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1. PREÀMBUL 

Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte 

educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la 

nostra organització i les interrelacions de la vida 

vincles, recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'

fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra 

pel nostre centre. 

Les normes d'organització i funcionament del centre son aprovades pel

amb el vist-i plau del  Consell Escolar

L' Institut Joan Coromines té per objectiu:

 Donar a l'alumnat eines i con

esperit crític i la formació de la seva capacitat de judici, així com el 

desenvolupament del gust pels estudis.

 Afavorir el desenvolupament de cada personalitat.

 Preparar a l'alumnat per assumir les sev

ciutadanes a través de la vida col·lectiva, tot fent

seus deures recíprocs. 

 Despertar el sentit de la participació, de l'acció solidària i la consciència de la 

responsabilitat amb si mateix, amb els altres i amb el món.  

Aquestes Normes d’organització
basadesen les següents Lleis: 

● Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
● Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius pú
personal directiu professional docent.

Cal tenir present que la disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomiade centres ha derogat l’
disciplinari) delDecret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i reg
de la convivènciaen els centres educatius no universitaris de Catalunya.

És per això que les NOFC han de vetllar perquè l
desenvolupi dins el respecte dels altres, de les seves opinions i del seu treball, dins una
atmosfera de confiança, de comprensió mútua i de col·laboració entre tots els seus 
membres. 
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Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte 

educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la 

ra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l'estructura,

recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'

fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l'específica 

Les normes d'organització i funcionament del centre son aprovades pel

Consell Escolar.  

' Institut Joan Coromines té per objectiu: 

Donar a l'alumnat eines i coneixements que afavoreixin l'adquisició d'un veritable 

esperit crític i la formació de la seva capacitat de judici, així com el 

desenvolupament del gust pels estudis. 

Afavorir el desenvolupament de cada personalitat. 

Preparar a l'alumnat per assumir les seves responsabilitats com a ciutadans i 

ciutadanes a través de la vida col·lectiva, tot fent-lo conscient dels seus drets i els 

 

Despertar el sentit de la participació, de l'acció solidària i la consciència de la 

mateix, amb els altres i amb el món.   

Aquestes Normes d’organització i funcionament de centres docents (NOFC), estan 
 

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

de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius pú
personal directiu professional docent. 

present que la disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomiade centres ha derogat l’article 4 (millora de la convivència) i el titol IV (rè
disciplinari) delDecret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i reg
de la convivènciaen els centres educatius no universitaris de Catalunya.

es NOFC han de vetllar perquè la vida de la comunitat educativa 
dins el respecte dels altres, de les seves opinions i del seu treball, dins una

atmosfera de confiança, de comprensió mútua i de col·laboració entre tots els seus 

provisional 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte 

educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la 

escolar: explicita l'estructura, defineix els 

recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'institut; 

realitat i estableix l'específica 

Les normes d'organització i funcionament del centre son aprovades pel/per la Director/a 

eixements que afavoreixin l'adquisició d'un veritable 

esperit crític i la formació de la seva capacitat de judici, així com el 

es responsabilitats com a ciutadans i 

lo conscient dels seus drets i els 

Despertar el sentit de la participació, de l'acció solidària i la consciència de la 

i funcionament de centres docents (NOFC), estan 

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics i del 

present que la disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
ncia) i el titol IV (règim 

disciplinari) delDecret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació 
de la convivènciaen els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

a vida de la comunitat educativa es 
dins el respecte dels altres, de les seves opinions i del seu treball, dins una 

atmosfera de confiança, de comprensió mútua i de col·laboració entre tots els seus 
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Aquest document desplega de forma sistematitzada els deures i les normes d’obligat 
compliment que corresponen a tot el personal del nostre centre, sense més distin
aquelles que es derivin del seu rol en el centre.

L'aplicació de Normes d'organitza
la comunitat educativa i estan obertes a actualitzacions
d'interès 

L'aprovació del present reglament, s'entén per cursos escolars, i així, de forma automàtica 
laprimera reunió de cada curs del Consell Escolar, es podran presentar les modificacions 
que esconsiderin pertinents. Aquestes modificacions hauran d'ésser admeses i aprova
per majoriaabsoluta del seus membres. Quan un tema important ho requereixi es 
convocarà amb caràcterextraordinari el Consell Escolar per introduir les modificacions 
oportunes. Abans de la sevapresentació al Consell Escolar serà presentat als Caps de 
Departament i/o Claustre perquè pugiser debatut a nivell departamental o claustral.De no 
haver-hi cap modificació s'entendrà d'ús continuat.
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Aquest document desplega de forma sistematitzada els deures i les normes d’obligat 
compliment que corresponen a tot el personal del nostre centre, sense més distin
aquelles que es derivin del seu rol en el centre. 

L'aplicació de Normes d'organització i funcionament del centre són responsabilitat de tota 
stan obertes a actualitzacions, a proposta de tots els grups 

ció del present reglament, s'entén per cursos escolars, i així, de forma automàtica 
laprimera reunió de cada curs del Consell Escolar, es podran presentar les modificacions 
que esconsiderin pertinents. Aquestes modificacions hauran d'ésser admeses i aprova
per majoriaabsoluta del seus membres. Quan un tema important ho requereixi es 
convocarà amb caràcterextraordinari el Consell Escolar per introduir les modificacions 
oportunes. Abans de la sevapresentació al Consell Escolar serà presentat als Caps de 

partament i/o Claustre perquè pugiser debatut a nivell departamental o claustral.De no 
hi cap modificació s'entendrà d'ús continuat. 

provisional 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

Aquest document desplega de forma sistematitzada els deures i les normes d’obligat 
compliment que corresponen a tot el personal del nostre centre, sense més distincions que 

responsabilitat de tota 
, a proposta de tots els grups 

ció del present reglament, s'entén per cursos escolars, i així, de forma automàtica 
laprimera reunió de cada curs del Consell Escolar, es podran presentar les modificacions 
que esconsiderin pertinents. Aquestes modificacions hauran d'ésser admeses i aprovades 
per majoriaabsoluta del seus membres. Quan un tema important ho requereixi es 
convocarà amb caràcterextraordinari el Consell Escolar per introduir les modificacions 
oportunes. Abans de la sevapresentació al Consell Escolar serà presentat als Caps de 

partament i/o Claustre perquè pugiser debatut a nivell departamental o claustral.De no 
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2. OBJECTIUS GENERALS D

 Facilitar la vida diària del centre, de manera que tothom pugui saber en cada 

moment quina actuació ha de dur a terme.

 Millorar la comunicació i facilitar un suport normatiu que clarifiqui les 

responsabilitats i els drets de tota la comunitat educativa.  

 Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre per 

tal d’aconseguir que la nostra comunitat estigui formada per persones que 

col·laboren i conviuen, i no sols per simples seguidors de normes. 

 Establir un marc organitzatiu general de centre que permeti a tots els professors 

desenvolupar la tasca educativa qu

mutu entre els diferents membres de la comunitat educativa.

 Tenir present les funcions educativa i social de tot centre educatiu.
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OBJECTIUS GENERALS DELES NOFC 

Facilitar la vida diària del centre, de manera que tothom pugui saber en cada 

quina actuació ha de dur a terme. 

Millorar la comunicació i facilitar un suport normatiu que clarifiqui les 

responsabilitats i els drets de tota la comunitat educativa.   

Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre per 

l d’aconseguir que la nostra comunitat estigui formada per persones que 

col·laboren i conviuen, i no sols per simples seguidors de normes. 

Establir un marc organitzatiu general de centre que permeti a tots els professors 

desenvolupar la tasca educativa que tenen encomanada i assegurar el respecte 

mutu entre els diferents membres de la comunitat educativa. 

Tenir present les funcions educativa i social de tot centre educatiu.

provisional 
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Facilitar la vida diària del centre, de manera que tothom pugui saber en cada 

Millorar la comunicació i facilitar un suport normatiu que clarifiqui les 

Fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del centre per 

l d’aconseguir que la nostra comunitat estigui formada per persones que 

col·laboren i conviuen, i no sols per simples seguidors de normes.  

Establir un marc organitzatiu general de centre que permeti a tots els professors 

e tenen encomanada i assegurar el respecte 

 

Tenir present les funcions educativa i social de tot centre educatiu. 
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

3.1. ORGANITZACIÓDE CENTRE 
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PLANIFICAR I ORGANITZAR EL 
CENTRE 

PE01 

Director/a 

ELABORAR I REVISAR  LA 
DOCUMENTACIÓ ESTRATÈGICA 

PE02 

Director/a

GESTIONAR LA 
INFORMACIÓ  ADMISSIÓ 

DE L’ALUMNAT  

 

PC01 

Caps d’Estudis 

DESENVOLUPAR  
L’ENSENYAMENT/APRENENTATGE 

ESO 

PC02 

Coordinador/a Pedagògic/a 

GESTIONAR I FORMAR 
L’EQUIP HUMÀ DEL CENTR 

PS01 

Director/a 

GESTIONAR LES  EMPRESES 
COL·LABORADORES 

PS02 

Secretari/a 

GESTIONAR EL SISTEMA 
INFORMÀTIC 

PS06 

Coordinador/a TIC 

GESTIONAR LES TAC 

PS07 

Coordinador/a TAC 
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MAPA DE PROCESSOS 

ELABORAR I REVISAR  LA 
DOCUMENTACIÓ ESTRATÈGICA  

 

Director/a 
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Director/a 
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Coordinador/a d’Activitats 
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DESENVOLUPAR , REVISAR I 
MILLORAR EL SISTEMA DE GESTIÓ  

PE04 

Coordinador/a de Qualitat 

L’ENSENYAMENT/APRENENTATGE  
GESTIONAR LA SATISFACCIÓ DE 
L’ALUMNAT/ PROFESSORAT/PAS/ 

FAMÍLIES/EMPRESES 
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Cap d’Estudis Adjunt 

GESTIÓ DE L’ASSESSORAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC I L’ORIENTACIÓ  
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Cap de Departament d’Orientació 

GESTIONAR LES ACTIVITATS 
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INFRAESTRUCTURES 
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3.2. ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ 

Els òrgans de govern unipersonals del centre són: e/la director/a, el/la cap d’estudis, el/la 
cap d’estudis adjunt, el/la cap d'estudis de cicles formatius, e/la secretària i el/la 
coordinador/a pedagògic/a. 

