnat d’exercir el dret a l’educació ni, en el cas de l’educació               
         obligatòria, del dret a l’escolarització. 
 

- No poden imposar-se correccions contràries a la integritat física ni a la dignitat personal de  
  l’alumne/a. 

 
              - Cal tenir en compte l’edat de l’alumne/a i les seves circumstàncies personals, familiars i      
                socials. 

 
       - Les mesures correctores han de ser proporcionals a la conducta de l’alumne/a i, sempre      
         que sigui possible, han d’estar relacionades amb l’incompliment que tracten de corregir. A   
         més, s’ha d’intentar corregir la conducta sempre amb la mesura menys traumàtica, de          
         manera que es vagi graduant la seva aplicació. 

 
• Les mesures correctores han de tenir com a objectius prioritaris: 

 
                        - Millorar el procés educatiu de l’alumne/a i, en particular, el seu comportament, i procurar que 
                          no es repeteixin les conductes que incompleixen les normes, així com restablir les relacions   
                          entre els membres de la comunitat educativa afectats per aquests incompliments. 
 
                          - Reparar els danys. 
 

            - No es pot expulsar de l’aula cap alumne/a sense el corresponent full de FG o FMG escrit, i   
              sempre que ja s’hagin esgotat altres mesures com amonestació verbal, canvi de lloc, etc.      
              Sempre s’ha d’enviar a cercar el professorat de guàrdia perquè li faci fer la feina                    
              encomanada durant el temps que estigui al seu càrrec. Si l’alumne/a té un comportament     
               insolent o que impedeix continuar la classe durant el temps en que es va a cercar el             
               professorat de guàrdia, se’l pot treure al passadís durant aquest temps. 

 

 

Gradació de les correccions i de les sancions 
 

A l’efecte de la gradació de les mesures correctores, es consideren circumstàncies ATENUANTS  les 
següents: 

 
a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

 
b) La petició d’excuses. 

 
c) La voluntat d’arribar a un acord de mediació. 

 
d) L’absència d’intencionalitat maliciosa en causar el dany o en pertorbar les activitats del 

centre. 
 

e) La reparació voluntària dels danys produïts, ja siguin físics o morals. 
 

f) El caràcter ocasional de la falta en la conducta habitual de l’alumne. 
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         i es  consideren  circumstàncies AGREUJANTS: 
 

a. La premeditació i la reiteració. 
 

b. Qualsevol conducta que suposi atemptar contra el dret a no ser discriminat per raó de 
naixement, sexe, llengua, capacitat econòmica, nivell social o conviccions polítiques, morals 
o religioses, així com per discapacitats físiques, sensorials o psíquiques, o per qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social. 

 
c. Quan la sostracció, l’agressió, la injúria o l’ofensa es faci contra algú que es troba en situació 

d’indefensió o d’inferioritat a causa de l’edat, d’alguna discapacitat o per haver-se incorporat 
recentment al centre. 

 
d. La publicitat de la comissió de la conducta infractora. 

 
e. Quan s’estimuli l’actuació col�lectiva lesiva dels drets dels membres de la comunitat 

educativa o s’hi inciti. 
 

Àmbit de la conducta que s’ha de corregir 
 
S’han de corregir les conductes contràries a les normes de convivència del centre quan l’alumnat es trobi 
dins el recinte escolar o mentre faci activitats complementàries o extraescolars. 
 
Igualment, es poden corregir les actuacions d’un/a alumne/a que, encara que es facin fora del recinte escolar, 
estiguin directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys/es o altres membres de la 
comunitat educativa. 
 
Totes les incidències i sancions quedaran registrades en el programa Acàcia i setmanalment la comissió de 
Convivència es reunirà per gestionar les sancions produïdes per l’alumnat en una setmana.  
 

Propostes de sancions per aconseguir  millorar les conductes irregulars 
 

a. Amonestació oral.  
b. Amonestació a l’agenda 
c. Observació en el programa Acàcia 
d. Parlar amb l’alumne/a fora perquè rectifiqui la seva actitud 
e. Privació de 5 minuts del temps d’esbarjo.  
f. Amonestació escrita. (FG) o (FMG) 
g. Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, que no es podrà prolongar per 

un període superior a dues setmanes.  (a proposta del professor/a i després de passar per la 
comissió de convivència. 

h. Suspensió  del  dret  a  participar  en  activitats  extraescolars  o complementàries del centre en una 
sortida , quan es produeixi que l’alumne/a no ha tingut una actitud responsable en la sortida anterior. 

i. Suspensió  del  dret  d’assistència  a  determinades classes per un període no superior a 3 dies 
lectius.( SEMPRE per acord familiar ). 

j. Alguna activitat d’utilitat social per al centre.(art. 25.1 Decret d’autonomia) En tot cas, han de guardar 
proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de  caràcter  educatiu.  Així  mateix,  han  
d’incloure  sempre  que  sigui  possible activitats d’utilitat social per al centre educatiu. 

 
Mesura  complementària:  En  el  cas  que  l’alumnat  què,  intencionadament  o per  negligència,  causin  
danys  a  les  instal�lacions o material  del  centre  o en sostreguin  material,  han  de  reparar  els  danys  o  
restituir  el  que  hagin  sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o 
a  les famílies o  representants legals,  en  els  termes que  determini  la  legislació vigent. (art. 38 LEC). 
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Competència per imposar les sancions 
 
Al nostre Institut, l’òrgan competent per imposar qualsevol de les mesures correctores i/o sancions segons la 
graduació de la irregularitat o conducta contrària a les normes de convivència del centre és la Comissió de 
Convivència.  
La Comissió de Convivència es reunirà setmanalment i prendrà les decisions al respecte en l’aplicació de les 
sancions corresponents.  
 

• Disposicions de caire excepcional 
 

1- Sens perjudici de l’articulat referit al protocol de convivència i règim sancionador, i sempre que es 
donin circumstàncies excepcionals, tots els membres de l’equip directiu i en la seva absència els o 
les coordinadors/es de nivell poden imposar una sanció immediata en funció de la gravetat de les 
irregularitats o faltes comeses per l’alumnat. 

2- Sens perjudici de l’articulat referit al protocol de convivència i règim sancionador, i sempre que es 
donin circumstàncies excepcionals, el director o directora del centre podrà aplicar les màximes 
sancions disciplinàries a un/a alumne/a que poden arribar des de la privació d’assistència al centre 
per un període màxim de tres mesos o fins l’acabament de curs si estem en un període de curs 
inferior, fins a la petició de canvi d'escolarització en un altre centre escolar, utilitzant com a fonament 
l’article 37.3 del capítol V, Títol III de la Llei d’Educació de Catalunya, LEC 12/2009 de 10 de juliol. 

3- A l’inici de cada curs des de la Comissió de Convivència es presentarà al professorat i 
alumnat una “graella informativa” sobre la “Gradació de les faltes i les sancions derivades” 
que s’afegiran com annexes a les NOFC, fins la seva aprovació definitiva per incorporar-les al 
redactat definitiu de les NOFC. 

 
Criteris de sanció degut a conducta contraria a les normes a l’ESO 
 
La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència en el centre és equivalent a una Falta 
Greu (FG), cosa que suposarà una sanció en funció de l'acumulació de les mateixes dins d’un mateix curs. La 
generació d’una Falta Greu (FG) pot ser generada per: 
 

- Acumulació de 2 Faltes Lleus tipus S dins d’una mateixa setmana. 
- Acumulació de 4 Faltes Lleus tipus C i/o R dins d’una mateixa setmana. 
- Acumulació de 6 Faltes Lleus tipus M i/o T dins d’una mateixa setmana. 

 
 
 
GRADACIÓ DE LES SANCIONS EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT DE LA CONDUCTA CONTRÀRIA: 
 

- VEURE ANNEXE I 
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Criteris de sanció degut a conducta contraria a les normes a Batxillerat 
 
Un full de Falta Greu (FG) en batxillerat comportarà sempre la privació d’assistència al centre per un dia.  
 
En funció de la gravetat, la comissió de convivència, l’equip directiu o el director o directora si s’escau, 
aplicaran la sanció corresponent sens perjudici de l’aplicació de la sanció disciplinària d’obertura d’expedient 
disciplinari i expulsió de 3 a 20 dies quan s’acumulin moltes Faltes Greus, dins d’un mateix trimestre. 
 
Normes i criteris de sanció comuns (ESO i Batxillerat) 
 
A. TRENCAMENT DE MATERIAL DEL CENTRE.  

 
La família o representants legals de l’ alumnat responsable del trencament sempre que sigui possible 
haurà de fer-se càrrec dels desperfectes i rebrà una sanció disciplinària en funció de la gravetat dels fets. 
  

B. BARALLES ENTRE ALUMNES.  
 
Es sancionarà l’alumnat amb una sanció ràpida de privació d’assistència a l’aula o al centre  i se’ls oferirà  
alhora i a posteriori del compliment de la sanció el servei de mediació. En cas de no acceptar aquest 
servei, la comissió de convivència o direcció decidirà les mesures disciplinàries a prendre amb l’alumnat 
afectat. 

 
C. NORMATIVA COM A CENTRE CARDIOPROTEGIT    
 
El centre disposa d’un aparell desfibril�lador situat en un armari davant de consergeria.  
L’ armari ni l’aparell no poden ser manipulats per cap persona que no hagi realitzat el curs DEA, i estigui 
autoritzat per la direcció de l’institut. 
Només podran ser manipulats i utilitzats per aquelles persones que el centre designarà cada inici de curs.  
 
Sancions disciplinàries derivades per ús incorrecte del desfibril�lador 
 
La manipulació de l’armari o l’aparell serà considerada com a Falta Molt Greu i, per tant, s’aplicarà 
automàticament la sanció establerta per aquests tipus d’accions, (veure punt 4.3.2 “Faltes greument 
perjudicials per a la convivència al centre”). 
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4.3.2. FALTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 
Les faltes greument perjudicials per a la convivència del centre quan són de naturalesa especialment greus 
estan tipificades en l'article 37.1 de la llei d'educació (d'aplicació per tot l'alumnat del centre). De les Faltes 
Molt Greus comeses per l’alumnat ha de quedar constància escrita i s'han de comunicar immediatament a 
direcció. En el document de Falta s'ha de consignar els fets que motiven la Falta i de quin tipus de Falta es 
tracta d'acord amb l'article 37.1 de la Llei d'educació (FG, Falta Greu o FMG, Falta Molt Greu)  
 

Faltes Greus i Faltes Molt Greus 
a) Les injúries, ofenses, 
agressions físiques, 
amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres 
membres de la comunitat 
educativa, el 
deteriorament intencionat 
de llurs pertinences i els 
actes que atemptin 
greument contra llur 
intimitat o llur integritat 
personal. 

• Insults o injúries de caràcter greu envers qualsevol membre de la comunitat 
escolar  
• Amenaces i humiliacions envers qualsevol membre de la comunitat escolar  
• Apologia d'ideologies totalitàries o violentes o que puguin ser ofensives per a 

qualsevol membre de la comunitat educativa  
• Extorsió de qualsevol membre de la comunitat escolar  
• Agressions físiques o vexacions envers qualsevol membre de la comunitat 

escolar 

b) L'alteració injustificada 
i greu del 
desenvolupament normal 
de les activitats del 
centre, el deteriorament 
greu de les dependències 
o els equipaments del 
centre, la falsificació o la 
sostracció de documents i 
materials acadèmics i la 
suplantació de 
personalitat en actes de 
la vida escolar. 

• Deteriorament intencionat i/o sostracció del material escolar aliè  
• Difamació i/o violació de la intimitat de les persones en els actes de la vida 

escolar o en els àmbits privats que tinguin repercussió en la convivència en el 
centre (fotografies o gravacions no autoritzades, publicacions a xarxes 
socials,...)  

• Alteració greu i injustificada de les activitats a l'aula impedint el normal 
desenvolupament de les classes  

• Alteració greu i injustificades de les activitats programades pel centre i que 
tinguin lloc dins o fora del recinte escolar  

• Deteriorament greu de les dependències del centre i/o ús negligent del 
material del centre.  

• Falsificació de documents i materials acadèmics (comunicats a l'agenda, 
butlletins de notes,...)  

• Sostracció de documentació acadèmica (exàmens, treballs,...)  
• Suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar (lliurament de 

treballs d'altres alumnes,...)  
• Amagar-se en els diferents espais del centre i no assistir a classe  
• Entrar o sortir del centre en horari escolar sense utilitzar els accessos i 

procediments establerts (saltar la tanca, sortir del centre a l'hora del pati 
aprofitant que s'obre la porta pels alumnes de Batxillerat,...)  

c) Els actes o la 
possessió de mitjans o 
substàncies que puguin 
ésser perjudicials per a la 
salut, i la incitació a 
aquests actes.  
 

• Fumar en qualsevol dependència del centre i fora d'ell en qualsevol activitat 
escolar. El fet de fumar substàncies il�legals (cànnabis,...) implica un 
agreujant de la falta.  
• Consumir begudes alcohòliques dins del centre o fora d'ell en qualsevol 

activitat escolar.  
• Incitar al consum de substàncies no autoritzades i perjudicials per a la salut 

(alcohol, tabac i qualsevol tipus de droga)  
• Possessió i/o tràfic de substàncies no autoritzades i perjudicials per a la salut 

(alcohol, tabac i qualsevol altre tipus de droga)  
• Possessió i/o ús d'objectes perillosos que puguin causar danys a les 

dependències o persones de la comunitat educativa (eines punxants,...)  
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Gestió de les Faltes Molt Greus (FMG) 
 
 

1. El professorat que posa la falta o bé el professorat de guàrdia posa immediatament en coneixement 
de l'equip directiu els fets i l'alumne/a implicat.  

2. El director/a, o en el seu nom el membre de l'equip directiu que estigui al centre, valora la situació i la 
gravetat dels fets.  

3. Valorada la falta, i d'acord amb el professorat que la posa, es pot acordar que sigui tipificada com 
una Falta Greu o  Falta Molt Greu. L'alumne/a no s'incorpora a classe fins a final de la sessió.  