DIRECTOR/A 

(Capítol 2 del decret 1 55/201 0, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 
públics i del personal directiu professional docent.) 

Article3: funcions i atribucions 

3.1 correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, 
de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, 
funcionament I gestió del centre i de cap del seu personal. 

3.2 les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia 
delscentres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip 
d’acord amb el ques’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de 
l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció. 

Article 4: consideració d’autoritat pública 

4.1 la direcció, 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. Així mateix, en l’exercici de les seves 
funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l’interès superior de l’infant. 

4.2 les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les 
altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els 
estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de 
l’administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu 
centre i de la zona educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 

Article 5: funcions de representació 

5.1 la direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’administració educativa en el 
centre i,en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 

 a) vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives 
adoptades perl’administració. 

 b) presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de 
direcció quann’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 

5.2 així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centredavant totes les 
instànciesadministratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a 
l’administració educativales aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes 
que siguin pertinents. 

Article 6: funcions de direcció pedagògica i lideratge 

la direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest respecte, li 
corresponen específicament les funcions següents: 
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 a) formular i presentar al claustre del professorat i al consell escolar la proposta 
inicial deprojecte educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions i procedir-
ne a laseva aprovació segons la normativa vigent. 

 b) vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el 
projecteeducatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 

 c) dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així 
comdels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la 
cartade compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments coeducatius, dels 
procedimentsd’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, 
d’acord amb laseva concreció en el projecte de direcció. 

 d) garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i 
decomunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que 
estableixel títol ii de la llei 1 2/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que 
forma part del projecte educatiu del centre. 

 e) coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre 
d’acordamb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l’equip 
directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i al 
consell escolar. 

 f)Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i 
del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de 
direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

 g) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 
l’altre personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la 
facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col·lectius de 
coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del 
professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri 
necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les referides a la possible 
transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció de rols de gènere a l’aula. 

 h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d’altres centres 
per tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible 
actuacions educatives conjuntes. 

 i) Coordinar el procés i/o processos assignats al mapa de processos 

Article 7: Funcions en relació amb la comunitat escolar 

La direcció del centre, com a responsable de l’acció educativa que s’hi du a terme, té les 
funcionssegüents específicament relacionades amb la comunitat escolar: 

 a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del 
centre, igarantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb 
lesfamílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels 
seusfills. 

 b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi 
refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les normes 
d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. En 
l’exercicid’aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat d’intervenció, 
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directa o perpersona tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions 
d’arbitratge i demediació en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat 
educativa. 

 c) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, 
i orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

 d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions 
que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

 e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de 
caràctertecnicopedagògic que li corresponen. 

 f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, 
quan escaigui, amb les associacions d’alumnes. 

 g) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de 
cooperació id’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el 
marc dela zonaeducativa corresponent. 

Article 8: Funcions en matèria d’organització i funcionament 

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l’organització i funcionament 
delcentre: 

 a) Impulsar l’elaboració, aprovació i aplicació de les normes d’organització i 
funcionament delcentre, i les seves successives adequacions a les necessitats del projecte 
educatiu delcentre. 

 b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les 
activitats iels serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb 
la restade l’equip directiu i retre’n comptes mitjançant la memòria anual i procedir-ne a la 
sevaaprovació segons la normativa vigent. 

 c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte 
educatiu iles assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de 
manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris 
d’estabilitat per acursos escolars successius i amb els canvis en l’oferta educativa. 

 d) La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de 
ser expressament motivada. 

 e) Proposar al Departament d’Ensenyament, en funció de les necessitats derivades 
delprojecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a 
proveirper concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits 
addicionals detitulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars a 
proveir perconcursos específics. 

 f) Proposar al Departament d’Ensenyament els llocs de treball de la plantilla del 
centre ques’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

 
Article 9: Funcions específiques en matèria de gestió 

A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció del 
centre, licorresponen les funcions gestores següents: 
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 a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa 
vigent i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 

 b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar 
continguts documentals arxivats en el centre. 

 c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa 
mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i 
confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció 
de dades. 

 d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l’aplicació del pressupost i autoritzar-ne les 
despeses i ordenar-ne els pagaments.  e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos 
econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la 
rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat 
escolar i l’ús social que li són propis i d’acord amb l’ajuntament. 

  f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb 
elsprocediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 

 g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el 
compliment de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta a la direcció del 
centre lafacultat d’observació de la pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels 
òrganscol·lectius de coordinació docent de què s’hagi dotat el centre. 

 h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les 
instal·lacionscorrespon a la Generalitat, i instar l’administració o institució que se 
n’encarregui perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos. 

 i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament 
d’Ensenyament perquè hi faci les accions de millora oportunes. 

 j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos 
laborals liassigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament. 

Funcions específiques en gestió QIM 

És responsabilitat de la directora assegurar el correcte funcionament, 
desenvolupament,seguiment i millora dels següents processos:  

- Planificar i organitzar el centre E01,  

- Elaborar i revisar la documentació estratègica E02,  

- Gestionar l'equip humà del centre S01 i  

- Gestionar l'assessorament psicopedagògic i l'orientació S06. 

La directora demostra la capacitat de lideratge i compromís respecte al sistema de 
gestió de la qualitat: 

a) Assumint la responsabilitat i obligació de retre comptes en relació a l’eficàcia del 

SGQ. 

b) Assegurant que s’estableixen la política de qualitat i els objectius de la qualitat 

per al SGQ, que són compatibles amb el context i la direcció estratègica del 

centre. 

c) Assegurant la integració dels requisits del SGQ en els processos del centre. 

d) Promovent l’ús de l’enfocament basat en processos i l’enfocament basat en els 

riscos. 
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e) Assegurant que els recursos necessaris per al SGQ estan disponibles. 

f) Comunicant la importància d’una gestió de la qualitat eficaç i la conformitat amb 

els requisits del SGQ. 

g) Assegurant que el SGQ assoleix els resultats previstos. 

h) Involucrant, dirigint les persones i donant-los suport perquè contribueixin a 

l’eficàcia del SGQ. 

i) Promovent la millora. 

j) Donant suport a altres funcions de gestió pertinents per demostrar el seu 

lideratge aplicat a les seves àrees de responsabilitat. 

La directora determinarà i assegurarà la competència necessària de les persones que 
treballen sota el seu control i que influeixen sobre l’acompliment i l’eficàcia del SGQ, 
concretant la formació i experiència adequades, i emprenent, si escau, accions per 
adquirir aquesta competència i avaluar l’eficàcia de les accions preses. 

Article 10: Funcions específiques com a cap del personal del centre 

10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que 
l’ordenamentatribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques 
següents: 

 a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, 
d’acord amb el marc reglamentari i les normes d’organització i funcionament del centre, els 
altres òrgansunipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-
losresponsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements 
retributiuscorresponents, tenint en compte els criteris que estableix el Govern i els 
recursosassignats al centre 

 b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de 
coordinació docent iles funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a 
l’aplicació del projecteeducatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 

 c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 
per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts 
reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció 
 docentpalesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits 
d’incapacitatsobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti inhibició, d’acord amb 
elprocediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar 
enles constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en 
elresultat de l’avaluació de l’exercici de la docència. 
 d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 
deremoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a 
conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que 
estableixel Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions 
fetes perla mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació 
del’exercici de la docència. 

 e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el 
centre, que noabasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa 
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de treball depersonal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i 
nomenar-lod’acord amb el procediment que estableix el  Departament d’Ensenyament. 

 f) Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en els procediments 
deprovisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de 
nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 

 g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 
d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 
derivadesdel projecte educatiu. 

 h) Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques 
i elsmuseus dependents dels poders públics. 

10.2 Per a l’exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres 
públicstenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí 
docent i a lainformació pertinent del personal docent i d’administració destinat al centre que 
contenen elsfitxers informàtics del Departament d’Ensenyament, segons procediments 
ajustats a la legislacióvigent en matèria de protecció de dades personals. 

Article 11 : Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 

11.1 Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris 
docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el Govern. 

11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l’horari del 
professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el 
personaldel centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui 
correspondre,la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o directora 
dels serveis territorialsdel Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona lapart de jornada no realitzada que determina la deducció 
proporcional d’havers corresponent.Aquesta deducció no té caràcter sancionador. 

11 .3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades 
quanpersonal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions 
proporcionalsd’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

Article12: Altres atribucions en matèria de personal 

12.1 Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 

disciplinàriaen relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 1 1 7 del Text únic de la 

Llei de funciópública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 1 /1 997, de31 d’octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, així 

com les que s’hi corresponend’acord amb la regulació laboral. 