4. Si la Falta és Molt Greu el director/a o el membre de l'equip directiu que estigui al centre en aquell 
moment, condueix l'alumne a direcció i cita immediatament a la família o representants legals.  

5. En l'àmbit de les seves competències, el director/a o el membre de l'equip directiu que actua en 
representació d'ell, estableix una sanció cautelar (Suspensió del dret d'assistir al centre o a 
determinades classes per un període màxim de vint dies).  

6. Si l'alumne/a, i la seva família o representants legals en els casos de menors d'edat, reconeixen de 
manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica 
directament la sanció. Del reconeixement de la falta i l'acceptació de la sanció ha de quedar 
constància escrita.  

7. Si l'acord no es produeix o la família no acut al centre, el cas es deriva a l'equip docent corresponent 
perquè nomeni un professor que instrueixi un expedient disciplinari. La sanció cautelar és d'aplicació 
directa independentment de la no acceptació dels fets o sanció. En cas que els fets puguin ser 
constitutius de delicte o faltes punibles penalment, la direcció del centre ho comunicarà al ministeri 
fiscal, sense perjudici de la continuïtat de les accions correctores previstes.  

 
 
Expedients disciplinaris  
 
A l'empara del que preveu l'article 25 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, 
el procediment a seguir en la instrucció d'un expedient disciplinari per la correcció de Faltes greument 
perjudicials per la convivència és el següent:  
 
Fase d'obertura:  
 

1. A proposta de l'equip docent corresponent el director nomena un professor del centre com a 
instructor de l'expedient.  

2. L'instructor i/o el tutor personal comunica a l'alumne afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també 
els progenitors o tutors legals l'obertura d'expedient i els cita a una reunió el més aviat possible.  

 
Fase d'instrucció:  
 

3. L'instructor rep les faltes que custodia el tutor personal i s'entrevista amb l'alumne per a què pugui 
donar la seva versió dels fets que són motiu de la instrucció de l'expedient.  

4. L'instructor redacta un document on consta:  
 

- Fets i responsabilitat de l'alumnat implicat  
- Proposta de sanció (d'acord amb els criteris establerts) .  
- Proposta d'activitats d'utilitat social per al centre  
- Estimació de l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat 

afectats per l'actuació que se sanciona  
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Resolució provisional:  
 

5. El cap d'estudis dóna el vist-i-plau i elabora la resolució provisional on consta la instrucció realitzada i 
la resolució provisional.  

6. L'instructor comunica la resolució provisional a l'alumne afectat i, en el cas de menors de 18 anys, 
també els progenitors o tutors legals.  

7. L'instructor informa de la possibilitat de presentar al�legacions a l'expedient respecte amb allò que 
s'estableix i es proposa a l'expedient fins a la proposta de resolució provisional. Si l'alumne o els 
progenitors o tutors legals volen exercir aquest dret tenen fins a cinc dies lectius pel tràmit de vista de 
l'expedient i fins a cinc dies lectius pel tràmit d'audiència en el qual es formulen les al�legacions per 
escrit (en total 10 dies lectius).  

8. En els casos que degudament justificats, per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació del afectat o a 
la de la resta de l'alumnat, el director pot imposar una suspensió provisional d'assistència a classe 
per un mínim de 3 i un màxim de 20 dies lectius. Aquesta suspensió es considera a compte de la 
sanció i es fa en paral�lel a la instrucció completa de l'expedient.  

 
Resolució definitiva:  
 

9. El director resol l'expedient i estableix la sanció definitiva un cop valorades, si és el cas, les 
al�legacions presentades en el tràmit de vista i audiència.  

10. L'instructor comunica la resolució definitiva a l'alumne afectat i, en el cas de menors de 18 anys, 
també a la família o representants legals.  

11. En el cas de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre s'hauran 
d'establir les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. Les dates exactes 
d'inici i final d'aquest període hauran de constar a l'expedient.  

12. En el cas de sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en l'etapa 
de l'ESO es procurarà l'acord de la família o representant legal de l'alumne. Quan no s'obtingui 
aquest acord haurà de quedar constància escrita en l'expedient de les raons que ho han impedit.  

13. L'expedient queda en custòdia del centre. A demanda de l'alumne afectat i, en el cas de menors de 
18 anys, també de la família o representants legals es pot lliurar una còpia de l'expedient. 

 
Reclamacions:  
 

14. L'alumne/a expedientat i, en el cas de menors de 18 anys, també la família o els representants  
legals, poden demanar la revisió de la sanció per part del Consell Escolar o presentar un recurs 
davant els serveis territorials del Departament d'Ensenyament.  
 
Per tal de poder establir les mesures correctores (sancions) caldrà tenir en compte els criteris 
següents (articles 24.3 i 24.4 del decret d'autonomia dels centres educatius):  

 
- Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.  
- La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.  
- La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i la resta de 

l'alumnat.  
- L'existència d'un acord explícit amb la família o representants legals, en el marc de la carta de 

compromís educatiu subscrita a l’inici de curs per administrar la sanció de manera compartida.  
- La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona.  
- La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  
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En tot cas, els actes o conductes a que fa referència l'article 37.1 de la Llei d'educació s'han de considerar 
especialment greus, i les mesures sancionadores s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta 
especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per l'actuació a corregir.  
 
 
Criteris de sanció degut a Faltes Greus o Faltes Molt greus (ESO i Batxillerat) 
 
Les sancions derivades de caràcter greu o molt greu que es poden imposar d'acord amb l'article 37.3 de la 
Llei d'educació són:  
 

- Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries (sortides i viatges) per 
un període màxim de tres mesos.  

- Suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes per un període màxim de tres mesos.  
- Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 

 
Així mateix, en aplicació de l'article 38 del mateix decret l’alumnat que, intencionadament o per negligència, 
causin danys a les instal�lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o 
restituir el que hagin sostret.  
 
La sanció concretant els dies de la mateixa i el tipus la determinarà la comissió de convivència i en darrera 
instància el/la director/a del centre, qui valorarà si comporta a més a més, l'obertura d'expedient disciplinari.  
 
Consideracions:  
 

- Si en un mateix expedient hi concorren diferents tipus de faltes, la sanció a aplicar serà la 
corresponent a la falta que doni lloc a la sanció més alta.  

- En els casos degudament justificats, el director podrà minorar o adaptar les sancions corresponents 
tenint en compte les circumstàncies personals, familiars i socials de l'alumne.  

- També en aquells casos degudament justificats per la seva gravetat o reincidència, el director podrà 
augmentar les sancions corresponents.  

- L'obertura d'un expedient disciplinari inhabilita automàticament l'alumne/a per participar en els 
viatges finals d'etapa (ESO i Batxillerat). 

- Els expedients disciplinaris i les seves sancions prescriuen en acabar el curs acadèmic.  
- En casos especialment molt greus el director/a podrà proposar la inhabilitació definitiva per cursar 

estudis al centre. Aquesta proposta de sanció serà comunicada al Consell Escolar per la seva 
valoració.  
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5 ORDENACIÓ DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

 
5.1 ALUMNAT 
 
L’alumnat tindrà els drets i deures recollits a la legislació vigent (LEC. Títol Tercer. Capítol Cinquè. Articles 
30-37 i Decret d’Autonomia de centres, art. 24 i 25). 
 
5.1.1. DRETS DE L’ALUMNAT 
 
1. L’alumnat, com a protagonista del procés educatiu, té dret a rebre una educació integral i de qualitat. 
2. L’alumnat, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l'educació, tenen dret a: 
 
A. Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats. 
B. Accedir a la formació permanent. 
C. Rebre una educació que n'estimuli les capacitats. en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i 

n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment. 
D. Rebre una valoració objectiva de Ilur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
E. Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació. 
F. Ésser educats en la responsabilitat. 
G. Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i de 

cooperació. 
H. Ésser educats en el discurs audiovisual. 
I. Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
J. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a 

situacions de desemparament. 
K. Participar individualment i col�lectivament en la vida del centre. 
L. Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 
M. Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
N. Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 
O. Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o accident. 
P. En virtut de l’acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la comunitat islàmica, l’alumnat té permès 

utilitzar els seus símbols religiosos. En aquest sentit i de manera excepcional, i com a mesura de 
seguretat, es demana si us plau a les noies la no utilització de cap element que tapi les seves 
faccions dins el recinte escolar, sent lliures en última instància per fer el que elles considerin.  

 
5.1.2. DRETS DE PARTICIPACIÓ EN MANIFESTACIONS I VAGUES D’ESTUDIANTS 
 
L’alumnat poden decidir col�lectivament respecte la seva assistència a classe en l'exercici del seu dret de 
reunió i manifestació (dret de vaga). D'acord amb l'article 24.2 del Decret d'autonomia de centres educatius 
només podran acollir-se a aquest dret l’alumnat a partir del tercer curs de l'ESO.  
 
Regulació del dret de vaga de l'alumnat  
 
La inassistència al centre en l’exercici del seu dret a vaga, no serà motiu de falta ni sanció sempre i quan:  
 

• Existeixi una convocatòria oficial de vaga per part d'alguna associació d'estudiants.  
• Es reuneixi el consell de delegats i hagi acordat la seva adhesió a la vaga.  
• Es comuniqui al director/a l'acord del consell de delegats amb una antelació mínima de 48 hores.  
• Els/les delegats/des de cada curs són els/les encarregats/des de recollir per avançat les justificacions 

per la no assistència al centre en les jornades de vaga reconegudes pel director.  
• Els alumnes majors d'edat tenen el dret de justificar les seves faltes d'assistència.  
• El centre informarà de les convocatòries de vaga d'alumnat autoritzades a través de la pàgina web. 
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5.1.3. DRET DE RECLAMACIONS DE L’ALUMNAT SOBRE LES QUALIFICACIONS OTORGADES 

L’alumnat,  les seves famílies o representants legals si és menor d'edat, tenen dret a demanar aclariments i 

formular reclamacions sobre les qualificacions parcials i finals de cada curs: 

Reclamacions sobre les qualificacions parcials 

Les possibles reclamacions que puguin esdevenir pel resultat de treballs i qualificacions de les diferents 

activitats, s'hauran de resoldre entre el professor i l'alumne/a. Si no s'obté una resolució 

satisfactòria, la reclamació es presentarà al tutor de seguiment la qual la traslladarà al departament 

corresponent per tal que l'estudi. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor. 

 
Reclamacions sobre les qualificacions finals 

Per a les qualificacions finals de curs, així com per a les decisions que s'hagin adoptat respecte a la 

promoció de curs, qualsevol reclamació s'haurà de presentar per escrit en el termini de 48 hores 

adreçades al director/a del centre, que convocarà, si s'escau, una reunió extraordinària de junta 

d'avaluació. S'intentarà arribar a una resolució per consens i si no per majoria simple amb el vot de 

desempat, si s'escau, del professor tutor. A la vista de la decisió de la junta d'avaluació, el director del 

centre emetrà la resolució relativa a la reclamació que es notificarà a l'interessat. Aquesta resolució 

podrà ser recorreguda davant el Departament d'Ensenyament en els termes recollits en la normativa 

vigent. En tot cas, les reclamacions només podran fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

 

a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o 

continguts d’ àrea o matèria sotmesa a l'avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan 

didàctic corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

 
5.1.3. DEURES DE L’ALUMNAT 
 
1. Com a protagonistes del seu procés educatiu i en el marc de la seva formació integral, l’alumnat té els 
deures següents:  
 
a) Assistir a classe.  
b) Participar en les activitats educatives del centre.  
c) Participar i implicar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.  
d) Respectar l’altre alumnat i l'autoritat del professorat.  
e) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  
f) Complir les normes de convivència del centre,  
g) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.  
h) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.  
i) Fer un bon ús de les instal�lacions i el material didàctic del centre.  
 
Les següents normes són de compliment obligatori per part de tot l’alumnat del centre i tenen com a principal 
objectiu l'exercici efectiu del dret d'educació:  
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5.1.3.1. ASSISTÈNCIA I PERMANÈNCIA AL CENTRE 

 
L'assistència a classe és obligatòria, i per tant, les absències s'hauran de justificar degudament. Les 
justificacions d’absències es faran mitjançant l’aplicació Acàcia o bé amb el full de justificació disponible a 
consergeria. Si el justificant no s'ha lliurat dins el termini establert, l'absència serà injustificada i es tractarà 
d'acord amb les normes d'organització i funcionament del centre. Les sortides escolars programades durant 
el curs i aprovades pel Consell Escolar tenen caràcter curricular i obligatori i per tant la no assistència es 
considera una falta d'assistència.  
A l’hora d’esbarjo l’alumnat d’ESO independentment de la seva edat i si és menor de 18 anys ha de romandre 
al centre. L’alumnat de Batxillerat podrà sortir del centre només a l’hora d’esbarjo. 

5.1.3.2. PUNTUALITAT 

 
Per al bon funcionament del centre, cal que la puntualitat sigui respectada rigorosament tant a les entrades al 
centre com a l'entrada a l'aula. Al matí la porta s'obre a les 8:30 i es tanca a les 8:40. L'acumulació reiterada 
de retards serà sancionada d'acord amb el que determinen les normes d'organització i funcionament del 
centre.  

5.1.3.3. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA 

 
La convivència s'ha de basar en el respecte mutu i la correcció entre totes les persones: companys i 
companyes, professorat, auxiliars administratius, subalterns i comunitat educativa en general. 
 
Abans d'entrar en un espai on hi ha persones treballant, cal trucar a la porta i demanar permís per entrar-hi.  
 
En els canvis de classe cal mantenir un to de veu adequat i un cert ordre. 
 
Cal mostrar una actitud de respecte total envers les instal�lacions i el material del centre i vetllar per la seva 
conservació i neteja. Si es produeixen desperfectes intencionats, les despeses econòmiques que en resultin 
aniran a càrrec de l'alumnat implicat (persones o grups). En el cas que no s'identifiquin els responsables dels 
desperfectes ni siguin atribuïts a cap grup, el Consell Escolar o la comissió de convivència valorarà si es 
reparteixen les despeses entre tot l'alumnat.  
 