12.2 Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la normativa 

disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament disciplinari de 

l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1 995, de 27 de juny, que el 

Departamentha d’adaptar a les característiques específiques dels centres educatius, en el 

qual caldrà en totcas l’audiència de la persona interessada.Les resolucions sancionadores 

que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorialscorresponents o al Consorci 

d’Educació de Barcelona. Contra les resolucions de la direcció delcentre es pot interposar 

recurs d’alçada davant la direcció dels serveis territorials del Departamentd’Ensenyament o 
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de l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona o, quancorrespongui, 

reclamació prèvia a la via judicial laboral davant la Secretaria General delDepartament 

d’Ensenyament. 

12.3 Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient 

disciplinari perfaltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses 

en relació amb els seusdeures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients 

contradictoris i no disciplinaris aquè fa referència l’article 1 0.1 , incisos c) i d). Sense 

perjudici que, si escau, l’òrgan competentpugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el 

règim disciplinari, correspon a la direcció delcentre l’adopció de mesures organitzatives 

provisionals, mentre es tramitin els expedients, quansigui imprescindible per garantir la 

prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesurespoden suposar la reassignació 

de tasques docents de la persona afectada. En aquests casos, se lihauran d’assignar 

tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part del’horari 

afectat per les mesures organitzatives provisionals. 

CAP D’ESTUDIS, CAP D'ESTUDIS D'FP I ADJUNT 

Cap d’estudis 

Correspon al Cap d'estudis: 
1) Fer la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre, i la 

seva organització i coordinació, sota el comandament de la directora. 

2) Coordinar les relacions amb els serveis educatius integrats del Departament 

d’Ensenyament. 

3) Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, tenint en 

compte allò que es disposa en la normativa general. 

4) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d'ESO i BATX. 

5) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les juntes d’avaluació 

de final decicle. 

6) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora del 

següent procés: Gestionar les activitats i serveis. 

7) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per 

disposicions delDepartament d’Ensenyament. 

8) Substituir la directora en cas d’absència. 

9) És responsabilitat de la cap d'estudis assegurar el correcte funcionament, 

desenvolupament, seguiment i millora dels següents processos:  Gestionar la 

informació i admissió de l'alumnat C01- C02, Gestionar l'equip humà del centre 

S01.. 

Cap d’estudis de formació professional 

Correspon a la cap d’estudis de formació professional: 
1) Coordinar la impartició dels ensenyaments professionals. 

2) Dirigir els òrgans de coordinació de la formació professional. 

3) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular dels cicles formatius. 
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4) Vetllar, juntament amb els caps de departament, perquè l’avaluació dels alumnes es 

dugui a terme en relació amb els resultats d'aprenentatge i les competències 

professionals. 

5) Coordinar les proves d’accés a CF. 

6) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels 

següents processos:Gestionar la informació i admissió de l'alumnat (C01-

C02),Desenvolupar l’ensenyament i aprenentatge als CF (C04). 

7) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament. 

Cap d’estudis adjunt 

Les funcions del cap d’estudis adjunt seran les que li delegui la directora, a més de: 
1) Elaborar els horaris i calendaris d’exàmens i avaluacions i la distribució dels 

d’alumnes iprofessorat en les guàrdies. 

2) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

3) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels 

següents processos:Gestionar la satisfacció de l'alumnat/famílies/ empreses C05, i  

Gestionar d'altres activitats del centre S05. 

SECRETARI/ÀRIA 

Correspon al/a la Secretari/ària: 

a) Dur a terme la gestió de l’activitat administrativa del centre, sota el comandament de 

la directora, i exercir, per delegació d’aquesta, la prefectura del personal 

d’administració i serveis adscrit al centre. 

b) 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 directora. Elaborar el projecte de 

pressupost del centre. 

c) Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions de la directora i les 

disposicions vigents. Tenir cura de les reparacions, quan correspongui. 

d) Exercir la secretaria a les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i aixecar-ne 

les actescorresponents. 

e) Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

f) Fer les certificacions i els documents oficials del centre. 

g) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i del de matriculació. 

h) Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental dels 

registres i dels expedients acadèmics dels alumnes, i responsabilitzar-se que 

estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 
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i) Formular i mantenir actualitzat l’inventari del centre, així com les dades del personal 

que hiestigui destinat. 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alineació i 

el lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb 

la normativa vigent. 

k) Vetllar per la tasca i organització dels horaris del personal subaltern d’acord amb les 

instruccions de la directora. 

l) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels 

següents processos: Gestió econòmica i administrativa S02. 

m) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per 

disposicions delDepartament d’Ensenyament. 

COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A 

Correspon al/a lacoordinador/apedagògic/a: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades i complementàries, tant en el si del mateix 

centre com amb els centres de procedència dels alumnes i els centres públics que 

imparteixen l’educació secundària obligatòria de la zona. 

b) Fer el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a 

l’institut, sota la dependència de la directora. 

c) Convocar i coordinar juntament amb cap d’estudis les reunions dels equip docents. 

d) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

e) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular, tot procurant la 

col·laboració i participació del professorat en els grups de treball i vetllar per la 

concreció en les diferents àrees i matèries que s’imparteixen a l’ESO i BAT. 

f) Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes de 1r 

de l’educació secundària obligatòria i els corresponents als del cicle superior 

d’educació primària en el sí de la zona escolar corresponent 

g) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents nivells de l’ESO i BAT. 

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

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

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

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

i) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel 

Departament d’Ensenyament quan s’escaigui. 

j) Vetllar, juntament amb els caps de departament, perquè l’avaluació del procés 

d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els objectius generals 

de l’etapa i amb els generals i terminals de cada àrea o matèria. 

k) Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents nivells de 

l’ESO i BAT. 
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l) Vetllar, juntament amb els caps de departament, i tenint en compte la normativa 

vigent, per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments. 

m) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

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

n) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per 

disposicions delDepartament d’Ensenyament. 

o) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels 

següents processos:Desenvolupar l’ensenyament i aprenentatge a l’ESO, i 

Desenvolupar l’ensenyamenti aprenentatge al BATC03. 

3.3. ÒRGANS COL.LEGIATS DE PARTICIPACIÓ: consell escolar i claustre de 

professors 

CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legial de participació de la comunitat escolar en 
elgovern del Institut. El Consell Escolar de l’Institut Baix Camp es regirà per l’article 1 48 de 
la llei1 2/2009, d’Educació (LEC); els articles 27, 28, 45, 46 i 47 del decret 1 02/201 0 
d’Autonomia delsCentres Educatius; dels articles 1 3 fins al 20 de la Llei 26/201 0, del 3 
d'agost, de règim jurídic i deprocediment de les administracions públiques de Catalunya; el 
present document de Normesd’Organització i Funcionament del Centre i els punts de la 
Resolució que donen instruccions per al'organització i funcionament dels centres docents 
públics d'ensenyament secundari de Catalunyacada curs. 
1) El Consell Escolar el convoca el director/a - que n’és el president/a - amb caràcter 
ordinari almenys una vegada cada trimestre i a principi i final de curs. Amb caràcter 
extraordinari es convocarà sempre que es cregui convenient en qualsevol dels següents 
supòsits: 

a) La presidenta en considera la necessitat. 

b) Un mínim d’un terç dels seus membres amb dret a vot en sol·licita la convocatòria al 

president mitjançant un escrit motivat. 

L’ordre del dia el fixarà el seu president. No obstant això els membres del Consell poden 
sol·licitar la inclusió de punts en l’ordre del dia si ho demanen amb la deguda antelació. 

Les actes aprovades de les sessions són un document intern que pot ser consultat per tots 
els membres, però és preceptiu no fer-ne còpies. No obstant això tota persona interessada 
de la comunitat educativa pot sol·licitar certificació estesa pel Secretari, amb el vist-i-plau 
del director, d’acords concrets que constin a l’acta. 

2) El consell escolar estarà format pels següents membres: 
a) La directora del centre, que en serà la presidenta. 

b) El cap d’estudis. 

c) Un regidor o representant de l’Ajuntament. 

d) Vuit representants del sector professorat. 

e) Un representant del PAS. 

f) Un representant del PAE.  

g) Quatre representants del sector de pares d'alumnes. 
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h) Quatre representants del sector de l'alumnat. 

i) Secretària–administradora, sense vot. 

j) Un representant d'organitzacions empresarials, sense vot. 

3) Per a l’elecció dels membres del Consell Escolar se seguirà el procediment que 
determina en cada període electoral el Decret corresponent que el Departament 
d’Educació publica quan s’escau. 

El Consell escolar es renova cada dos anys per meitats, en el primer trimestre del curs 
escolar.En cas de produir-se una vacant, la substitució dels membres del Consell es farà 
de la següent manera: 

La vacant que es produeix en el consell escolar és ocupada pel següent candidat més 
votat en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la vacant, aquesta 
queda sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. El nou membre ha de 
ser nomenat pel temps de mandat que li restava a la persona que ha causat la vacant. 

Els alumnes podran ser elegits membres del consell escolar, a partir del primer curs de 
l’ESO. En cap cas podrà ser elegit un alumne que hagi estat objecte de sanció per 
conductes greument perjudicials per a la convivència del centre durant el curs en què té 
lloc la celebració de les eleccions.  

4) Funcions del consell escolar: 

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

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

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

cinquenes parts dels membres.  

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

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

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

seu suport per majoria simple dels membres.  

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

resta de documents de gestió del centre. 

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

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

e) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

f) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora. 

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

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

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

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

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

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

k) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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5) Comissions específiques del consell escolar 
Es poden establir comissions d’estudi i informació en el sí del consell escolar i delimitar els 
àmbitsd’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i 
propostes al plenaridel consell. Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre 
o, en la seva representació,un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o 
professora, i un alumne o alumna orepresentant de les mares i els pares. El consell escolar 
pot autoritzar que s’incorporin d’altrespersones membres de la comunitat educativa a una 
comissió quan sigui d’interès per als objectiusde la comissió. 
En el sí del consell escolar s'ha de constituir, preceptivament, la comissió econòmica 
integrada perla directora -que la presideix-, l'administradora, un representant del 
professorat, un dels paresd'alumnes i un dels alumnes designats pel consell escolar entre 
els seus membres. 
Té les competències que expressament li delega el consell escolar i a més revisa la 
proposta depressupost presentada per la secretària-administradora del centre. 
En el sí del Consell Escolar es constituirà una Comissió Permanent, una  Comissió 
Econòmica i una Comissió de Convivència. 

Comissió Permanent 

La Comissió Permanent estarà integrada per: 

 el director que la presideix 

 el cap d’estudis 

 dos representants del professorat 

 un representant dels pares d’alumnes  

 el secretari, amb veu i sense vot. 

Comissió Econòmica 

Les seves funcions són les d’elaborar juntament amb el Secretari/a el pressupost, fer-ne el 
seguiment i proposar al Consell Escolar les despeses extraordinàries. 

La Comissió Econòmica estarà integrada per:  

 el director que la presideix 

 el secretari 

 dos representants del professorat 

 un representant dels pares d’alumnes  

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

La Comissió de Convivència té com a finalitat promoure tot tipus de activitats destinades 
a millorar la qualitat de la convivència en el nostre centre. És així que es tendrà especial 
cura d'aconseguir la integració de tots els membres de la comunitat educativa en la vida de 
l'institut, de prevenir qualsevol problema relacionat amb la convivència i d'establir un 
protocol d'actuació per intervenir en cas de conflicte. 

La Comissió de Convivència estarà formada per: 

 el/la director/a, que la presideix 

 el/a cap d’estudis 

 un/a professor/a designat per Consell Escolar 
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 un pare o mare designat pel Consell Escolar 

CLAUSTRE DE PROFESSORS 

El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la 
planificació educatives de l’institut. Està integrat per la totalitat dels professors que hi 
presten serveis i el presideix e/lal director/a.  

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre amb caràcter ordinari i 
amb caràcter extraordinari sempre que el director ho cregui necessari. És preceptiu que el 
Claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. El Claustre serà també 
convocat a petició d’un terç dels seus membres mitjançant un escrit a presentar a la 
secretaria del centre. En aquest cas, la direcció del centre convocarà una sessió 
extraordinària del Claustre de professors en el termini dels 10 dies lectius següents a la 
recepció de l’escrit. 

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

L’ordre del dia serà fixat pel director, juntament amb l’equip directiu. Hi pot incloure punts 
qualsevol professor si compta amb el suport d’un terç del professorat. 

Les reunions de Claustre seran presidides pel director i, en cas d’absència d’aquest, pel 
cap d’estudis. 

L’acta és redactada pel secretari i conté, com a mínim, la relació d’assistents, i les excuses 
d’assistències si s’escau, l’ordre del dia, els acords presos i les intervencions que hom 
sol·liciti explícitament que hi constin, a més del resultat de les votacions que  es puguin dur 
a terme. En absència del secretari l’acta serà redactada pel coordinador pedagògic. 
Qualsevol intervenció que hom sol·liciti explícitament que consti a l’acta cal lliurar-la per 
escrit al secretari del centre en un termini màxim de 48 hores de la finalització de la sessió 
del claustre. 

1) Seran funcions del claustre de professors: 
a) Formular a l’equip directiu propostes per a l’elaboració de la programació general 

anual, així com avaluar-ne l’aplicació. 

b) Formular propostes al consell escolar per a l’elaboració del projecte educatiu i 

informar, abans de la seva aprovació, dels aspectes relatius a l’organització i 

planificació docent. 

c) Informar sobre les Normes d'Organització i Funcionament del Centre i les revisions 

que es vagin fent. 

d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica i 

en la formació del professorat del centre. 

e) Elegir els seus representants en el consell escolar del centre. 

f) Coordinar les funcions referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels 

alumnes. 

g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 

escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’Administració educativa, 

així com de qualsevol altre informe referent a la seva evolució. 

h) Ser informat per la directora de l’aplicació del règim disciplinari del centre. 
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i) Ser informat de la proposta a l’Administració educativa del nomenament i cessament 

dels membres de l’equip directiu. 

j) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 

k) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’Administració educativa. 
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3.4. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 

Els òrgans de coordinació del centre són els departaments i seminaris. 

DEPARTAMENTS I SEMINARIS 

En el sí de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries 
corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la 
pràctica docent. També es fixen i valoren els criteris sobre avaluació i recuperació 
d’alumnes. 

Al capdavant de cada departament es nomena un/a cap del Departament.  

Els 12 departaments són: 

-Departament de llengua catalana: en forma part el professorat de Llengua catalana 

i literatura. 

-Departament de llengua castellana: en formen part el professorat de Llengua 

castellana i literatura i de Llengües clàssiques  

-Departament de llengües estrangeres: en forma part el professorat d’Anglès i de 

Francès. 

-Departament de ciències socials i humanitats: en formen part el professorat de 

Geografia i Història, de Filosofia. 

-Departament de ciències naturals: en formen part el professorat de Biologia i 

Geologia i el de Física i Química. 

-Departament de matemàtiques: en forma part el professorat de Matemàtiques. 

-Departament de tecnologia: en forma part el professorat de Tecnologia 

-Departament d’educació visual i plàstica i música: en forma part el professorat de 

dibuix i música. 

-Departament d’educació física: en forma part el professorat d’Educació física. 

-Departament d’orientació: en forma part el professorat de Psicopedagogia, 

Pedagogia Terapeutica i el de Religió. 

-Departament d’instal.lacions electrotècniques en formen part el professorat de 

l’especialitat electrica. 

-Departament de serveis socioculturals i a la comunitat:en forma part el professorat 

de TEI, TIS i TAPSD 

-Departament d’Activitats físques i esportives: en forma part el professorat de 

CAFEMN, EAS i AAFE 

Es podran crear Seminaris per especialitats en el si dels departaments, d’acord amb la 
normativa vigent. Els Seminaris i el nomenament del seu cap s’establiran al començament 
del curs. 

 

CAP DE DEPARTAMENT 

El/la Cap de Departament ha de tenir recollit en el seu departament la següent 
documentació:  
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 Programació anual de Departament 

 Programació anual de les reunions del departament. 

 Actes de les reunions del departament de tot el curs. 

 Memòria anual del departament 

 Inventari del departament. 

També ha de tenir recollides les programacions de tots els crèdits/mòduls dels cicles del 
seu departament. I si fos el cas, elaborar-les 

Les funcions dels/les Caps de Departament i de seminari són:  

a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. 

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries 

corresponents. 

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i 

etapes. 

d) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica aplicables en la pràctica 

docent. 

e) Coordinar la fixació dels criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels 

alumnes en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 

f) Fer el seguiment de les programacions i la valoració dels resultats de les 

avaluacions, proposar accions correctives, si s'escau i tornar a fer el seguiment i 

valoració d'aquestes. 

g) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del 

departament. 

h) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies del departament i assessorar 

sobre l’adquisició de material didàctic del departament. 

i) Coordinar l’elecció dels llibres de text i del material didàctic que faran els mateixos 

components de cada departament i seminari, tenint en compte que, una vegada 

escollits, s’hauran de mantenir els anys que la normativa vigent estableixi. 

j) Proposar al coordinador d’activitats i serveis, a l’inici del curs, les sortides que el 

departament té programades. Així mateix, i amb quinze dies d’antelació, li notificarà 

les sortides que es programin de nou, perquè es puguin presentar en la propera 

sessió del consell escolar. I vetllar pel compliment  de la normativa proposada en 

quant, a la seva organització (coordninador/a d'activitats i serveis). 

k) Aixecar acta dels acords de les reunions del departament i del seminari. 

l) Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació 

m) Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de 

projectes específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris. 

n) Col·laborar amb la inspecció educativa i la direcció del centre en l’avaluació del 

professorat adscrit al departament. 

o) Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la directora o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament. 
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COORDINADORS D'ESO I BATXILLERAT 

1) Coordinador/a d'educació secundària obligatòria 

Vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg d’aquest 

cicle sota la dependència de la coordinació pedagògica. 

Les funcions del coordinador d'educació secundària obligatòria seran les següents: 

a) Convocar i coordinar les reunions de tutors de l’ESO. 

b) Col·laborar amb la coordinació pedagògica en l’organització dels crèdit de síntesi de 

1r, 2n i 3r d'educació secundària obligatòria i el projecte de recerca de 4t d'ESO. 

c) Col·laborar amb la coordinació pedagògica i cap d’estudis en les reunions d’equips 

docents. 

d) Participar en les reunions de coordinadors convocades per coordinaciópedagògica 

per establir les accions educatives a dur a terme durant el curs i presidir les de tutors 

per transmetre aquestes accions i rebre les valoracions dels equips docents. 

e) Planificar i organitzar, juntament amb els caps d'estudi i la coordinadora d'activitats i 

serveis, les activitats extraescolars i complementàries de la educació secundària 

obligatòria. 

f) Col·laborar en l'organització del viatge de fi d'estudis. 

2) Coordinador/a de batxillerat 

Vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg d’aquesta 

etapa sota la dependència de la coordinadora pedagògica. 