En finalitzar la darrera sessió del dia, les aules han de quedar netes i endreçades. Es deixaran les cadires 
sobre la taula, les finestres tancades, els equips audiovisuals correctament apagats i les llums apagades. 
 
Està prohibit fumar en tot el recinte escolar, inclosos els espais oberts. Tampoc és permès de fumar durant 
les activitats acadèmiques organitzades pel centre fora del recinte físic que li és propi. El fet de fumar suposa 
una falta greu de disciplina.  
 
No es pot menjar ni beure en hores de classe ni en els canvis d'aula. Per esmorzar cal esperar a l'hora de 
l'esbarjo. En dies de molta calor es pot tenir una ampolla d’aigua però controlat pel professorat de l’aula. 
 
En cas de disposar de taquilla, l'alumne s'ha de fer responsable que s'utilitzi correctament i de custodiar-ne  
la clau. L'ús de les taquilles quedarà restringit a les hores d'entrades i sortides del centre. No es permetrà l'ús 
de les taquilles en els canvis de classe.  
 
En cas de necessitat d’ús dels WC caldrà demanar permís al professor/a d'aula. Amb aquest permís i la tarja 
d’identificació l'alumne/a podrà fer ús dels WC. No es permetrà l'ús dels WC durant els canvis de classe, 
llevat d'emergències. L’alumnat podrà fer ús lliure dels WC situats al pati a l'hora d’esbarjo. No es permetrà 
l'ús dels WC de dins de l’edifici durant l’hora d’esbarjo, llevat d'emergències. 
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5.1.3.4. NORMATIVA D’ÚS DE PORTÀTILS I TELÈFONS MÒBILS  

 
L'ús dels ordinadors portàtils i els dispositius mòbils al centre s'ha de dur a terme tenint en compte tres 
principis fonamentals:  
 

Responsabilitat 
Un bon ús s'ha de fonamentar en aquest principi per tal que tingui realment un 

valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. Salvaguardar sempre l’accés 
a dades privades i mantenir les contrasenyes en secret. 

Respecte 
El respecte per afavorir que en tot moment es faci un ús respectuós dels aparells. 
Vetllar per respectar l'ambient de treball i per no vulnerar el dret d'intimitat de les 

persones. 

Ús crític 
Aprendre a utilitzar d'una manera adequada els dispositius en les diferents 

activitats o situacions que es duguin a terme tant en l'entorn educatiu com fora 
d'ell. 

 
Normativa d’ús de portàtils 
 
A casa 

• Tenir cura de l’aparell evitant que rebi cops o que es mulli. 
• Posar-ho a carregar al vespre nit, per tenir la bateria carregada per treballar al dia següent a l’institut. 
• No utilitzar-lo per a altres finalitats que no sigui fer la feina de i per l’institut. 

 
A l’Institut 

• L’heu de portar  preferiblement en una funda dins la motxilla i amb la bateria carregada. 
• Utilitzar una contrasenya d’entrada perquè ningú el pugui manipular. 
• Només es pot utilitzar a l’aula del grup. No es permet el seu ús en cap més espai del centre, llevat 

d’aquells casos en que per organització pedagògica s’hagi d’utilitzar en altres espais i sempre sota 
control del professorat. 

• Sempre s’han de seguir les indicacions del professorat (posada en marxa, tasques, navegació......) 
• El seu ús és exclusivament per fer tasques relacionades amb la feina de l’institut. 
• Tenir cura en tot moment de l’ordinador personal i respectar els dels companys. 
• A l’acabar la classe i sempre per indicació del professorat, sinó s’ha d’utilitzar a la següent classe, el 

portàtil es guardarà a l’armari de l’aula i tancat amb clau. En el cas que també s’utilitzi a la següent 
classe, es baixarà la tapa fins l’arribada del professorat següent. 

• Quan el grup faci classe fora de la seva aula, l’ordinador portàtil ha de quedar dins l’armari tancat 
amb clau, i l’aula també tancada amb clau. 

• Quan un grup diferent al del grup classe, utilitzi una aula on hi ha portàtils guardats a l’armari, el 
professorat tindrà molta cura de que la porta de l’aula quedi tancada en acabar la classe. 

• No es pot personalitzar el portàtil amb adhesius, ni estalvis ni fons de pantalla que puguin ser  
ofensius per a la comunitat educativa o contravinguin les normes de funcionament del centre. 

• El centre no es fa responsable de l’aparell ni del seu mal ús, i en cas d’incompliment d’aquesta 
normativa, quedarà  sotmesa a la llei vigent en matèria de seguretat ciutadana  i a  les possibles 
sancions disciplinàries i/o penals que s’ en derivin per un ús incorrecte del portàtil. 
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Incidències i avaries 

Qualsevol incidència (avaria, desperfecte, pèrdua, etc.) en relació al portàtil ha de ser comunicada al 
professorat i aquest al coordinador/a TAC. 
 
Sancions disciplinàries derivades per ús incorrecte dels portàtils 
 
a) Qualsevol actuació per part dels alumnes contraria a la normativa establerta es considerarà falta. 
b) La gravetat de la falta s’establirà pel fet produït o per la reincidència en l’incompliment de les normes  
c) Les sancions per aquestes faltes aniran des de sancions lleus com fer treballs per a la comunitat 
educativa  dins o fora de l’horari lectiu fins a sancions greus com la privació d’assistència al centre per un 
període que pot anar entre 1 dia i 20 dies lectius. 
 
Normativa d’ús de telèfons mòbils i smartphones 
 
Seguint aquests principis, se'n deriven aquestes normes d'ús:  
 

• El mòbil sempre ha d'estar en silenci. (Assegureu-vos que teniu les alarmes, el sons i el mode de 
vibració desactivats).  

• Al centre el telèfon mòbil s'ha de dur guardat (no visible) durant les classes i activitats acadèmiques i 
sempre que no s'hagi de fer servir per estricte recomanació del docent.  

• L’alumnat no pot realitzar trucades dins del recinte de l'institut. En cas d'urgència justificada es 
facilitarà la comunicació amb els familiars mitjançant el telèfon del centre (els missatges de text 
tampoc s'han d'utilitzar per comunicacions amb familiars durant l'horari lectiu).  

• El centre és l'únic responsable de comunicar les incidències per malalties o d'altres als familiars dins 
l'horari lectiu.  

• En l'hora de l'esbarjo el seu ús queda sota la responsabilitat del propi alumne/a per fer-ne un ús 
responsable del dispositiu.  

• En cap cas i en cap espai dins del recinte del centre (ni en les sortides extraescolars en horari lectiu), 
no es pot reproduir música, o altres sons si el volum o el contingut molesta o és ofensiu per altres 
persones, fer fotografies, vídeos o enregistraments de so de cap membre de la comunitat educativa 
(alumnat, professorat, PAS, PAE) sense consentiment previ o per indicació d'alguna activitat 
acadèmica.  

• El centre no es fa responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons 
mòbils o smartphones de l’alumnat.  

 
Un mal ús suposarà:  
 

• En cas de fer-ne un ús no autoritzat, es comunicarà a l’aplicació Acàcia amb una “S” (Mal ús del 
telèfon mòbil o Smartphone i es comunicarà a la família).  

• Si el centre té coneixement que s'ha captat, publicat i/o compartit a Internet imatges (fotos i vídeos) 
vinculats/des amb el centre, sense l'autorització de la/les persona/es que hi apareixen, podria ser 
considerada una Falta Greu o Molt Greu.  

• Si a més, es considera que la finalitat amb què s'han penjat o compartit és la de fer mal deforma 
intencionada i s'ha vulnerat el dret a la intimitat d'aquesta/es persona/es, es considerarà com un 
agreujant implicarà l'obertura d'un expedient disciplinari sens perjudici d'emprendre altres accions 
legals.  

• La publicació de comentaris que es puguin considerar ofensius a imatges o comentaris penjades, 
amb o sense permís, a Internet, també serà considerada una Falta Greu o Molt Greu.  
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5.1.3.5. ESBARJO     

 
L'esbarjo es farà entre les 11:30h i les 12:00h. En aquest horari el alumnes d'ESO no podran sortir del recinte 
escolar i cap alumne no romandrà a les aules ni als passadissos (tret dels dies de pluja). El fet de sortir sense 
autorització serà susceptible de sanció per part de la Comissió de Convivència. Els alumnes de batxillerat 
podran sortir del centre amb autorització del pare, mare o tutor legal en el cas de menors d'edat.  

5.1.3.6. SORTIDES DE L’AULA 

 
Com a norma general, l’alumnat romandrà dins la seva aula base a menys que:  
 
• La matèria es desenvolupi en un espai específic (laboratori, taller, pavelló, pistes, aula de Vip, aula 

d’informàtica, aula de música).  
• Es tracti d'un desdoblament o grup flexible.  
• Es tracti d'una matèria optativa o de modalitat en el cas del batxillerat.  
• Per a qualsevol altra situació, a criteri del professor corresponent.  

 
Els canvis de classe hauran de ser ràpids i sense provocar aldarull.  
 
En qualsevol cas, l'alumnat serà dins l'aula fins que hi entri el professor.  
 
En cas d'incompliment d'aquesta norma, l'Equip Docent corresponent tindrà també competència per imposar 
la sanció que estableixi en els acords d'inici de curs juntament amb la Comissió de Convivència.  
 
5.2 PROFESSORAT 
 
El professorat es regirà per la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació LOE, per la LEC, la Llei 
d'educació de Catalunya, que és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, el Decret 102/2010, de 3 d'agost, 
d'autonomia dels centres educatius, i per tota la reglamentació educativa vigent (Decret 143/2007 i nou Reial 
Decret 1146/2011), en tot allò que concerneixi a aspectes laborals, funcions i responsabilitats. 
 
5.2.1. FUNCIONS DEL PROFESSORAT 
 
Les funcions del professorat, que es realitzaran sempre sota el principi de col�laboració i treball en equip, són 
les recollides a l'article 104 de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC): 
 

• Programar i impartir ensenyament en les matèries que tinguin encomanades, d'acord amb el 
currículum, en aplicació de les normes que regulen l'atribució docent. 

• Avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes. 
• Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l'orientació global de llur aprenentatge. 
• Contribuir, en col�laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els 

aspectes intel�lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
• Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar-hi en el procés 

educatiu. 
• Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades per la 

Direcció o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 
• Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades per la 

Direcció o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 
• Col�laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos d'ensenyament. 
• Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són 

programades pel centre, aprovades pel consell escolar, i són incloses en llur jornada laboral. 
• Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina 

metodològica pel desenvolupament de les tasques que li són pròpies. 
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• Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d'acord amb 
l'article 34 de la LEC i els acords de la Comissió de Convivència. 

 
5.2.2. DRETS DEL PROFESSORAT 
 
El professorat, en l'exercici de llurs funcions docents, tenen els drets específics següents: 
 

• Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en funció de la 
pròpia situació contractual. 

• Autonomia, dins la seva àrea o matèria, per decidir el mètode a emprar, a fi d'assolir els objectius del 
projecte educatiu i del projecte curricular, sense detriment del treball coordinat del departament, o del 
conjunt de l'Institut. 

• Respecte a la seva dignitat personal i professional. 
• Ser informat de la gestió del centre per mitjà del claustre de professors o dels seus representants als 

òrgans col�legiats. 
• Reunir-se lliurement, tant per tractar d'assumptes laborals com pedagògics. 
• Assistir a totes les reunions de claustre, de departament, amb veu i vot. 
• Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col�legiats de l'institut. 
• Ser assistits i protegits per la Generalitat de Catalunya davant qualsevol amenaça, ultratge, injúria, 

calumnia, difamació i, en general, davant qualsevol atemptat contra la seva persona o els seus béns, 
per raó de l'exercici de les funcions assignades. 

• Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la 
millora contínua de la pràctica docent, aprovades en els òrgans col�legiats de l'institut. 

• Lliure exercici dels drets i llibertats sindicals, d'acord amb la legislació en aquesta matèria i en 
particular en l'exercici del dret de vaga i en l'elecció dels seus representants mitjançant sufragi 
universal. 

 
5.2.3. DEURES DEL PROFESSORAT 
 
Els professors i professores són el col�lectiu encarregat de l'educació dels alumnes a l’Institut. Tindran cura 
que tothom observi aquestes normes d’ordenació i funcionament del centre amb la finalitat d'assolir un clima 
adequat d'educació, respecte i correcció envers les persones, el material, les dependències i les instal�lacions 
del centre. 
 
Funcions del professorat a l'aula. 
 

• Mantenir a les aules l'ambient d'estudi, atenció i treball necessaris per al correcte desenvolupament 
de les tasques d'ensenyament i aprenentatge, no interferir en el funcionament de les altres classes i 
no finalitzar abans que soni el timbre. 

• Control de l'assistència de l'alumnat. El professorat passarà llista a totes les classes i registrarà les 
absències, retards i altres incidències a l'aplicació Acàcia. 

• Tancar les aules després de les sessions que precedeixin al períodes d'esbarjo, al finalitzar el dia, 
tant al migdia com a la tarda, i sempre que l'aula no tingui ocupació a l'hora següent. Tindran cura 
que les finestres i els llums quedin tancats, que el projector de la pissarra digital, els ordinadors 
d'aula i les pantalles estiguin correctament apagats. Que els ratolins i teclats quedin correctament 
tancats al calaix de la taula del professorat així com la clau dels armaris dels portàtils. Comprovar 
finalment la higiene de les taules i que les cadires es posin damunt les taules a l'última hora 
d'ocupació de l'aula. 

• Tots/es els/les professors/es vetllaran pel bon ús del material comú i de les instal�lacions de l'institut 
per part dels alumnes. 

• El control quotidià de la neteja, l’ordre, l’estat de manteniment i els desperfectes a l'interior de l'aula. 
En cas de detectar-se alguna anomalia en aquest sentit, s’entrarà la incidència a la plataforma de 
gestió del centre. Així mateix, es comunicarà a la direcció el nom dels responsables, si són coneguts, 
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dels desperfectes i el desenvolupament dels fets. En particular verificaran a l'entrada a l'aula amb els 
alumnes que tots els dispositius electrònics (el projector de la pissarra digital, els ordinadors d'aula, 
ratolins i teclats dels ordinadors) són en l'estat correcte. 