Les funcions del coordinador de batxillerat seran les següents: 

a) Planificar conjuntament amb el coordinador pedagògic les activitats d'orientació 

acadèmica i professional (jornades de portes obertes a les universitats, xerrades 

informatives, visites,...) 

b) Col·laborar en l'organització dels viatges d'estudis, si fos el cas. 

c) Coordinar els tutors i organitzar la gestió dels treballs de recerca. 

d) Difondre la informació sobre estudis universitaris i cicles formatius. 

e) Convocar i coordinar les reunions de l'equip docent de batxillerat. 

COORDINADOR/A DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

El/la Coordinador/a de formació professional, sota la dependència del/la Cap d’Estudis, 

vetlla per l'adequació de les accions dels/les tutors/es de pràctiques, coopera en les 

necessitats de la formació pràctica de l'alumnat, de l'àmbit territorial on s’ubica l'Institut, 

d'acord amb la planificació, els criteris i programes del Departament d’Ensenyament, i es 

relaciona amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les 

empreses de l'àrea d'influència.   

Les funcions de la Coordinació de Formació Professional són les següents:  
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a) Cooperar en l'apreciació de les necessitats de formació professional de l'àmbit 

territorial on s'ubica l'institut, d'acord amb la planificació, els criteris i programes del 

Departament d'Ensenyament.  

b) Impulsar l'aplicació de les accions promogudes del Servei de Relacions Escola-

Empresa del Departament d’Ensenyament i proposar els criteris i línies de treball als 

òrgans de govern del centre per desenvolupar-les.  

c) Orientar als/les tutors/es sobre la línia d'actuació del seguiment de l'FCT al centre.  

d) Aportar la documentació necessària als/les tutors/es per: formalització del conveni, 

modificacions de conveni, sol·licitud de permisos especials, exempcions de les 

pràctiques, llistat d'empreses relacionades amb el centre, formulari de visites a les 

empreses, etc.  

e) Vetllar per la programació, planificació, seguiment, control i avaluació de l'FCT per 

part dels/les tutors/es.  

f) Mantenir les relacions oportunes en nom del centre i per delegació del/la Director/a, 

amb les empreses, institucions i d'altres.  

g) Organitzar un calendari d'organització i lliurament de la documentació relacionada 

amb l'FCT.  

h) Vetllar per una bona coordinació entre els diferents tutors/es de FCT d'una mateixa 

especialitat: distribució d'empreses, visites, ...  

i) Oferir als/les tutors/es d’una mateixa especialitat un llistat d’empreses amb les que 

s’ha col·laborat en cursos anteriors, per tal de que facin la planificació del 

crèdit/mòdul d’FCT.  

j) Realitzar reunions individuals, en funció de les necessitats, amb els tutors/es de 

FCT per comprovar l’estat de planificació i seguiment de les pràctiques.   

k) Realitzar reunions juntament amb els/les Caps d’Estudis per establir les directrius a 

seguir.  

l) Orientar i vetllar per la gestió dels convenis a través del BID i portar-ne un registre.  

m) Presentar al/la Secretari/a del centre les propostes d’exempció de pràctiques en 

centres de treball correctament complimentades.  

n) Presentar propostes a l'equip directiu per millorar el funcionament de la FCT.  

o) Mantenir i vetllar que els tutors de pràctiques mantinguin una bona relació amb les 

empreses. Intervenir en cas de conflictes en les relacions tutor i empresa.  

p) Informar a la direcció del centre sobre les línies d'actuació de la Coordinació de FP.  

q) Fer el seguiment de la inserció professional dels/les alumnes coordinant-se amb 

els/les tutors/es i responsables de la borsa de treball durant l'any següent al de la 

finalització dels seus estudis.  

r) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora del 

procés de: gestió d'empreses FCT S07. 

s) Elaborar la programació, organització i memòria de la formació en centres de treball. 

COORDINADOR/A D’ACTIVITATS I SERVEIS 

Les funcions: 
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a) Coordina les activitats i sortides curricularscomplementàries i, sota ladependència 

del cap d’estudis i de la coordinació pedagògica. 

b) Elabora la circular per a les famílies dels alumnes participants, fer-ne les 

llistescorresponents i donar-les als professors que els acompanyen.  . 

c) Recull les propostes dels departaments per elaborar un document de les activitats i 

sortides curricularscomplementàries segons laproposta del professorat dels diferents 

departaments i/o seminaris. 

d) Elabora una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades. 

El departament o els seus professors de forma individual, són els responsables 

d’organitzar les activitats i sortides curricularscomplementàries. Els equips docents han de 

vetllar per la coherència en la planificació de les activitats extraescolars. Han de procurar 

que no s’escaiguin en èpoques d’exàmens finals o de trimestre. En particular, s'intentarà 

evitar organitzar activitats i sortides curricularscomplementàries les dues setmanes 

anteriors a la data de finalització de cadascun dels trimestres. També s'intentarà evitar 

concentrar activitats extraescolars en els mateixos dies de la setmana o en els mateixos 

grups per no alterar el ritme de treball d'altres matèries. Els cicles formatius de grau 

superior, en el últim curs de formació, evitarà realitzar sortides en el tercer trimestre. 

 

En l’organització d’aquestes activitatsi sortides curricularscomplementàries, el professorat 
responsable actuarà seguint les pautes següents: 

a) Recollir tots els documents i autoritzacions relatives a l’activitat, així com els diners, 

els quals s'hauran d'ingressar en el banc en el compte corresponent i fent constar el 

nom, la quantitat i el concepte a què correspon. 

b) Assegurar-se que el nombre de professors acompanyants són com a mínim d’un per 

cada 20 alumnes a l’educació secundària obligatòria i de 25 en els ensenyaments 

postobligatoris. No es podran realitzar sortides amb menys de dos acompanyants, 

un dels quals haurà de ser professor, llevat d’aquelles situacions en què el consell 

escolar determini altres condicions. 

c) Comunicar als caps d’estudis els noms dels alumnes i dels professors que fan la 

sortida per preveure les guàrdies corresponents. 

d) Recordar als alumnes d'ESO/BAT que no participen en la sotida que estan obligats 

a seguir el seu horari escolar, llevat d’aquelles en què el consell escolar pugui 

determinar altres condicions. 

e) Recordar als alumnes de postobligatori que  si no participen en la sortida tindran una 

falta d'assistència. 

f) Lliurar a la secretària-administradora el full de liquidació de l'activitat i/o sortida un 

cop finalitzada. 

COORDINADOR/A D’INFORMÀTICA TIC 

Funcions: 
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a) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimaciódels recursos 

TIC del centre. 

b) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipamentsinformàtics i 

telemàtics del centre, en coordinació amb el servei demanteniment preventiu i 

d’assistència tècnica. 

c) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració iserveis del 

centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica ieconomicoadministrativa del 

Departament d’Educació. 

COORDINADOR/A TAC 

 Funcions: 

a) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització dels recursos informàtics i 

per a adquirirne de nous. 

b) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis en 

l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equips informàtics i telemàtics del 

centre. 

d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

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

permanent en aquest tema. 

e) Elaborar i revisar el pla TAC del centre 

f) Mantenir, actualitzar i dinamitzar la pàgina Web del centre i la seva presència a les 

xarxes socials. 

g) Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat 

per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació en TIC, d’acord amb 

l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

h) Coordinar les funcions i activitats que du a terme el Servei de Recursos i Suport a 

les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. 

i) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora del 

procés Gestió de les TAC (S03). 

j) Aquelles altres que la directora de l’institut li encomani en relació amb els recursos 

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

COORDINADOR/A LINGÜÍSTIC, D’INTERCULTURALITAT I DE COHESIÓ SOCIAL 

Funcions: 
a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessora LIC, 

actuacions per a lasensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i 

de la llengua catalana com a eixvertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe. 

b) Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents del centre 

que fanreferència a la promoció de l’ús de la llengua. 
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c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la 

convivènciamitjançant l’ús de la llengua catalana, afavorint la participació de 

l’alumnat i garantint-ne la igualtatd’oportunitats. 

d) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Projecte 

lingüístic. 

COORDINADOR/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Funcions: 
a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut d'acord amb les 

orientacions del servei de prevenció de riscos laborals. 

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

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

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el 

plad’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat 

complementària a lesrevisions oficials. 

f) Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 

g) Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en l'avaluació i 

el control dels riscos generals i específics del centre. 

h) Coordinar la formació dels treballadors i les treballadores del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

i) Col·laborar, si escau, amb el claustre en el desenvolupament, dins el currículum de 

l'alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

j) Assegurar el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora dels 

següents processos:Gestió de riscos laborals S08. 

COORDINADOR/A DE QUALITAT 

Funcions: 
a) Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema 

de Gestió de la Qualitat. Més concretament, és responsable de la coordinació de 

qualitat assegurant el correcte funcionament, desenvolupament, seguiment i millora 

dels següents processos: Elaborar, desenvolupar i millorar el sistema de gestióE03i 

gestionar el sistema de gestió de la qualitat S04 

b) Informar a la direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de 

millora. 

c) Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. 

d) Mantenir la integritat del Sistema de Gestió de Qualitat. 
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EQUIPS DOCENTS  

El conjunt de professors que imparteixen docència als alumnes d’un determinat nivell 
educatiu, constitueix l’Equip docent de nivell. 

Ha d’actuar coordinadament en l’establiment de criteris per garantir la correcta convivència 
del grup d’alumnes.  

Ha de ser coherent en el desenvolupament de l’activitat pedagògica i la resolució de 
conflictes quan s’escaigui.  

L’equip docent el formen el professorat del curs i/o cicle. El tutor actuarà com a coordinador 
d’equip docent. 

Les seves funcions són: 

a) Revisar l’assignació de matèries optatives. 

b) Establir els diversos agrupaments d’alumnes. 

c) Proposar les mesures per a l’atenció a la diversitat al llarg del curs. 

d) Coordinar el currículum 

e) Fer el seguiment i fer propostes de cara al Pla d’Acció Tutorial. 

f) Avaluar els alumnes  

g) Avaluar el funcionament general del curs i prendre les decisions oportunes per a la 

bona marxa del curs. 

h) Dissenyar i aplicar el treball de síntesi o projecte de recerca. 

i) Col·laborar en el procés d’avaluació interna. 

Els equips docents d’ESO, BATXILLERAT i CFes reuneixen períodicament segons el 
calendari anual fitxat a inici de curs, si s'escau es convocaran altres reunions. 

PROFESSOR/A-TUTOR/A - TUTOR/A FCT 

Elsdocents han d'identificar les dificultats i els progressos d'aprenentatges dels alumnes i 
possibilitar, alhora, el desenvolupament de les potencialitats dels alumnes per autorregular 
el seu propi aprenentatge. 

Cada grup d’alumnes tindrà un professor tutor.El nomenament s'efectuarà, preferentment, 
per la durada del cicle. 

Els tutors d' ESO i BAT tindran una hora lectiva de tutoria amb el grup d’alumnes i dues 
hores no lectives per tal d’atendre als pares i realitzar la tutoria individual. 

Els tutors de CF tindran una hora lectiva setmanal per fer les tasques d'orientació del 
procés formatiu dels alumnes i d'acció tutorial. 

El nomenament s'efectuarà preferentment, per la durada del cicle i mentre els alumnes 
tinguin pendent l'FCT. 

El/la tutor/a es compromet a fer el seguiment de la FCT atenent els criteris que fixa el 
Departament d’Ensenyament i la direcció del centre. El compliment d’aquests criteris és 
necessari per continuar exercint la tutoria.   

Cas de no haver realitzat en anys anteriors el seguiment de la formació en centres de 
treball, cal que el professor que opta a la tutoria es comprometi a adquirir la formació 
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necessària. En aquest sentit, es donarà preferència per fer la tutoria aquell professor que 
estigui format o hagi realitzat la tutoria de FCT en els dos cursos anterior.  

Cada Departament elabora els seus criteris en referència l'FCT, seguint les instruccions de 
formació en centres de treball, elaborades anualment pel Departament d'Ensenyament. 

Les funcions dels professors: 

a) Conèixer la situació de l'alumne amb la finalitat de facilitar el procés d'aprenentatge i 

el de maduració personal. 

b) Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament aprenentatge i les 

activitatsd’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament 

del seu grupd’alumnes. 

c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 

d’avaluació. 

d) Recollir les incidències de la seva classe, especialment les d’aquells alumnes que 

s’hanmanifestat conflictius. 

e) Passar aquestes incidències al tutor/a i si s'escau; fer arribar aquesta informació a 

l'equip docent per a la seva gestió. 

Les funcions del tutor/a: 

a) Aplicar el pla d'acció tutorial del centre. 

b) Vetllar pel bon funcionament del grup i ajudar a trobar solucions positives quan es 

donen situacions de conflicte. 

c) Vetllar pel control d'assistència dels alumnes del grup, segon les normes 

d'organització i funcionament del centre (NOFC). 

d) Presidir les sessions de la junta d'avaluació del grup i tenir cura de la documentació 

corresponent i fer constar en acta els acords presos en les sessions de la junta 

d'avaluació del grup. 

e) Fer un seguiment individualitzat de l'alumne utilitzant els diversos procediments 

habituals (fitxa de registre, reunions, seguiment del procés d'avaluació, etc.). 

f) Orientar l'alumne en l'elecció d'estudis i professions, d'acord amb els seus 

interessos i capacitats. 

g) Informar els pares del procés educatiu de l’alumne i del seu aprofitament acadèmic i 

fer-los entrega dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació. 

h) Tenir coneixement de les sortides i activitats curriculars del seu grup. 

i) Controlar  l'assistència dels alumnes del seu grup i comunicar-ho a les famílies. 

j) Vetllar pel manteniment i neteja de l’aula. 

k) Comunicar a la secretària del centre qualsevol desperfecte que s'observi. 

l) Aquelles altres funcions que li encomani la director/a. 

Les funcions del tutor/a de formació en centres de treball (FCT) 

a) Planificar i programar el crèdit/mòdul d’FCT 

b) Fer recerca d’empreses/entitats per al desenvolupament de l’FCT. 
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c) Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació en els centres de 

treball, segons normativa anual. 

d) Entrevistar-se amb els representants de les empreses que col·laborin en el 

programa. 

e) Entrevistar-se amb el tutor d’empresa, per tal d’avaluar la situació de l’alumne i 

programar les activitats que cal fer segons el cicle formatiu i el pla d’activitats del 

quadern de pràctiques (QBID). 

f) Vetllar perquè l’alumne i l’entitat col·laboradora emplenin la part corresponent del 

quadern de pràctiques (QBID), on cal reflectir les activitats fetes per l’alumne i 

l’avaluació posterior per part de l’entitat col·laboradora. 

g) Fer el seguiment de les pràctiques dels alumnes i valorar l’aprenentatge assolit i 

el programa realment desenvolupat. Cal fer aquesta valoració a partir de les 

aportacions del representant de l’entitat collaboradora i de l’alumne. 

h) Visitar les empreses on fan les pràctiques els alumnes del cicle formatiu 

corresponent i informar la coordinació de formació professional  

i) Fer el tancament del quadern de la formació pràctica en centres de treball, en la 

seva finalització o baixa anticipada de l’FCT. 

j) Recollir informació de les empreses sobre els aspectes formatius que es podrien 

incloure en els crèdits de lliure disposició. 

k) Fer el seguiment de la inserció laboral dels alumnes a partir dels sis mesos de la 

finalització dels estudis i elaborar els informes i les enquestes corresponents. 

l) Fer qualsevol altra acció que se li encomani, en relació amb les seves funcions 

3.5. COMISSIONS DE CENTRE 

Les Comisssions són equips de treball en grup reduït amb la finalitat de treball sobre una 
temàtica 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

Composició de la comissió: 

 El/La director/a 

 Els Caps d’estudis 

 Els/ les coordinadors/es dels diferents nivells 

 Departament d'orientació 

 Representant del SIEI 

Les funcions de la comissió són: 

 Reunir-se setmanalment. 

 Revisar, valorar i fer el  seguiment dels fulls d’incidència i de les absències 

 Fer el seguiment del compliment del protocol establert. 

 Informar i assessorar a la directora sobre la necessitat d’aplicació de mesures 

correctors, sancions i/o obertura d’expedients. 
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 Realitzar entrevistes i consultes  a  professorat i alumnat er esbrinar els fets 

ocorreguts.  

 Revisar  i fer el seguiment en les reunions de tutors de les faltes comeses pels 

alumnes. 

 Revisar  i fer el seguiment en les reunions de tutors de les absències dels 

alumnes. 

 Proposar els alumnes susceptibles d'aplicació del protocol d'absentisme. 

 Revisar  i fer seguiment en les reunions de tutors dels fulls d’incidència. 

 Trucar a les famílies per comunicar la mesura correctora o la sanció pertinent, 

principalment la supressió d’assistència a classes, pel període decidit per la 

comissió. 

Procediment 

Aquesta informació es troba a la carpeta del professorat. 

COMISSIÓ TAC 

Corresponal coordinador o coordinadora de TAC del centre: 
Impulsar l’ús didàctic de les TAC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a 
la seva implementació, així com orientar-lo sobre la formació en TAC, d’acord amb 
l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

 Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos 

TAC del centre. 

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 

d’assistència tècnica. 

 Coordinar les actuacions dels responsables de manteniment. 

 Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del 

centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del 

Departament d’Ensenyament. 

 Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos 

TAC que li pugui assignar el Departament d’Educació. 

COMISSIÓ DE QUALITAT I MILLORA  

La comissió està formada per: 

 La director/a 

 La  Cap d’Estudis d'FP 

 El  Cap d’Estudis Adjunt 

 La coordinador/a  de Qualitat i Millora 

Les funcions de la comissió són: 

 Mantenir la qualitat de la gestió del centre 

 Elaborar els indicadors que regulen la qualitat de la gestió del centre 
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 Dissenyar objectius, estratègies i activitats de millora de la gestió del centre 

 Elaborar els criteris d’avaluació interna de la gestió del centre 

COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Amb la finalitat de planificar i fer el seguiment de les actuacions que es duguin a terme per 

atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, es constituirà la comissió 

d’atenció a la diversitat,hi participen l’equip directiu, els docents especialitzats en atenció a 

la diversitat (mestres d’educació especial, orientador del centre, professorat de pedagogia 

terapèutica, mestres de reforç, professorat de l’aula d’acollida, professionals del SIEI, el 

psicopedagog de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els 

coordinadors o representants dels diferents equips docents o cicles, segons l’etapa 

educativa. 

La comissió d’atenció a la diversitat haurà de determinar les actuacions que es duran a 

terme per atendre les necessitats educatives específiques de l'alumnat, els procediments 

que s’empraran per determiner aquestes necessitats educatives i per formular les 

adaptacions curriculars o els plans individuals intensius per a l’alumnat nouvingut quan 

correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que 

es considerin més apropiats. 