• Vetllar pel compliment de la utilització de les dues llengües cooficials i el dret d'utilitzar el català com 
a llengua preferentment vehicular. 

• Atendre obligatòriament els dos correus corporatius “xtec” i “inscanmas”. 
 

 
5.2.4. APLICACIÓ PEDAGÒGICA I SEGURETAT 
 
Tot el professorat, pertany a una determinada àrea didàctica i per tant, haurà d’aplicar els acords que ha 
establert cada departament didàctic pel que fa a les programacions i als criteris d’avaluació i de puntuació.  
 

• Els criteris d’avaluació i de qualificació s’han de concretar i avaluar anualment, així com fer-los 
públics a la comunitat educativa abans de l’inici de cada curs acadèmic. 

• Fer el seguiment, per a cada àrea, de la programació didàctica i dels criteris i la metodologia 
d'avaluació fixats pel respectiu departament. Aquests criteris d'avaluació es comunicaran als alumnes 
al començament del curs. 

• Avaluar els alumnes segons la normativa vigent i resoldre les reclamacions fetes pels alumnes 
respecte de les qualificacions obtingudes al llarg del curs, del cicle o de final d’etapa. 

• Avisar l’alumnat amb antelació de les dates de les proves que pugui realitzar per a l’avaluació de les 
competències i establir les mesures individuals necessàries perquè l’alumnat que no les ha assolit 
pugui assolir-les, i mostrar a l'alumnat les activitats d'avaluació realitzades. En cas de desacord en la 
seva valoració, el professorat en farà els aclariments necessaris en el termini màxim d'una setmana 
després del lliurament de la qualificació. 

• Tenir la guarda i custòdia de les claus de les instal�lacions del centre de què disposen, i no deixar-les 
en cap cas a disposició dels alumnes. 

• Guardar el zel adequat per a la seguretat de les claus informàtiques que el Centre li subministri. 
 
 
5.2.5. ASSISTÈNCIA I ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT 
 
a) Tot el professorat signarà a l’ordinador o a l’aparell que es destini de la Sala de Professorat, al programa 
Acàcia com a registre d’entrada i sortida. 
b) Quan un professor/a hagi de faltar, demanarà permís al director amb un mínim de dos dies d’antelació. 
S’anotarà al panell de guàrdies del programa Acàcia  i la feina corresponent per al grup que es quedi sense 
classe.  
c) En el supòsit de faltar per una causa imprevista, comunicarà per telèfon al centre el més aviat possible i 
comunicarà el treball que hagin d’efectuar els alumnes. 
d) Sempre cal lliurar, en la mida del possible, un justificant degudament contrastat. Els fulls de permís i 
justificacions hauran de fer-se per escrit en el full que es troba a la sala de professorat i es donaran a la 
direcció. 
e) La resta de normes d’assistència del professorat (llicències, baixes, permisos, etc.) queden reflectides a la 
resolució de funcionament de curs del Departament d’Ensenyament sobre organització i funcionament dels 
centres docents públics d’ensenyament secundari. Per al curs 2019-20, les baixes es podran enviar 
telemàticament (enviar foto o escanejat al centre el mateix dia o com a molt l’endemà de la data d’expedició 
de la baixa) , sens perjudici de l’enviament posterior en paper a SSTT. 
f) Mensualment es penjarà a la sala de professorat el resum de faltes d’assistència. En finalitzar el curs, 
l’informe de faltes acumulat es enviat al Departament d’Educació. 
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5.2.6. PROFESSORAT DE GUÀRDIA 
 

1.       El professorat de guàrdia anirà, amb suficient antelació i puntualitat, al panell de guàrdies 
d’ACÀCIA per conèixer  les absències previstes i la feina prevista pel grup. A l’apartat d’entrada 
comprovarà si, a més, hi falten altres professors. En cas que hi hagi grups sense professors, anirà a 
l’aula corresponent per a fer la guàrdia, informant en quina aula o espai està cadascú. El professorat 
de cada hora de guàrdia tindrà autonomia per organitzar-se en funció de les necessitats de cada 
guàrdia en particular, i comunicarà a l’equip directiu les possibles incidències que es puguin produir.  
  
2.      Per al repartiment de les guàrdies entre el professorat designat, s’utilitzarà el següent criteri de 
selecció: es donarà prioritat als cursos inferiors, si encara sobra professorat, un s’encarregarà de 
fer  rondes pels lavabos i els passadissos i comprovarà que les aules que estiguin buides tinguin les 
portes tancades amb clau, tot garantint que cap alumne es troba fora de l’aula sense la corresponent 
autorització. Si encara sobra professorat, es quedarà a la sala de professorat per tal de vetllar per les 
incidències que es produeixin durant aquella hora (expulsions, alumnes malalts...). Recordem que les 
expulsions de classe no estan permeses si no van acompanyades de la corresponent amonestació 
per escrit a Acàcia. 
  
3.      En el cas que hi hagin grups desdoblats sense professor s'ajuntaran a l'aula del curs 
corresponent o una altra disponible. 
  
4.      El professorat de guàrdia passarà llista amb el programa Acàcia . 
  
5.      Durant la guàrdia els alumnes realitzaran la feina preparada pel professor absent (en cas de 
faltes previstes) o pel departament corresponent (en cas de faltes imprevistes). 
  
6.       Quan la necessitat de professorat de guàrdia sigui superior a la disponibilitat d’aquest, la direcció 
del centre organitzarà la cobertura de la guàrdia. 

  
7.       A l’esbarjo es garantirà un mínim de quatre professors de guàrdia. Els professors de guàrdia 
d’aquests períodes  es distribueixen com segueix: un professor a la porta d’entrada del centre, un 
professor buida l’edifici (no pot quedar mai cap alumne a l’interior de les aules, passadissos ni 
lavabos), comprova que les portes estiguin tancades i després baixa al pati i la resta de professorat 
baixa directament al pati. Aquests professors han de tenir clara la seva tasca abans de començar la 
guàrdia i començar la tasca puntualment per evitar cap mena d’incidència. 

  
8.       El professorat de guàrdia del període d’esbarjo han de vetllar per la bona convivència entre els 
alumnes intervenint quan calgui davant els comportaments incorrectes o possibles situacions de 
conflicte. En les franges  d’aquests períodes l’alumnat no pot estar a les aules o passadissos, llevat 
d’aquells que facin alguna activitat autoritzada pel professorat i sempre acompanyats per aquest. 

  
9.      En el cas que un alumne necessiti d’atenció mèdica el professor de guàrdia vetllarà per la seva 
atenció, avisarà la família o al responsable mèdic corresponent. 

  
10.   El professor/a de guàrdia es farà càrrec de les tasques que té encomanades amb la màxima 
puntualitat. 
 
11.   Un cop hagi acabat la guàrdia, es deixarà constància de totes les incidències en el programa 
Acàcia. 

  
12.   Respectarà els serveis mínims en cas de convocatòria de vaga. 
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5.2.7. NORMES DE CONVIVÈNCIA PEL PROFESSORAT 
 

1. Assistència i puntualitat a les classes, especialment les primeres hores del mati, i no acabar-les abans 
de tocar el timbre. Assistir puntualment a totes les reunions del professorat. 

 
2. Justificar les absències, sol�licitar permisos, i preveure treball a realitzar pels alumnes. Si un 

professor/a sap que ha de faltar, ho registrarà al programa Acàcia i ho comunicarà al director o al cap 
d’estudis. També facilitarà feina al professorat de guàrdia per a que els alumnes treballin en l’absència 
prevista. En cas d’una absència imprevista, cal avisar també per telèfon. 

 
3. Facilitar els procediments establerts i dins els terminis establerts: incidències, expedients, llistats 

setmanals, sortides, justificants, autoritzacions de sortides, resguards,... 
 
4. Vetllar per l'ordre de les aules: aules, armaris de portàtils  i finestres  tancades, taules i cadires 

endreçades. No deixar les claus als alumnes. Afavorir un bon ús del mobiliari i de totes les 
dependències i espais del centre.  

 
5. Fer complir i aplicar les normes de convivència reclamades a l’ alumnat i els acords dels equips 

docents, claustres,.. 
 
6. Fomentar actituds de diàleg i la solució de problemes, evitant l'expulsió de l’alumnat de l'aula. Només 

acudir a direcció en casos greus. 
 
7. No deixar sortir l’alumnat de l'aula sense una causa justificada. En el cas d’haver de deixar sortir 

l’alumnat de l’aula, aquest ho haurà de fer amb la tarja d’identificació que li facilitarà el professorat. 
 
8. En cas de conflicte demanar ajut al professorat de guàrdia o a direcció. 
 
9. Complir les guàrdies afavorint l'ordre en el centre, apuntar i controlar les incidències, procurant la 

permanència de l’alumnat a les aules. 
 
10. Lliurar a l’alumnat les comunicacions del Centre. 
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6 COL•LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 

6.1 PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES 

 
En el Capítol III de la Llei d'educació, article 25, es regula la participació de les famílies en el procés educatiu 
dels seus fills o filles:  
 
1. Les mares, els pares o els representants legals de l’ alumnat, a més dels altres drets que els reconeix la 
legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre:  
 
a) El projecte educatiu.  
b) El caràcter propi del centre.  
c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.  
d) La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que comporta per a les famílies.  
e) Les normes d'organització i funcionament del centre.  
f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el 
caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l'aportació econòmica que, si 
escau, els comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.  
g) La programació general anual del centre.  
h) Les beques i els ajuts a l'estudi.  
 
2. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació sobre 
l'evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de preveure els mitjans necessaris 
perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les 
famílies, en particular per mitjà de la tutoria.  
 
Els diferents òrgans de govern i coordinació del centre i el claustre de professors vetllen perquè tots els pares 
i mares dels alumnes puguin participar en el procés educatiu en els termes establerts per la llei.  
 
La mateixa llei estableix que les famílies o representants legals han de complir els següents drets i deures:  
 

• El deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre.  
• El dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs fills i filles. 
• El deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar  
• El dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar.  
• El deure de donar el seu vistiplau i complir la Carta de Compromís Educatiu (document marc que 

vincula la relació el centre i la família. Les dues parts han de respectar i vetllar pel compliment dels 
acords que en aquesta matèria s'estableixen). 

 
 
 

6.2 ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES 

 
Les mares, pares i representants legals de l’ alumnat, per tal de materialitzar de forma col�lectiva i 
institucionalitzada una participació en les funcions del centre, tenen garantit per la Llei el dret a la llibertat 
d’Associació en matèria educativa, mitjançant les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA). 
 
Les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, com indica el seu nom, estaran formades per pares, mares o 
representants legals de l’ alumnat matriculat en el centre. 
 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

  

Institut Can Mas - Ripollet        

 
 

55 
 

L’AMPA podrà utilitzar els locals de l’institut per a la realització de les activitats que li són pròpies. El centre 
posarà tots els mitjans al seu abast per facilitar la seva tasca. 
 
L’equip directiu facilitarà i agilitarà el contacte amb els pares i la seva participació en la vida del centre.  
 
L’equip directiu es reunirà amb els representants de l’AMPA amb la periodicitat necessària per a tenir-los 
informats de la marxa del centre, per planificar actuacions coordinades i, en general, per facilitar la 
col�laboració mútua 
 
Els representants dels pares i mares al Consell Escolar seran escollits tal i com preveu la normativa vigent. 
L’AMPA designarà, d’acord amb la normativa vigent, el/la seu/seva representant al Consell Escolar. 
 
Les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes tenen, a més de les establertes per la normativa vigent i les 
que determinin els estatuts de les dites associacions, les finalitats següents: 
 

• Assistir les famílies o representants legals de l’ alumnat en l’educació dels seus fills i filles. 
• Facilitar la participació de les famílies o representants legals de l’ alumnat en la gestió del centre. 
• Col�laborar en les activitats educatives del centre. 
• Promoure la participació de les famílies del centre mitjançant els òrgans previstos per la legislació. 
• Promoure tot tipus d’activitats encaminades a la formació integral de l’ alumnat i el desenvolupament 

dels hàbits socials i democràtics. 
 

6.3 PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT 

 
6.3.1. REPRESENTANTS  D’ALUMNAT AL CONSELL ESCOLAR 
 
Els/les representants de  l’alumnat al Consell Escolar seran elegits/elegides mitjançant votació de tot 
l’alumnat del Centre. 
 
Hauran d’informar sobre els acords adoptats al Consell Escolar a tots els delegats i delegades de grup i 
podran recaptar i traslladar al Consell Escolar tota la informació que considerin oportuna. 
 
a) D’acord amb les característiques del nostre centre, tres alumnes formen part del consell escolar, amb dret 
a veu i vot.  
 
b) Són escollits en votació lliure i secreta per la totalitat de l’alumnat segons la convocatòria específica del 
Departament d’Ensenyament. 
 
c) Si es produeix una vacant i no és coberta per manca de candidats en les darreres eleccions, el nou 
representant sortirà d’entre els components del consell de delegats o d’estudiants. 
 