Correspon a la Comissió d’atenció a la diversitat: 

 Concretar els criteris i prioritats que el centre estableix per l’atenció a la diversitat 

dels alumnes. 

 Organitzar i fer un seguiment dels recursos de què disposa el centre i de les 

mesures adoptades. Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en 

relació a la diversitat i als alumnes que troben barreres en l’aprenentatge i la 

participació. 

 Fer el seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials així com, 

d’aquells que tenen dificultats enl'aprenentatge. 

 Proposar els plans individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries 

pel seu desenvolupament concreció. 

 Col·laborar en la construcció d’un marc de referència comú a nivell de centre per 

avançar en la inclusió i en les respostes i formes de suport que s’ofereixen a 

l’alumnat, segons les seves diferents necessitats. 

Les mesures que proposa el centre per atendre la diversitat tant a l'ESO com al SIEI, estan 
explicitades a la carpeta del professorat. 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA (EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA) 

Està formada per: 

 La  coordinadora pedagògica, que presideix la reunió. 

 Els/les coordinadors/es de nivell 

 Qualsevol altre professional que es consideri adient 
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Les funcions de la comissió pedagògica són: 

 Vetllar per mantenir actualitzat el projecte curricular del centre (PCC),  

 Coordinar  l’acció dels Equips de tutors 

 Coordinar  l’acció dels Equips Docents 

 Actuar com a transmissora d’informació pedagògica 

3.6. ALTRES ÒRGANS I PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 

EQUIPS DE MILLORA 

L’ Equip de millora és un grup de persones de diferents unitats (àrees, departaments i 
equips docents) de l’institut que es reuneixen per identificar, analitzar, solucionar 
problemes i proposar millores per un millor funcionament de la seva activitat diària. 

Cada equip de millora tindrà un facilitador per formar l’equip sobre la metodologia de 
treball, per vetllar pel seguiment de la metodologia de treball, convocar i liderar les reunions 
i fer-ne les actes. 

COMISSIONS PUNTUALS 

Puntualment es pot constituir una comissió formada per professorat voluntari així com 
també formada amb pares i/o alumnes amb objectius concrets. Serà convocada a través 
dels mitjans de comunicació habituals. 

3.7. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

ADMINISTRATIUS 

Correspondrà als funcionaris pertanyents a aquest cos  de desenvolupar les tasques 
administratives de col·laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de 
caràcter superior, la comprovació de documentació i la preparació de la redacció dels 
documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria 
administrativa superior; tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul 
numèric relacionades amb el treball de les diverses oficines: tasques d’informació i de 
despatx al públic en matèria administrativa, i, en general, tasques similars a les 
explicitades. 

En iniciar el curs, es donarà a conèixer el seu horari d’atenció al públic en general i l’horari 
d’atenció a l’alumnat del centre. 

CONSERGES 

Correspondrà a aquest cos de complir les funcions de vigilància dels locals, de control de 
les persones que accedeixen al centre, d’atenció de trucades telefòniques, de custòdia del 
material, del mobiliari i de les instal·lacions; d’utilització de màquines reproductores, 
fotocopiadores i similars, i, en general, altres tasques de caràcter similar. Tanmateix, li 
correspondrà també l’atenció a l’alumnat.  

Des de 15 minuts abans de començar la jornada lectiva fins a mitja hora després de 
finalitzar-la al centre hi haurà com a mínim.  Durant les hores lectives sempre hi haurà  un 
subaltern a consergeria. Sempre que es realitzin activitats fora de l’horari del centre i la 
direcció ho cregui convenient  hi haurà un subaltern com a mínim. 
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Funcions del cos subaltern: 

 Custodiar el mobiliari, les màquines, les instal·lacions i els locals. 

 Controlar l’entrada de les persones alienes al  centre i atendre-les 

convenientment.  

 Custodiar  totes les claus del centre. 

 Rebre, conservar i distribuir els documents, objectes i correspondència que, amb 

aquestes finalitats, els siguin encomanats. 

 Efectuar, dins de la dependència, els trasllats de material, mobiliari i efectes que 

siguin necessaris.  

 Fer els encàrrecs relacionats amb el servei que els siguin encomanats, dins o 

fora de l’edifici. 

 Manejar màquines reproductores, multicopistes, fotocopiadores, 

enquadernadores i altres anàlogues. 

 Prestar, si és el cas, serveis adequats a la naturalesa de les seves funcions en  

magatzems, ascensors, etc.  

 Controlar que no quedi cap alumne/a a les dependències del centre en acabar la 

jornada. 

 Atendre les trucades telefòniques i derivar-les cap a les persones destinatàries. 

 Controlar els accessos als lavabos de la planta baixa i, sempre que sigui 

necessari, els passadissos, escales i altres dependències del centre. 

 Anotar la previsió d’ús dels aparells audiovisuals i instal·lar-los i recollir-los on 

correspongui. 

 Anotar la previsió d’ús d’altres serveis específics que se’ls encarregui (aula 

d’informàtica, etc).    

 En general, qualsevol altra tasca de anàloga que, per raó del servei, els sigui 

encomanada. 

En iniciar el curs, es donaran a conèixer els seus horaris i les tasques diàries 
encomanades a cada un dels conserges. 

3.8. ORGANITZACIÓ DEL'ALUMNAT 

Cada grups té 2 alumnes que fan la funció de delegats. 

L’equip de delegats serà elegit per tot el curs acadèmic, llevat que circumstàncies 
extraordinàries obliguin a canviar-los.  

El procediment queda reflectit en el PAT. 

FUNCIONS DELS/DE LES DELEGATS/DES 

 Representar al grup. 

 Fer d’interlocutor entre el grup que representa i els professors o òrgans de govern 

del centre. 
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 Exposar a qui correspongui (professor, tutor, junta d’avaluació...) els suggeriments o 

reclamacions del grup que representa. 

 Assistir a les reunions a què se’l convoqui i informar la resta d’estudiants del 

contingut d’aquestes. 

 Trametre al grup les informacions que indiqui l’equip directiu.  

 Qualsevol altra funció de comunicació i organització del grup designada pels 

alumnes. 

 Reunir-se en consell de delegats quan se’ls convoqui. 
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4. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

4.1. NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CONVIVÈNCIA PER A ESO I BAT 

1. Respectar tots els membres de la comunitat educativa. 

2. Usar un llenguatge correcte i respectuós. 

3. Obeir les indicacions del professorat, que és la màxima autoritat dins l’aula. En cas 

que un/a alumne/a consideri que allò que el docent li demana vulnera els seus drets 

ha d’utilitzar les vies establertes per manifestar la seva queixa: tutor/a en primer lloc 

i en segon lloc l’equip directiu. 

4. Ser puntual.La classe dura 60 minuts. Comença quan sona el timbre i en aquell 

moment l’alumnat ha de ser dins l’aula que li correspon.  

5. Malgrat que el timbre marca la fi de l’hora lectiva, és el professorat que decideix 

quan s’ha d’acabar la classe. 

6. Les portes del centre s'obriran a les 8:00 i es tancaran a les 8:05. L'hora d'inici de 

les classes és a les 8:00.   

Alumnat ESO; que arribi més de 5 minuts tard, sense cap motiu justificat, entrarà en 

el centre i no podrà incorporar-se a la classe fins a les 9:00. En aquest temps 

restarà a la sala de guàrdia, fent la feina encomanada, o al lloc que els professorat 

de guàrdia determinin. No fer la feina encomanada serà motiu de incidència greu. 

L'alumnat d'ESO que arribi més tard de les 9:00, sense cap motiu justificat, passarà 

per consergeria i es trucarà a la famiília. L'equip directiu decidirà si s'incorpora 

directament a la classe o resta a la sala de guàrdia amb la feina encomanada. 

Alumnat BAT; que arribi més tard de les 8:05 no podrà incorporar-se al centre fins a 

les 9:00h, execpte si porta un justificant. 

L'alumnat de BAT, que arribi més tard de les 9:00h sense cap motiu justicat ja no es 

podrà incorporar a les classes fins el dia següent. Cal tenir present que la comissió 

de disciplina pot aplicar sancions en cas d'acumulació de retards. 

7. L’alumnat de Batxillerat pot sortir del centre a l’hora del pati. La resta d’alumnat no 

pot sortir del centre. 

8. L'alumnat menor d'edat només pot sortir del centre abans de l'acabament de l'horari 

lectiu amb una justificació. 

9. Es podrà anar al lavabo a l’hora de classe només de manera extraordinària i amb 

permís del professorat. Si no, el moment per anar al lavabo és l’hora del pati. 

10. Mantenir nets i ordenats l’edifici i les voreres del centre tot recordant que: 

a. Es pot menjar només al pati i no dins del centre. 

b. No s’ha de llençar res al terra. 

11. És prohibit fumar al centre i a la zona d’influència escolar (centre i voreres del 

centre). 

12. Utilitzar el material i les instal·lacions del centre correctament  i mantenir-lo en 

perfecte estat. En cas d’identificar algun desperfecte el/la delegat/ada de classe ha 

de comunicar-ho immediatament al/ la tutor/a o a algun membre de l’equip directiu. 
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13. Objectes de valor o diners: l’alumnat no deixarà a la seva aula objectes de valor, 

aparells electrònics o diners quan canvï d’espai. 

14. El alumnes han de tenir cura de l'higiene i vestir d’acord amb l’entorn educatiu. Una 

forma de vestir inapropiada o una manca d'higiene pot comportar una amonestació 

per part de l’equip directiu i en casos extrems un avís a la família. 

15. No són permesos el jocs violents o els que el professorat de guàrdia de pati 

consideri que poden ocasionar danys a altres persones o al centre. 