 
6.3.2. DELEGATS/DES 
 
És funció del delegat/da o sotsdelegat/da , assistir a les reunions de delegats/des i transmetre els acords al 
grup classe, així com transmetre al tutor els acords del grup classe. 
 

a. Cada grup d’alumnes elegirà dos representants, el/la delegat/da i el/la sotsdelegat/da, mitjançant una 
votació de tot l’alumnat del grup realitzada en els primers 30 dies lectius del curs. 

b. L’elecció s’efectuarà en presència del/la tutor/a de grup, que actuarà com a moderador/a i n’aixecarà 
actes, lliurant-les posteriorment a Coordinació Pedagògica. 
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c. El/la delegat/da i el/la sotsdelegat/da són els representants dels grup. Aquests càrrecs són 
unipersonals i seran exercits durant un curs escolar. El/la delegat/da i el/la sotsdelegat/da poden 
dimitir si, per motius personals o d’altres, no poden exercir la seva activitat. Podran ser cessats, a 
petició del 50% dels alumnes del grup, prèvia votació i per majoria absoluta, en una reunió 
convocada pel tutor/a del grup. També se’ls podrà demanar la dimissió per part de l’equip docent si 
han incorregut en faltes greus contra les normes de convivència. 

d. Si el/la delegat/da dimiteix o és cessat/da, passarà a ser delegat/da el/la sotsdelegat/da i aquest/a 
serà substituït/da per l’alumne següent de la llista resultant de les votacions. 

e. Els/les delegats/des de grup són un enllaç entre professorat i alumnat. Són  portaveu i representant 
del seu grup davant els altres organismes col�legiats o unipersonals del centre. Per tant, qualsevol 
suggeriment o reclamació del grup vindrà canalitzada per ells/elles. 

f. El bon comportament, els hàbits d’estudi, la capacitat de diàleg, l’interès per la bona marxa de la 
classe i la dedicació desinteressada, són qualitats per a un/a delegat/a i a tenir en compte en el 
moment de l’elecció. 

g. Representa l’alumnat a les juntes d’avaluació; uns dies abans de la reunió parlaran amb el seu grup 
sobre coneixements, rendiment, disciplina, assistència, etc., per tal que portin les conclusions per 
escrit a la sessió. Després de la junta els n’informarà. 

h. Els delegats/des tenen el dret i el deure d’assistir a  les reunions a les quals siguin convocats.  
i. Tindran cura del respecte al material i instal�lacions de les classes i tallers que fa servir el seu grup. 
j. Donaran informació immediata sobre qualsevol desperfecte trobat en entrar a les aules, per tal de 

demanar responsabilitats a qui pertoqui i de reparar-lo el més aviat possible. 
k. Ajudaran al manteniment de l’ordre a classe en absència del professor/a.  
l. Els delegats/des, després d’informar el cap d’estudis i el professor corresponent, tindran permís per 

absentar-se de classe en cas d’activitats directament relacionades amb el seu càrrec. 
 
6.3.3. ASSEMBLEA I CONSELL DE DELEGATS 
 
La totalitat de representants de tots els cursos constituirà l’Assemblea de Delegats i Delegades que elegirà, 
entre ells, un Consell de Delegats format per un/una representant de cada curs i un/una representant dels 
estudiants en el Consell Escolar. En cap cas el nombre de membres del Consell de Delegats i Delegades no 
podrà ser inferior a sis i s’haurà de garantir la paritat.. 
 
L’Assemblea de Delegats i Delegades i el Consell de Delegats i Delegades es reuniran, com a mínim, un cop 
cada curs escolar, amb la periodicitat i el procediment que ells mateixos determinin i informaran a direcció 
d’aquestes reunions. La direcció facilitarà els mitjans perquè aquestes reunions es puguin celebrar. En cap 
cas es podran suprimir classes per celebrar-les. Abans de cada reunió del Consell Escolar es farà una reunió 
a la qual assistiran el Consell de Delegats i Delegades i el/la coordinador/a pedagògic/a. 
 
El Consell de Delegats i Delegades ha de ser informat respecte de l’ordre del dia de les reunions del Consell 
Escolar del centre i dels acords adoptats, a fi de donar-ne difusió per ser tractats en els diferents cursos. 
 

a. Donar assessorament i suport als/les representants dels estudiants del Consell Escolar del centre, 
als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos, classes, especialitats o 
branques que representen. 

b. Elaborar informes per al Consell Escolar del centre, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest 
òrgan col�legiat. 

c. Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre. 
 
Els membres del Consell de delegats i Delegades no podran ser sancionats per l’exercici, en les condicions 
establertes reglamentàriament, d’aquelles funcions que la normativa vigent i aquestes normes els atribueixen 
com a pròpies 
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6.4 CARTA DE COMPROMIS EDUCATIU 

 
La carta de compromís s'ha elaborat d'acord amb el que estableix la normativa vigent i té la següent redacció: 
 
COMPROMISOS PER A TOT EL PERIÒDE DE MATRICULACIÓ AL CENTRE 
 
Per part del Centre Educatiu 
 

• Informar la família del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i de les normes d’organització i 
funcionament (NOFC) 

• Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat 
dins el marc del PEC. 

• Vetllar pel respecte dels drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar. 
• Respectar les conviccions religioses, morals o ideològiques de la família i l’alumnat. 
• Informar dels criteris generals de seguiment i avaluació del nivell d’assoliment de les competències 

que permetin el pas de curs i l’obtenció del títol d’ ESO. 
• Aplicar les mesures establertes per atendre les necessitats específiques, dins les possibilitats, de 

l’alumnat que ho necessiti. 
• Mantenir contacte regular amb la família, un mínim d’un cop per trimestre, amb entrevistes 

programades o al lliurament de les notes parcials i finals. Atendre les peticions d’entrevista 
formulades per la família en un termini raonable. 

• Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades i qualsevol altra consideració rellevant 
per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

• Revisar, si s’escau, conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos. 
 
Per part de la família 
 

• Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la 
de l’equip directiu. 

• Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 
necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

• Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les 
que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

• Instar el fill o filla en el respecte al professorat, companys i companyes i  resta de persones de la 
comunitat educativa. 

• Instar el fill o filla en el respecte i bon ús del material, mobiliari i dependències del Centre educatiu 
• Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 
• Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat 

escolar. 
• Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en 

relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. 
• Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 
• Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves possibilitats) 

les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
• Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 
• Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
• Autoritzar que el centre gestioni la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos TIC i 

serveis d’Internet, per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques. 
• La gestió d’aquests identificadors i la responsabilitat de l’ús que se’n faci en l’àmbit escolar correspon 

al centre educatiu. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i dels seus continguts per 
part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels 
perjudicis que pugui causar per un ús inadequat dels seus serveis o dels seus continguts. 
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Per part de l’alumnat 
 

• Fer-se responsable del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge, entenen que el pas de curs 
es podrà fer sense haver assolit totes les competències seleccionades per cada curs, i per tant es 
passarà sense haver superat el curs, contemplant-se la repetició de manera excepcional i a criteri de 
l’Equip docent, i que el títol de graduat en ESO només s’obtindrà si es tenen assolides totes les 
competències necessàries per a la seva obtenció.  

 
Específics d’Escola per la sostenibilitat 
 

• Respectar el Centre amb criteris ambientals: estalvi energètic, estalvi d’aigua, reciclatge de deixalles, 
etc.. 

• No utilitzar embolcalls d’alumini en l’esmorzar. Fer ús de qualsevol altra forma d’embolcall , amb  
prioritat del Boc’n  Roll. 

 
Específics sobre la utilització dels telèfons mòbils i Smartphones. 
 

• Respectar la normativa sobre la seva utilització. L’alumnat és responsable de la seva custòdia. El 
centre no es fa responsable en cas de pèrdua o robatori.  
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7 FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

7.1 ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT 

 

7.1.1 MARC HORARI DEL CENTRE  

 
El centre fa jornada continuada per a tots els ensenyaments del centre. 
 
Aquesta jornada serà revisada anualment pel Claustre i el Consell Escolar, on es valorarà la seva continuïtat. 
 
ESO: 08:30h a 15:00h hores 
BATXILLERAT: 08:30h a 15:00h hores 
 
L'horari marc pels diferents plans d'estudis del centre és: 
 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1 
de 

8:30  

a 

9:30 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

2 
de 

9:30  

a  

10:30 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

3 
de  

10:30  

a 

11:30 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

  PATI 

4 
de 

12:00  

a 

13:00 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

5 
de 

13:00  

a  

14:00 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

6 
de  

14:00  

a 

15:00 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

ESO  

BATXILLERAT 

 

L'horari fix del professorat es distribueix en matins de dilluns a divendres de 08:30h a 15:00h i en tarda de  

dimecres de 15:30h a 18:30h. 

Un membre de l’Equip directiu restarà de guàrdia les tardes de dilluns i dimecres de 15:00h a 18:00h.  
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7.1.2 ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 
 
La puntualitat és obligatòria per part de tots els membres de la Comunitat Educativa, alumnat i professorat, 
tant a les entrades com a les sortides. 
 
Entrada al centre – L’alumnat accedirà al centre per la portal principal d’entrada al centre, davant de 
consergeria i mai per qualsevol altre accés a l’edifici. L'alumnat de batxillerat podrà entrar per la porta d'accés 
quan aquesta estigui oberta a l’inici de la jornada escolar (08:30h) i al finalització del temps d’esbarjo 
(12:00h).  
 
En dies de pluja, sempre que sigui possible, la porta exterior d’accés es pot obrir 5 minuts abans de l’hora 
prevista per evitar que els alumnes s’hagin d’esperar sota la pluja. En aquest cas els alumnes aniran 
directament a l’aula i el professorat i professorat de guàrdia els hi facilitaran l’entrada a les mateixes. 
 
Retard d’un alumne - Si un alumne arriba a l’escola quan la porta ja està tancada (a partir de les 8:40h), es 
dirigirà directament fins a consergeria per tal de registrar el retard. Aquest, també li farà entrega d’un full per 
tal de justificar el retard per part de la família a lliurar al dia següent. Si es possible, un professor de guàrdia o 
el mateix conserge l’acompanyarà a l’aula. 
 
Es recorda que l’alumnat no pot circular pels passadissos durant les hores de classe sense una targeta de 
permís del professorat. 
 
Sortida en hores lectives - Si un alumne/a ha de sortir del recinte escolar en hores d’activitat lectiva, serà 
indispensable que presenti una justificació escrita signada pels pares o tutors i que el vingui a buscar una 
persona adulta. Si el recull un germà gran cal tenir autorització oral o escrita dels pares. A partir de tercer 
d’ESO valdrà la justificació oral per part dels pares. 
Com que no està permesa la circulació de familiars per l’Institut, el pare, mare o representant legal que vingui 
a recollir a un alumne/a esperarà a consergeria i la conserge o un professorat de guàrdia anirà a buscar 
l’alumne/a a l’aula. 
 
 

7.1.3 VISITES DE LES  FAMÍLIES O REPRESENTANTS LEGALS 
 
Les famílies poden concertar entrevistes amb els/les tutors/es de seguiment del/la seu/va fill/a durant el curs. 
Per norma general ho faran sempre mitjançant l’aplicació Acàcia, ja que és el sistema més automatitzat, El 
professorat concertarà l’entrevista, a l’hora marcada al seu horari individual com a TS. La reunió es farà a la 
sala prevista per aquestes o al propi departament. 
  
Si durant l’horari escolar, els pares/mares/representants legals necessiten puntualment tractar algun tema per 
telèfon amb el/la tutor/a de seguiment del  seu/va  fill/a,  deixarà  l’encàrrec a consergeria o a qui l’atengui per 
telèfon per tal que li arribi al professorat pertinent. 
 

7.1.4  VIGILÀNCIA DE L’ESBARJO 
 
Es  faran  torns  de  vigilància  a  l’hora  de  l’esbarjo.   
 
Aquests  torns estaran reflectits en una graella a la sala de professors i al programa Acàcia. 
 

- El  professorat  responsable  de  vigilar,  haurà  de  ser  molt  puntual  a l’hora  de  sortir,  ja  que  no  
pot  haver  hi  cap  grup  d’alumnes  al  pati sense vigilància.  

- El professorat de guàrdia es distribuirà pel pati per poder tenir tot l’espai vigilat. 
- El professorat encarregat de la vigilància és el responsable de les incidències ocorregudes en el pati. 
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- El professorat vigilant ha d’intervenir i fer mediació en els possibles conflictes que es generin en el 
pati i més  endavant comunicar-ho al tutor/a. 

- En els casos de conflictes greus s’ha d’elaborar l’informe corresponent a l’aplicació.  
- Si  un/a  alumne/a  es  fa  mal,  s’acompanyarà cap a dins de l’edifici fins a consergeria. 
- A la classe, passadissos i escales, no pot quedar alumnat. 
- El professorat que faci quedar l’alumnat sense l’hora de l’esbarjo se’n farà responsable i romandrà 

amb ell dins d’un aula. 
- Es vetllarà pel bon ús dels diferents espais i materials ubicats en el pati. 
- Es fomentaran els esmorzars saludables: entrepans i fruita. 
- Es  vetllarà  perquè portin  el  menjar  en  recipients  reutilitzables i es tirin els papers, envasos,... als 

cubells adients. 

7.1.5 SORTIDES AMB L’ALUMNAT FORA DEL CENTRE 
 
a) Quan per motiu de programació d’àrea, d’activitats de tutoria de grup d’acord amb el PAT o bé per motiu 
de programació general de centre, s’estableixi la realització d’activitats fora del recinte de l’institut, serà 
d’aplicació la normativa específica de sortides. 
b) La normativa de sortides de centre ha de contemplar tots els supòsits relacionats amb l’organització prèvia 
de l’activitat, els desplaçaments al lloc on s’hagin de desenvolupar aquesta i tot el temps d’estada, tant si 
s’estan realitzant activitats com si és període de descans o esbarjo. 
c) La participació de l’alumnat en activitats fora del centre no ha de suposar cap risc ni distorsió en el 
desenvolupament d’aquestes, per la qual cosa amb caràcter general i especialment d’aplicació per a les 
sortides de tipus lúdic s’estableix un criteri d’exclusió per a participar a les sortides. 
d) El nombre de professors acompanyants a les sortides serà com a mínim d'un professor per cada 20 
alumnes i si són menys de 20 alumnes acompanyaran dos professors com a mínim. 
e) És responsabilitat de tot el professorat participar de les sortides i activitats fora del centre. L’equip docent 
vetllarà per equilibrar la participació de tots els seus membres en totes les sortides del curs. 
 

NORMATIVA DE LES SORTIDES 

 
a) La comissió pedagògica i/o els Equips docents estableixen un calendari d’activitats d’acord amb els criteris 
del marc general de sortides. Un cop aprovat el calendari pel Consell Escolar, és responsable de la sortida el 
professorat/departament que l’ha proposada. Si la sortida és una proposta de l’Equip docent o activitat de 
tutoria ho serà el/la coordinador/a de nivell. 
 
b) Les sortides formen part de les activitats educatives i formatives del curs adreçades a l’ alumnat, i són 
obligatòries. Es procurarà fer arribar a les famílies la planificació de sortides trimestrals per cada nivell, amb 
informació dels objectius i l’import global de les mateixes. S’establirà un termini per fer un únic abonament. 
Els resguards de pagaments s’han de lliurar a consergeria dins el termini indicat. 
 
c) L’alumnat que no hagi fet el pagament ens els terminis establert no podrà anar a les sortides. Si hi ha 
motius per justificar un possible retard per realitzar el pagament s’ha de comunicar al Coordinador d’activitats 
o al Secretari/-a del centre. 
 
d) A l’inici de curs l’alumnat ha de lliurar la corresponent autorització dels pares, mares o representants 
legals per totes les sortides de l’any. Sense aquesta autorització l’alumne/a no podrà realitzar cap sortida. 
 
e) Prèvia la realització de qualsevol activitat, és dona a l’alumnat un full de comunicació per “alumnat i  
famílies o representants legals” de  recordatori de l’activitat, el dia i horari de realització, el desplaçament, els 
objectius, i el material necessari. 
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f) Els professorat responsable d’una sortida han d’informar al coordinador d’activitats per tal de assegurar 
els diferents serveis i pagaments, informar al cap d’estudis del professorat acompanyant per tal de preveure 
les guàrdies corresponents, facilitar el llistat d’ alumnat al professorat acompanyant i a consergeria, i informar 
a secretaria per a la tramitació de l’assegurança. 
 
g) Realitzada l’activitat el professorat responsable de la sortida ha de lliurar al coordinador d’activitats el llistat 
d’ alumnat amb les incidències que s’hagin pogut originar: alumnes que han faltat per algun motiu, 
comportament inadequat, desperfectes,....  
 
h) En el cas que la sortida sigui de més d’un dia, caldrà afegir un full on constin els objectius, itinerari, horari 
d’activitats, adreça i telèfon de contacte i acompanyants. 
 
i) De totes les sortides se’n farà una valoració en l’equip docent i/o en el departament corresponent, que 
s’ha de lliurar a Coordinació Pedagògica. 
 
j) Els professors que participen en les sortides tan si són d'un dia o més, podran presentar al secretari del 
centre els rebuts de possibles despeses realitzades durant els dies de l’activitat d’acord amb els criteris 
establerts i acordats pel Consell Escolar 
 
k) Responsabilitats del professor que organitza la sortida: 
 
- Concertar data i hora de l’activitat 
- Decidir l’hora de sortida i d’arribada al centre 
- Avisar el coordinador de sortides del centre de la data triada i característiques d’aquesta (desplaçament, 
hora sortida i arribada, ...) per tal que aquest pugui fer el full informatiu als pares 
- Avisar el coordinador de nivell perquè en una reunió d’equip docent es pugui decidir quins són els 
professors acompanyants. 
- Avisar els alumnes del dia, hora i activitat/s a fer. 
- Comprovar, demanant-ho al tutor de grup, que els alumnes hagin portat el full d’autorització de sortides i 
que hagin fet el pagament trimestral 
- Tenir els llistats dels alumnes que aniran a la sortida (cal tenir en compte els que no hi poden anar per 
manca d’autorització o pagament, els que avisen que no podran anar-hi per raons justificades, i, si és el cas, 
aquells que l’equip docent ha vetat). 
- Lliurar al coordinador de sortides del centre el llistat dels alumnes que està previst que hi assisteixin.  
- El dia de la sortida ha de deixar a consergeria una còpia del llistat dels alumnes que s’han presentat i que 
van a la sortida. 
 
l) Responsabilitats del coordinador de nivell: 
 
- Avisar al cap d’estudis del dia, hora i professors acompanyants per tal que en pugui programar les 
guàrdies 
 
m) Responsabilitats del coordinador de sortides del centre: 
 
- Avisar i contractar els autocars, si fos necessari 
- Recollir els resguards de pagament i disposar del llistat dels alumnes que han fet el pagament. 
- Fer el pagaments que siguin necessari. 
- Avisar els encarregats del bar- cantina 
- Fer el full de comunicació als pares 
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n) Responsabilitats del/la secretària: 
 -Comprovar que tots els alumnes han pagat en la data prevista 
 -Lliurar als coordinadors de nivell els llistats d’alumnes que han pagat. 
o) L’Equip directiu podrà establir mesures o mecanismes per equilibrar l’horari del professorat i l’alumnat en el 
cas de sortides i/o activitats amb horaris especials. 
p) L’alumnat podrà sortir del centre de manera puntual, per realitzar activitats de tipus lectiu a l’hora d’una 
matèria en els camps adjacents al centre, acompanyats sempre del professorat corresponent. 
 

DESPLAÇAMENTS 

 
g) Els desplaçaments es faran a peu, o en els mitjans que siguin necessaris, amb sortida i arribada 
normalment a l'institut. També i en funció d’algunes sortides, es pot sortir i/o arribar des de la Biblioteca de 
Ripollet o l’estació de tren de Cerdanyola. Les sortides d'un dia es faran dins de l'horari escolar. 
h) Les sortides de més d'un dia com els viatges de fi de curs o els intercanvis amb altres països  es faran 
dins de l'horari que marqui la mateixa sortida. 
 

ESTADES DE MÉS D’UN DIA O ACTIVITATS AMB HORARIS ESPECIALS FORA DE L’HORARI LECTIU 

 
Es seguiran les normes establertes pel professorat responsable de la sortida que tindran en compte: 
 
b) L'horari d'activitats 
c) Temps d'esbarjo i descans 
d) Horari dels àpats 
e) Normativa de comportament 
 

DIETES I LIQUIDACIÓ DE LES SORTIDES 

 
La persona encarregada de la sortida, és l’encarregat/da de fer el resum de les dietes de la mateixa. Així com 
portar-la al responsable d’extraescolars i/o secretaria pel seu abonament i el control econòmic. 
 
El responsable de la sortida serà qui s’encarregui de demanar i portar el control de les corresponents 
factures, ja sigui abonament total o d’una bestreta, procurant que la data de la mateixa sigui inferior o igual a 
la data de pagament. En termes generals, no es farà cap pagament sense aquest compromís per part del 
responsable de la sortida. 
 
La liquidació de la sortida l’elaborarà la persona encarregada d’extraescolars i la passarà al responsable de la 
sortida, per a la seva valoració, i una altre còpia per secretaria per tal de tenir la visió general del control 
econòmic d’ingressos i despeses. 
 
En cas de que hi hagi un romanent superior al 10% de la sortida, aquest import compensarà una posterior 
sortida del mateix alumnat o es tornarà a final de curs a les famílies, si es inferior, aquest passarà a romanent 
de centre per a millores en les instal�lacions del centre. 
 
PROJECTES DE NIVELL: 
 
Els projectes de nivell que necessitin finançament, es tractaran de la mateixa manera que una sortida. El 
responsable de projecte serà qui faci la liquidació final davant del secretari un cop finalitzada l’activitat i 
presentant un resum de la totalitat de les despeses del projecte amb els respectius tiquets i/o factures. No 
s’abonarà cap despesa que no vagui acompanyada d’una factura i només s’acceptaran tiquets quan siguin 
despeses de dietes o desplaçaments puntuals.  
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7.2 GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA 

 

7.2.1. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - CONSERGERIA 

 
El personal subaltern destinat al centre té com a funcions: 
 
• Vigilar les instal�lacions del centre. 
• Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. 
• Custodiar el material, el mobiliari i les instal�lacions del centre. 
• Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 
• Atendre els alumnes. 
• Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu. 
 
Aquestes funcions comporten !a realització de les tasques següents: 
 
a) Cura i control de les instal�lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 
b) Comunicació al secretari de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament. 
c) Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal�lacions d'aigua, llum, gas, calefacció i aparells 

que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament. 
d) Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal•lacions esportives i altres 

espais del centre. 
e) Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 
f) Control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...). 
g) Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 
h) Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 
i) Trasllat de mobiliari i d'aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d'un equip 

especialitzat. 
j) Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material audiovisual, etc.). 
k) Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en el centre. 
l) Realització d'enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l'activitat del centre. 
m) Col�laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 
n) Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del centre. 
o) Recollida i distribució dels justificants d'absència dels alumnes i col•aboració en el control de la puntualitat 

i l'assistència dels alumnes. 
p) Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d'impresos, atenció de 

consultes presencials i derivació, si escau. 
q) Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 
r) Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 
s) Realització d'encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament propis 

d'aquest (tràmits al servei de correus...).  
t) Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en 

absència de les persones especialistes i/o encarregades. 
u) Qualsevol altra funció que li encomani el director del centre dins del seu àmbit de competència. 
 
 

7.2.2. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS - ADMINISTRATIUS 

 
La gestió acadèmica i administrativa correspon al personal del cos auxiliar d'administració destinat al centre i 
té com a funcions: 
 
• La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes. 
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• La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials acadèmics, expedients 
acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències... 

• La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 
 
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 
 
a) Arxiu i classificació de la documentació del centre. 
b) Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig...) 
c) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes. 
d) Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica que correspongui en cada cas). 
e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre 
f) Recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos...) 
g) Realització de comandes de material, comprovació d'albarans..., d'acord amb l'encàrrec rebut pel director 
o el secretari del centre 
h) Manteniment de l'inventari. 
i) Control de documents comptables simples 
j) Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast (disposicions, 
comunicats...) 
k) Qualsevol altra funció que li encomani el director del centre dins del seu àmbit de competència. 
 
L'horari d'atenció al públic per totes les gestions acadèmiques i administratives és: 

  
Horari d'atenció al públic 

Matins: 
 

• De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h  

Tardes: 

• Dilluns i dimecres de 15:30h a 17:00h 

 

• Aquest horari podrà tenir modificacions en funció de necessitats específiques de funcionament intern. 
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7.2.3. SESSIONS D’AVALUACIO INICIAL I AVALUACIÓ  

L’organització de les sessions o juntes d’avaluació correspon a l’Equip directiu. 

 
Les sessions d’avaluació, són reunions presidides pel tutor/a d’un grup d’alumnat on hi assistiran 
obligatòriament el professorat que imparteixen les diferents àrees a l’alumnat del grup a l’ESO, els que 
imparteixen les matèries comunes i de modalitat a Batxillerat, i a requeriment de qualsevol d’aquests, hi 
assistirà un/a representant de l’Equip directiu. 
Prèviament a les sessions d’avaluació, el professorat ha d’assegurar-se haver introduït completament les 
notes de la seva àrea a tot l’alumnat del grup, així com introduir els comentaris adients a cadascun d’ells/elles 
si és el cas. 
En el cas de l’avaluació final ordinària i extraordinària, el tutor/a de grup, abans de la sessió d’avaluació, 
introduirà per a cada alumne/a, una proposta de consell orientador, que serà confirmada o modificada per 
l’Equip docent en la mateixa sessió d’avaluació. 
 

OBJECTIUS 
 
a) Seguiment del desenvolupament acadèmic i personal de cada alumne i del grup en general. 
b) S’acorden les mesures específiques per l’assoliment de les competències per l’ alumnat que ho necessiti. 
c) Es prenen les decisions pertinents i es fan constar en els documents corresponents. 
d) S’examina l’eficàcia dels mètodes adoptats. 
e) Es valoren els objectius proposats, competències, continguts i nivells d’assoliment de les competències. 

ORGANITZACIÓ 

 
a) Es realitzarà una sessió de avaluació inicial (AI) aproximadament a la meitat del 1r trimestre. 
b) Hi haurà dues sessions d’avaluació parcials mínim i una possible tercera, espaiades regularment al llarg 
del curs, aprovades per Consell Escolar a proposta del Claustre i quedaran recollides en el calendari del curs. 
c) Al final de l’etapa, la possible tercera avaluació parcial del curs pot coincidir amb l’avaluació final ordinària 
corresponent. 
d) Es realitzarà una sessió extraordinària segons el període establert en el calendari publicat pel 
Departament d’Educació que servirà per poder assolir les competències no assolides durant el curs. 
e) La durada de les sessions d’avaluació es fixarà en funció de les característiques de cada grup. Amb 
caràcter general, les sessions d’ avaluació es programaran d’una hora de durada. 

Funció del tutor/a 
 
És funció del tutor aixecar acta de cada sessió d’avaluació, en la qual consti: 
 
a) El lloc i la data de la reunió 
b) El noms del professorat assistent 
c) Els noms dels absents i la causa de llur absència. 
d) Que les qualificacions han estat consignades en l’acta del grup 
e) Les observacions i els acords referents a alumnes o a la totalitat del grup. 
f) La preparació de la sessió d’avaluació segons els criteris establerts. 

Funció del professorat:  

a) El professorat avaluarà cada alumne/a de manera continua i individualment del nivell d’assoliment de les 
competències de la seva matèria. 
b) A més, si s’escau, s’emetrà una valoració individualitzada en l’apartat d’observacions. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ D’AVALUACIÓ 

 
La sessió ha de constar de dues parts:  
 
a) Primera part: 
- Valoració del grup, cohesió, dinàmiques de treball, absentisme,......  
- Presa de decisions i mesures per tal de millorar els aspectes del punt anterior. 
 
b) Segona part: 
- Valoració de cada alumne/a de forma individual, amb atenció a cadascun dels aspectes avaluables. 
- Proposta i decisió d’observacions al butlletí. 
- Decisions del professorat en funció de les necessitats detectades: mesures de suport, adaptacions 
curriculars, entrevistes amb l’alumnat i/o amb les famílies o representants legals, aspectes metodologics,.... 
 

RECTIFICACIONS DE NOTES 

 
a) Qualsevol rectificació que afecti a les notes consignades a les actes del grup, hauran de ser presentades 
en el moment d’efectuar-se la reunió. 
b) El professor/a serà l’encarregat d’omplir el full de rectificació i de donar validesa a l’esmena amb la seva 
signatura. 
c) Un cop finalitzades les sessions d’avaluació , per poder modificar una nota s’haurà de tornar a convocar la 
Junta d’Avaluació.  
 

JUNTA D’AVALUACIÓ FINAL I EXTRAORDINÀRIA 

Es preveu, excepcionalment, la possibilitat que el tutor/a, coneixedor de les qualificacions del seu grup, 
proposi a la junta la modificació de qualificacions de la junta d’avaluació final i extraordinària. Per això el 
tutor/a haurà de : 
 
a) Confeccionar un informe que contempli l’historial acadèmic de l’alumne: capacitats, actituds. Aquest 

informe es redactarà abans de la reunió o, en cas excepcional, posteriorment. 
 

b) Si el professor/a de la matèria està d’acord, tot seguit, es procedirà a la rectificació de la nota. 
 
c) Si no fos així, la junta valorarà l’informe i s’obrirà un torn de paraules per tal de resoldre la proposta. Haurà 

de considerar-se especialment les aportacions que pugui fer el professorat de matèries afins. 
 
d) Per poder modificar una nota es comptabilitzarà el vot favorable de 2/3 del professorat (o en cas 

d’absència, un representant del corresponent Departament Didàctic) que donin classes a l’alumne/a. En 
cap cas no poden haver abstencions ni vots en blanc. 

 
e) Haurà d’explicitar-se que és un aprovat procedent d’un acord de junta i així haurà de constar 

documentalment amb la signatura de tots els seus membres. 
 
f) En cas de coincidir el/la professor/a amb la figura del tutor/a, serà qualsevol integrant de la junta qui 

realitzi l’informe corresponent. 
 
g) En cas d’empat el vot del/la tutor/a  tindrà vot de qualitat. 
 
h) Per poder aprovar per junta un/a alumne/a de qualsevol matèria caldrà que aquest hagi complert amb les 

mesures proposades (proves orals o escrites, lliurament de tasques....). 
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JUNTA D’AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA I RECLAMACIONS 

 
– Per garantir la coherència de les sessions d'avaluació finals extraordinàries i les possibles reclamacions, 
s'observaran els següents  criteris: 
 
a) No s'aprovarà en cap cas l'alumnat que no hagi complert amb les mesures proposades. 

 
b) Per a l'obtenció del títol d'ESO caldrà que l'alumnat hagi complert amb les mesures proposades. I pel títol 

de Batxillerat, haver-se presentat a totes les matèries pendents i proves de recuperació corresponents. 
 
c) Les reclamacions han d’ajustar-se a la normativa vigent, i qualsevol  incidència que no s’ajusti a dret en tot 

el procés,  podria anular la  reclamació. 
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7.2.4. PLA D’ACOLLIDA D’ALUMNAT AMB EL CURS INICIAT 

 
En el cas d'alumnat que s'incorpora al centre un cop s'ha iniciat el curs escolar, es segueix el següent 
protocol d'actuació contingut en el “Pla d'Acollida del Centre”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRICULACIÓ DE L’ALUMNE 

• Coordinador/a (establir dia i hora). 
• Recorregut institut. 
• Normes del centre. 
• Agenda, llicències i horaris. 

• Traspàs de l'informe de valoració inicial (departament d'orientació) a l'equip docent. 
• Adjudicació grup. 
• Vistiplau horari alumne/a. 
• Adjudicació tutor/a seguiment. 
• Proposta i adjudicació de company/a tutor (si es creu convenient). 
• Realització del Pla Individual de l'alumne/a pel professorat i departament d'orientació 

(continguts, pautes de treball, i avaluació). 

• Derivació a l’EAP segons informe de valoració inicial. 

 

Rebuda de l'alumne/a a secretaria per part del coordinador d'equip docent Presentació de l'alumne/a a la 

sessió de tutoria de grup corresponent per part del tutor/a de grup. 

INCORPORACIÓ A L’AULA 

• Rebuda extraordinària de l'alumne/a 
(a determinar segons nivell) 

• Recull de dades (Fitxa de tutoria). 
• Realització de proves inicials. 
• Proposta de grup-classe. 
• Horari adaptat (prèvia adjudicació 

grup per l'equip docent) durant la 
valoració de l'alumne/a. 

• Proposta de tutor/a personal. 
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7.2.5. PLA D’ACOLLIDA DEL PROFESSORAT  

 
El Centre ha de ser un àmbit acollidor al mateix temps per als professionals que s’hi incorporen. Per la qual 
cosa, el director, preferentment, o un altre membre de l’equip directiu li fa al professor nouvingut una primera 
rebuda i explicació de les instal�lacions, després que aquest s’hagi presentat a la direcció del centre, hagi 
donat les seves dades a la secretaria i hagi rebut el seu horari. És presentat al cap del departament 
corresponent qui l’informa dels aspectes acadèmics i paulatinament, en els dies posteriors, se l’informarà 
sobre les normes bàsiques de funcionament (guàrdies, aspectes disciplinaris, usos d’espais comuns) i sobre 
la tutoria, en cas que sigui tutor. 
 
El nous professors arriben al centre per diversos motius: 
 
    • Per nova incorporació amb destinació provisional o definitiva al setembre 
    • Per substitució durant qualsevol moment del curs 
 
El nou professor, sigui quina sigui la seva situació laboral, és membre de ple dret de la comunitat educativa i 
del claustre de professors. 
 
Professorat nou al centre amb destinació provisional o definitiva 
 
Presentació del centre docent: La presentació de l’Institut té com a finalitat que el professor nou conegui la 
personalitat del centre, els seus objectius educatius, currículum, la seva organització i funcionament. És la 
porta d’entrada del professorat al centre. 
 

TASQUES I ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ 

• Presidir la reunió d’acollida del professorat 
nou al centre. 
• Presentar i/o lliurar la documentació 

estratègica en suport digital i altres 
documents de gestió. 
• Explicar els aspectes principals del centre: 

Etapes educatives, model organitzatiu, 
aspectes bàsics de funcionament, projectes, 
serveis... 
• Presentar l’equip directiu, els coordinadors, 

cap de departament i serveis. 
• Detallar el procediment d’acollida del 

professorat. 
• Gestionar la sol�licitud de contrasenya 

institucional (XTEC, ATRI-ESFERA) 

Director/a Reunió 
d’acollida 
professorat nou 
primera setmana 
de setembre 

• PEC, PAT, Pla de 
convivència. Pla 
estratègic. 
• Programació anual. 
• Altra documentació 

institucional. 

• Informar sobre l’horari marc del centre. 
• Lliurar assignació de grups/matèries/horari 

personal del professorat.  
• Explicar la normativa d’entrades i sortides. 
• Explicar el procediment de comunicació 

d’absències i de petició de permisos i 
llicències. 
• Explicar el procediment d’assegurament del 

servei (guàrdies). 
• Explicar les normes de convivència del 

centre i els procediments associats 
(absències i incidències de l’alumnat). 
• Funcionament dels canals d’informació 

Cap d’estudis Reunió 
d’acollida 
professorat nou 
primera setmana 
de setembre 

• Horari marc del centre 
• Horari personal 
• Normativa entrada i 

sortida del centre, 
absències, guàrdies i 
substitucions. 
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rellevant pel professorat (intranet, correu 
intern, contrasenyes, plafons i pissarra de la 
sala de professorat, convocatòries, ... 
• Explicar el procediment d’avaluació pel que 

fa referència a l’entrada de qualificacions. 
• Lliurar la fitxa de dades personals de 

professorat. 
• Lliurar les claus, targetes i altres elements 

comuns del professorat. 

Secretari/a El dia de la seva 
incorporació. 

• Fitxa de dades 
personals. 
• Claus. 
• Targetes. 

• Presentar el pla d’emergència i donar línies 
bàsiques d’actuació en casos d’emergència. 

Coordinador 
de riscos 
laborals 

Reunió 
d’explicació del 
pla 
d’emergència 

• Pla d’emergència 
• Acta de la reunió. 

• EN CAS DE SER TUTOR: 
• Explicar seguiment personal i orientació de 

l’alumnat. 
• Lliurar: 

- Llistat d’alumnat per grups/matèries 
- Relació de l’equip docent per grup 
- Llistat de matèries pendents. 

Coordinadors 
d’ESO i/o 
Batxillerat 

Reunió de tutors 
la primera 
setmana de 
setembre 

• Pla d’acció Tutorial 
• Pla d’acollida de 

l’alumnat. 
• Llistat d’alumnat 
• Llistats dels membres 

de l’equip docent 
• Llistat de matèries 

pendents. 
• Presentar l’equip docent al professorat novell 
• Repassar les característiques específiques 

dels grups d’alumnes 
• Revisar els criteris metodològics generals 

(per cada etapa, nivell i grup). 

Coordinador 
Pedagògic 
Coordinadors 
d’ESO 

Reunió dels 
equips docents 
abans d’inici de 
les classes 

• Relació del 
professorat del grup 
• Llistat d’alumnes per 

grups/matèries. 

• Ensenyar l’edifici i les seves instal�lacions i 
les pròpies del departament. 
• Mostrar els recursos materials: Informàtic, 

audiovisual, llibres de consulta i de text, 
materials didàctics del departament i els seu 
funcionament bàsic. 
• Presentar el pla d’acollida del departament. 

Cap de 
departament. 

Entrevista del 
cap de 
departament 
amb el 
professorat nou 
la primera 
setmana de 
setembre. 

• Pla d’acollida del 
departament. 

 
 
Acollir el/la professor/a nou al departament (Pla d’acollida del departament): Te com a finalitat integrar 
el nou professor en el funcionament del departament i facilitar les eines que li permetin desenvolupar la seva 
tasca docent d’acord amb els criteris del departament. 
 
 

TASQUES I ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ 

• Donar a conèixer l’estructura, composició i 
organització del departament. 
• Informar de les competències del 

departament d’acord amb el NOFC del 
centre. 
• Donar a conèixer el projecte curricular del 

departament: 
- Ensenyaments que imparteix, 

matèries, crèdits de les diferents 
etapes (ESO i BATX.) 

- Criteris d’assignació de grups i 

Cap de 
departament 
didàctic. 

Reunions de 
departament 
durant el mes de 
setembre, o bé 
als llarg del curs. 

• Llistat de membres 
del departament i 
càrrecs que 
desenvolupen. 
• NOFC: Funcions i 

competències del 
departament didàctic. 
• Projecte curricular del 

departament. 
• Memòria de sortides i 

visites tècniques del 
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matèries. 
- Criteris d’elaboració i revisió de les 

programacions. 
- Programació de les matèries, crèdits 

per cada curs. 
• Explicar el pressupost i el procediment de 

compres del departament, si s’escau. 
• Planificar les sortides i visites tècniques del 

departament. 
• Iniciar el procés de planificació de la formació 

permanent del professorat del departament 
(d’acord amb el Pla de formació de centre). 
• Facilitar la coordinació del professorat que 

imparteix una matèria en un mateix nivell 
educatiu. 
• Facilitar la coordinació entre matèries del 

departament que aborden objectius i 
continguts complementaris. 
• Presentar el pla d’avaluació interna del 

departament i explicar el procediment de 
revisió. 
• Disseny de la programació: 

- Les competències bàsiques i el seu 
tractament en els objectius, continguts, 
metodologia i disseny d’activitats 
d’ensenyament-aprenentatge i 
d’avaluació. 

• Disseny, planificació i avaluació de les 
activitats complementàries del departament: 
sortides tècniques, xerrades, conferències, ... 
• Avaluació i seguiment dels aprenentatges de 

l’alumnat: disseny dels instruments 
d’avaluació i qualificació. 
• Revisió periòdica i valoració de l’alumnat. 

Seguiment de la planificació d’estratègies de 
millora i mesures per l’assoliment de les 
competències. 
• Recursos organitzatius i metodològics a 

l’aula: agrupaments, treball per projectes, 
treball cooperatiu, integració de les TIC en 
les activitats d’ensenyament-aprenentatge, ... 
• Tractament de la diversitat a l’aula, les 

adaptacions curriculars: metodologia i 
elaboració d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge i materials i avaluació 
diferenciats en funció de les 
aptituds/característiques de l’alumnat 
(ampliació, reforç,...) 

curs anterior. 
• Fitxa del disseny 

d’activitat, sortida i/o 
visita tècnica. 
• Memòria del pla de 

formació del 
departament de 
cursos anteriors. 
• Acta de les reunions 

de departament. 
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Professorat nou al centre (Substitut) 
 
La presentació de l’Institut té com a finalitat que el professor nou conegui la personalitat del centre, els seus 
objectius educatius, currículum, la seva organització i funcionament, integrant-lo al departament i facilitant-li 
les eines que li permetin desenvolupar la seva tasca docent. 
 

TASQUES I ACTUACIONS RESPONSABLE TEMPORITZACIÓ DOCUMENTACIÓ 

• Informar sobre l’horari marc del centre. 
• Lliurar assignació de grups/matèries/horari 

personal del professorat.  
• Explicar la normativa d’entrades i sortides. 
• Explicar el procediment de comunicació 

d’absències i de petició de permisos i 
llicències. 
• Explicar el procediment d’assegurament del 

servei (guàrdies). 
• Explicar les normes de convivència del 

centre i els procediments associats 
(absències i incidències de l’alumnat). 
• Funcionament dels canals d’informació 

rellevant pel professorat (intranet, correu 
intern, contrasenyes, plafons i pissarra de la 
sala de professorat, convocatòries, ... 
• Explicar el procediment d’avaluació pel que 

fa referència a l’entrada de qualificacions. 
• Presentar la resta de membres de l’Equip 

directiu. 

Cap d’estudis Rebuda del 
professorat 
substitut el dia 
de la seva 
incorporació. 
En cas d’arribar 
a l’inici de curs, 
assistirà a la 
reunió d’acollida 
del professorat 
nou. 

• Horari personal 
professor/a. 
• Normativa entrada i 

sortida del centre, 
absències, guàrdies i 
substitucions. 
 

• Lliurar la fitxa de dades personals de 
professorat. 
• Lliurar les claus, targetes i altres elements 

comuns del professorat. 

Secretari/a El dia de la seva 
incorporació. 

• Fitxa de dades 
personals. 
• Claus. 
• Targetes. 

• Ensenyar l’edifici i les seves instal�lacions i 
les pròpies del departament. 
• Mostrar els recursos materials: Informàtic, 

audiovisual, llibres de consulta i de text, 
materials didàctics del departament i els seu 
funcionament bàsic. 
• Presentar el pla d’acollida del departament. 

Cap de 
departament. 

Entrevista del 
cap de 
departament 
amb el 
professorat nou 
el dia de la seva 
incorporació. 
En cas d’arribar 
a l’inici de curs, 
assistirà a la 
reunió d’acollida 
del professorat 
nou. 

• Pla d’acollida del 
departament. 

 
 
Valoració del pla d’acollida. Enquesta de satisfacció 
 
El pla d’acollida del professorat nou es valorarà mitjançant una enquesta de satisfacció dels aspectes propis 
del pla. Aquest es procurarà fer al llarg del primer trimestre per al professorat que comença al setembre. En el 
cas del professorat substitut a l’acabar la suplència.  
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ANNEXES 
 





      
 

 

Institut Can Mas 

Ripollet 

ANNEXE I.   GRADACIÓ DE LES SANCIONS EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT DE LA CONDUCTA CONTRÀRIA (R i C) 
 
PROTOCOLPROTOCOLPROTOCOLPROTOCOL    CONDUCTA 

ALUMNAT    
GRADACIÓ    QUÈQUÈQUÈQUÈ    FALTAFALTAFALTAFALTA    SANCIONS    ACTUACIONS I ACTUACIONS I ACTUACIONS I ACTUACIONS I 

MESURES PER MESURES PER MESURES PER MESURES PER 
MILLORARMILLORARMILLORARMILLORAR    

RESPONSABLE  
ACTUACIONS I 
SANCIONS    

RESPONSABLE     
SEGUIMENT    

RETARDS*RETARDS*RETARDS*RETARDS*    1 retard   Arribar més de 5 
minuts tard a 
l’aula sense 
justificació 

 Introduir el  (R) 
dins Acàcia. 
 

Acàcia informa Professor –aula  COORDINADORA 

     Fins a 4 1a 
vegada 

Arribar més de 5 
minuts tard a 
l’aula sense 
justificació 

LLEU Petita entrevista 
amb l’alumnat 
Reflexió alumnat 

Acàcia envia avís a pares  
automàticament 
El tutor apunta en 
observacions el que ha fet 

TUTOR SEGUIMENT COORDINADORA 

     +4   Arribar més de 5 
minuts tard a 
l’aula sense 
justificació 

LLEU Entrar 1 dia  més 
d’hora 
 

La comissió de convivència 
elabora fulls 
Coordinadora els reparteix 
als tutors de seguiment 
El tutor de seguiment el 
dóna i el recull 
E 

TUTOR DE SEGUIMENT 
COORDINADORES DE 
LA  
COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA 

     +4 REITERAT  Arribar més de 5 
minuts tard a 
l’aula sense 
justificació 

GREU Entrar 2 dies a les 
8 del matí 

La comissió de convivència 
elabora fulls 
Coordinadora els reparteix 
als tutors de seguiment 
El tutor de seguiment el 
dóna i el recull.  
 

TUTOR DE SEGUIMENT 
COORDINADORES DE 
LA  
COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA 

     +4 REITERAT  Arribar més 
de 5 minuts 
tard a l’aula 
sense 
justificació 

GREU Expulsió 1 dia  
acord  
familiar(telefònic) 
 

La comissió de convivència 
elabora fulls 
Tutor de seguiment els 
reparteix als tutors de 
seguiment 
El tutor de seguiment el 
dóna i el recull 
En cas expulsió cal trucar 
la família 
 
 
 
 
 

TUTOR DE SEGUIMENT 
COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
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COMPORTAMENTCOMPORTAMENTCOMPORTAMENTCOMPORTAMENT    

 
 
 
CONDUCTA 
ALUMNAT 

 
 
 
GRADACIÓ 

 
 
 
QUÈ 

 
 
 
FALTA 

 
 
 
SANCIONS 

 
 
 
ACTUACIONS I 
MESURES PER 
MILLORAR 

 
 
 
RESPONSABLE  
ACTUACIONS I 
SANCIONS 

 
 
 
RESPONSABLE  
SEGUIMENT 

C  Comportament 
negatiu*    

C 1 Menjar o beure 
a les aules  
Cridar a l’aula 
Interrompre la 
classe sense cap 
justificació 
Molestar un 
company 
Petit problema 
entre dos 
alumnes en una 
aula 

LLEU Parlar amb 
l’alumne o els 
alumnes al final 
de la classe o 
parar l’aula i 
intervenir 

Explicar en 
observacions el que ha 
passat i com ha estat 
resolt 
Comunicació al TS en 
cas que sigui necessari 
En cas conflicte amb 
l’alumnat derivar a 
equip mediació 
(FULL MEDIACIÓ EN 
CONSERGERIA) 

Professor –aula 
Tutor de seguiment 

 

     +4   En una setmana  LLEU Tutor de 
seguiment parla 
amb l’alumne i 
reflexiona  
 

En cas necessari TS 
entrevista família per 
establir estratègies 
millora conducta 
alumnat 

TUTOR DE 
SEGUIMENT 
COORDINADORES 
DE LA  
COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA 

     +4 REITERAT   GREU Gradació 
Reiteració 2  
1 patis  
Reiteració 3 
Expulsió aula 1 
dia de 12 a 15 
hores  
 

La comissió de 
convivència elabora 
fulls 
Coordinadora els 
reparteix als tutors de 
seguiment 
El tutor de seguiment el 
dóna i el recull.  
Comunica a ED les 
millores  
 

PROFESSORAT 
EQUIP DOCENT 
TUTOR DE 
SEGUIMENT 
COORDINADORES 
DE LA  
COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 
 

COMISSIÓ DE 
CONVIVÈNCIA 

     + 4 
REITERAT 

 GREU Reiteració 4 
Expulsió 1 dia 
acord familiar 
Reiteració 5 
Expulsió 2-3 dies 
acord familiar 

Cap d’Estudis parla amb 
la família 
Retorn informació a TS 

COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
COORDINADORA 
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SMARTPHONE*SMARTPHONE*SMARTPHONE*SMARTPHONE*     2 S  GREU  Avís a família   Equip directiu COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
Coordinadora 

     2 S  GREU 1 dia expulsió 
centre. 
Reiteració 2 

Equip directiu COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
Coordinadora 

     2 S  GREU  1 dia expulsió 
centre. 
Reiteració 3 

Equip directiu COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
Coordinadora 

AMONESTACIÓ*AMONESTACIÓ*AMONESTACIÓ*AMONESTACIÓ*     1 A  sense 
full amb 
explicació  

 GREU Expulsió aula  1 
hora 
1 vegada  

Equip directiu COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
Coordinadora 

       GREU 2  dies sense 
pati  
2ª vegada 

Equip directiu COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
Coordinadora 

       GREU Expulsió 1 dia 3 
hores  de l’aula  
3ª vegada 

   

       GREU Expulsió 1 dia  
4 reiteració  

Equip directiu COMISSIÓ 
CONVIVÈNCIA 

CAP D’ESTUDIS 
Coordinadora 

AMONESTACIÓ AMB AMONESTACIÓ AMB AMONESTACIÓ AMB AMONESTACIÓ AMB 
FULL **FULL **FULL **FULL **    

 Segueixen 
procediment 
exposat 
abans.  

El full s’entrega a l’alumne. Els pares l’han de signar i retornar al centre.  

+ Totes les sancions es realitzaran en la mesura del possible per acord familiar. La + Totes les sancions es realitzaran en la mesura del possible per acord familiar. La + Totes les sancions es realitzaran en la mesura del possible per acord familiar. La + Totes les sancions es realitzaran en la mesura del possible per acord familiar. La col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració    de la família és fonamental per tal de millorar la conducta de la família és fonamental per tal de millorar la conducta de la família és fonamental per tal de millorar la conducta de la família és fonamental per tal de millorar la conducta 
disruptiva de l’alumne/a al centre.  En cas que aquest acord no sigui possible disruptiva de l’alumne/a al centre.  En cas que aquest acord no sigui possible disruptiva de l’alumne/a al centre.  En cas que aquest acord no sigui possible disruptiva de l’alumne/a al centre.  En cas que aquest acord no sigui possible caldrà caldrà caldrà caldrà realitzarrealitzarrealitzarrealitzar    un expedient disciplinari que sempre ha de ser l’última opció.un expedient disciplinari que sempre ha de ser l’última opció.un expedient disciplinari que sempre ha de ser l’última opció.un expedient disciplinari que sempre ha de ser l’última opció.    
    
            

 

 
 
 
 
 
 
 
 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE  

  

Institut Can Mas - Ripollet        

 
 

SISTEMA DE COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ RESPECTE A LES SANCIONS i RESPONSABLE 
 SEGUIMENT DIARI SEGUIMENT SETMANAL RESPONSABLE  
ALUMNAT  Professor-aula (Acàcia) Full setmanal lliurat per                       T 

Seguiment 
Coordinadora 

PROFESSORAT(TS) Acàcia Acta Comissió Convivència Drive CAP D’ ESTUDIS 
FAMÍLIES Acàcia Full que han de signar famílies TUTOR DE SEGUIMENT 
FAMÍLIES EN CAS EXPULSIÓ 1-3 
dies 

S’ entrega full 
Es truca i es parla amb la  família 

Full a signar per acord familiar  TS 
Coordinadora 
Cap d’Estudis 

FAMÍLIES EN CAS EXPULSIÓ + 3 
DIES 

 FULL EXPULSIÓ EXPEDIENT 3 A 21 
DIES 

EQUIP DIRECTIU 
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Definició CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 1.- FALTES LLEUS  2.-FALTES GREUS 3.- FALTES MOLT GREUS 
Tipologia (a)Les faltes injustificades de puntualitat o 

d’assistència a classe o a qualsevol altre activitat 
educativa ( sortides, Servei Comunitari, Projectes …) 
(b) Alterar el normal desenvolupament de la classe 
sense faltar al respecte a ningú ni causar danys als 
béns materials 
(c) La negligència o el descuit en el compliment de les 
tasques competencials encomanades  
(d) La lleugera incorrecció envers qualsevol membre 
de la comunitat educativa 
(e) La negligència en la conservació de l’aula , dels 
espais comuns dels centre i dels seus materials si no 
causen perjudicis greus. 
(f) Menjar (xiclet, pipes, etc) a les classes, als espais 
comuns i en general a l’interior del centre excepte a la 
cantina i al pati. 
(g) Que soni el telèfon mòbil a classe  
(h) No portar l’ ordinador, l’equipament d’ educació 
física , el material de visual i plàstica, de música i en 
general, el material escolar necessari pel bon 
desenvolupament de les classes. 
(i) Passejar-se pel centre : sense cap objectiu o permís 
del professorat, sense tarja de sortida de l’aula 
(j) L’incompliment de la Normativa d’ús dels portàtils 
en els apartats considerats com a falta lleu. 
(k) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal 
desenvolupament de l’activitat escolar, que no 
constitueixi falta greu segons les NOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (A) Causar danys materials greus en les aules I en 
general en les instal·lacions del centre o de qualsevol 
membre de la comunitat educativa I no assumir-ne el 
cost de la reparació 
(b) Apropiar-se de béns materials d’altres membres de 
la comunitat educativa , tals com llapis, bolígrafs, 
estoigs, llibretes o peces de roba. 
(C) Els insults greus envers qualsevol membre de la 
comunitat educativa. 
(d) El fet d’originar baralles en el centre o de prendre-
hi part 
(e) Emprar el mòbil durant les activitats lectives  
Està permès només al pati. 
(f) La negativa continuada a acomplir les tasques que li 
són encomanades pel professorat 
(g) No complir amb la sanció imposada 
(h) No retornar les notificacions degudament signades 
per la família 
(i) Sortir del centre dins de l’horari lectiu sense 
l’autorització corresponent. Això inclou períodes de 
classe i d’esbarjo . (El Batxillerat si pot sortir a l’hora 
del pati) 
(j) La no assistència i participació en les sortides 
d’àmbit, matèria i de tutoria emmarcades dins del 
projecte educatiu del centre, sense prèvia 
comunicació al tutor de seguiment i sense causa 
justificada  
(k) L’atemptat greu contra la dignitat de qualsevol 
membre de la comunitat educativa 
(l) Malmetre la pissarra digital i qualsevol dels seus 
accessoris 
(m) No retornar la còpia de notificació de Sanció 
degudament signada per la família 
(n) La reiteració de conductes lleus en 4 períodes 
setmanals. 
 

(a) Els actes greus d’indisciplina i les ofenses 
que depassen la incorrecció o la 
desconsideració previstes a l’apartat 6.2 

(b) L’agressió física o les amenaces a membres 
de la comunitat educativa 

(c) Les humiliacions a qualsevol membre de la 
comunitat escolar ,particularment aquelles 
que tinguin una implicació de gènere sexual, 
racista o xenòfoba o es realitzin contra 
l’alumnat més vulnerable per les seves 
característiques personals , socials o 
educatives 

(d) Apropiar-se d’equipament del centre 
(e) Apropiar-se de béns materials d’altres 

membres de la comunitat educativa tals 
com mòbils, ordinadors o aparells 
electrònics. 

(f) El deteriorament greu, causat de forma 
intencionada de les dependències del 
centre, del seu material o dels objectes i les 
pertinences dels altres membres de la 
comunitat escolar 

(g) La publicació per qualsevol mitjà digital, o la 
utilització d’imatges captades indegudament 
durant el transcurs d’una classe o en una 
activitat lectiva 

(h) Les actuacions i incitacions a actuacions 
perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat 
educativa del centre (fumar ,consumir 
alcohol, drogues, o el consum d’aquestes 
substàncies 

(i) La publicació d’insults i amenaces contra els 
membres de la comunitat educativa en 
qualsevol xarxa social 

(j) Falsificar o emprar fraudulentament 
qualsevol document intern del centre 

(k) La suplantació de personalitat d’un company 
o membre de la comunitat educativa 

(l) La reiterada i sistemàtica comissió de 
conductes greus ,un cop esgotades les 
mesures anteriors 

Qui 
sanciona? 

Professor i tutor de seguiment. Comissió de Convivència ( COORDINADORS I CAP 
D’ESTUDIS) 

EQUIP DIRECTIU  