16. L’ús de mòbils i altres aparells electrònics dins el centre, queda reservat 

exclusivament a l’àmbit pedagògic i només sota les indicacions del professorat. 

17. La comunicació de l'alumnat amb la família s'ha de fer a través del telèfon del centre 

i no amb el telèfon de l’alumne. 

4.2. NORMES BÀSIQUES DE CONDUCTA I CONVIVÈNCIA PER A CICLES 

FORMATIUS. 

L’alumnat dels Cicles Formatius té l’obligació de respectar les següents normes: 

 Respectar  tots els membres de la comunitat educativa. 
 Usar un llenguatge correcte i respectuós. 
 L’alumne/a ha d’utilitzar les vies establertes per manifestar la seva petició, demanda: 

en primer lloc el tutor, després, l’equip directiu. 
 L’alumne/a ha de ser puntual i respectar la durada de la classe. El timbre marca la fi 

de l’hora lectiva, però és el professor/a qui diu si la classe s’ha acabat. Sortir de l’aula 
abans, significarà una falta d’assistència i pot comportar la pèrdua del dret a ser 
avaluat de forma ordinària. 

 L’alumnat que arribi tard sense justificació, a primera hora s’haurà d’esperar fora del 
centre, a la resta d’hores haurà d’anar a la sala de guàrdia i en ambdós casos, se li 
computarà com una falta d’assistència. 

 És prohibit sortir del centre,excepte l’alumnat que cursi matèries soltes i a l’hora del 
pati. L’alumnat que necessiti sortir del centre, amb justificació, signarà al full de 
registre de consergeria anotant les dades que es demanen. Als alumnes menors 
d’edat, a més a més, els caldrà la justificació dels tutors legals. 

 Mantenir nets i ordenats l’aula, els passadissos, el pati i les aules especials. També 
les voreres del centre. 

 Utilitzar el material i les instal·lacions del centre correctament i mantenir-los en 
perfecte estat. En cas d’identificar algun desperfecte el delegat de classe  ha de 
comunicar-ho immediatament al tutor o a algun membre de l’equip directiu.  

 No es pot menjar dins el centre, excepte en aquelles UF que el currículum així ho 
estableix. 

 Són prohibits els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

 És prohibit fumar al centre i a la zona d’influència escolar (centre i voreres del 
centre). 

 L’alumnat no deixarà a l’aula objectes de valor, aparells electrònics o diners quan 
canviï d’espai. 

 Els alumnes han de tenir cura de la higiene i vestir d’acord amb l’entorn educatiu.  
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 L’ús de mòbils i altres aparells electrònics dins l’aula queda reservat exclusivament a 
l’àmbit pedagògic i només sota les indicacions del professorat. 

 A les sortides curriculars, s’aplicaran les mateixes normes bàsiques de conducta i 
convivència. 
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5. NORMES ESPECÍFIQUES PER A SITUACIONS ESPECÍFIQUES 

Aquestes normes han estat redactades per a contribuir a assolir els següents objectius: 

1.- Millorar els hàbits d’ordre de l’alumnat: les entrades i sortides del centre i els canvis de 
classe. 

2.- Fomentar la correcta utilització dels espais del pati i de l’Institut i millorar els hàbits de 
respecte a les instal·lacions i als materials del centre. 

5.1 Canvis d’aula 

Norma: Els alumnes hauran de realitzar els canvis d’aula amb la màxima discreció i 
puntualitat. 

PROFESSORS 

El professorat que tingui classe serà a l’aula a les 8:00, a les 11:30 
a les 16:00 (els dilluns), a les 15:00 (dm, dx, dj, dv) i a les 18:20.  

El professorat serà l’últim que surti de l’aula. 

El professorat realitzarà els canvis d’aula amb la màxima 
puntualitat. 

Cal que es tanquin les aules: a l’hora de l’esbarjo, darrera hora del 
matí i darrera hora de la tarda. 

ALUMNES 

En qualsevol ocasió que s’hagi de canviar d’aula o lloc de treball 
habitual, el desplaçament es farà amb la màxima discreció i 
puntualitat. 

A darrera hora del matí (13.30-14.30) els alumnes de 
Batxillerat/CCFF, en cas d’absència del professor, podran sortir del 
centre, demanant permís al/a la director/a, Caps d'estudis cicles 
formatius. 

5.2 Passadissos 

Norma:L’alumnat no pot sortir als passadissos entre classe i classe. 

PROFESSORS 

El professorat farà el canvi de classe el més aviat possible per 
evitar que els/les alumnes restin als passadissos. 

El professorat de guàrdia que hagi de realitzar alguna substitució, la 
farà a l’aula assignada amb el grup corresponent.  

El professorat que està de guàrdia de pati es situarà al passadís de 
l’ESO, per tal de rebre l’alumnat després de l’esbarjo. 

El professorat recordarà a l’alumnat les normes establertes quan 
observi algun incompliment. 

El professorat tutor, en el crèdit de tutoria, explicarà I recordarà a 
l’alumnat les normes establertes. 
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ALUMNES 

L’alumnat no podrà sortir de l’aula entre les classes si no és per 
canviar d’aula. Els canvis de classe s’han de realitzar de forma àgil, 
per tant, no es podrà estar als passadissos ni als lavabos. 

En els canvis de classe, i per tal d’evitar interrupcions en les aules 
quan ja ha començat la classe, cal que l’alumnat s’endugui el 
material necessari. 

En cas que falti un/a professor/a, els alumnes esperaran al 
professorat de guàrdia a l’aula. Si aquest es retarda, serà 
responsabilitat del delegat anar-lo a buscar. 

Els canvis d’aula es faran amb la màxima discreció. 

NO es pot córrer pels passadissos. 

NO es pot cridar ni fer xiscles 

NO es pot empènyer ni molestar la resta de companys. 

5.3 Entrades i sortides del centre 

Norma:L’alumnat entrarà i sortirà de l’institut per les portes d’accès del carrer 
Extremadura, 27. 

PROFESSORS 

A les guàrdies de les 8h, de les 15h i a les guàrdies de pati els 
professors vetllaran per tal que l’alumnat entri i surti del centre pels 
accessos corresponents.  

A l’hora del pati les aules han d’estar tancades, i per tant, cal que el 
professorat que acaba de donar la classe sigui l’últim en sortir i 
tanqui l’aula. 

ALUMNES 

Els alumnes de BAT i CFGM i CFGS són els únics que poden sortir 
del centre a l’hora d’esbarjo. 

Un cop passi l’hora d’inici de la classe només es permetrà l’entrada 
en el cas de que hi hagi algun motiu que justifiqui aquest retard. 

L’alumnat menor d’edat no podrà sortir del recinte del centre sense 
una autorització signada pels pares que lliurarà al/a tutor/a i a 
consergeria. 

L’alumnat major d’edat que hagi de sortir, signarà el registre de 
sortides de consergeria. 

 

PAS 

 

Els conserges obren la porta d’entrada a l’INS a les 8.00h i a les 
15.00h. 

Els conserges ja hauran obert les portes de les aules a les 8.00h. 

Els conserges vetllaran per evitar el pas de persones alienes al 
centre pel vestíbul d’entrada del centre. 
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5.4 Guàrdies de centre 

Norma:L'alumnat no pot estar pels passadissos, pels patis o altres espais del centre, 
sense la supervisió d’un/a professor/a. 

PROFESSORS 

Els professors de guàrdia es passejaran pel centre una vegada soni 
el timbre, que indica el canvi de classe 

Quan falti un professor, els professors de guàrdia es faran càrrec 
del grup d’alumnes que no tinguin professor, en la mateixa aula que 
tenen assignada . 

Si el número de professors que falten és superior al número de 
professors de guàrdia assignats, la sala de guàrdia romandrà 
tancada i la cap d’estudis organitzarà la situació. 

Quan un professor deixi de tenir classe en un grup, perquè els 
alumnes prenen part en una sortida extraescolar, se li podrà 
assignar la vigilància d’un altre grup d’alumnes, que no tingui 
professor. 

En cas que un professor s’absenti del centre, sempre i quan ho pugi 
preveure, haurà d’encomanar feines als alumnes per tal de facilitar 
als professors de guàrdia les tasques de vigilància. Fóra bo, que els 
departaments tinguessin material preparat de cara a les possibles 
hores sense professor i disponible a la sala de guàrdia pels 
alumnes que arriben sense feina. 

El professorat de guàrdia ha de signar el full diari de la sala de 
guàrdies i hi trobarà la informació sobre absències de professorat. 

El professorat de guàrdia no pot deixar marxar cap alumne del 
centre, excepte en el cas que el vinguin a buscar els seus tutors 
legals. 

L’alumnat de Batxillerat i Cicles podrà marxar del centre a darrera 
hora del matí i/o tarda en cas que falti algun professor, sempre i 
quan tinguin permís de qualsevol membre de l’equip directiu i ho 
hagin comunicat als professors de guàrdia. De la mateixa manera, 
podran no assistir a la primera hora del matí si se’ls avisa 
prèviament de l’absència del professor. 

Els professors de guàrdia seran informats prèviament d’aquells 
canvis d’horari que calgui fer per absència d’un professor/a d’última 
hora del matí i/o tarda. 

El professorat de guàrdia es farà càrrec del’alumnat exclosos de 
l’aula. Els professors que facin fora un alumne, a més de passar les 
corresponents fulls d’incidències al tutor i al’instructor corresponent, 
avisaran el professor de guàrdia de l’expulsió i manaran feina a 
l’alumne, perquè la faci sota la supervisió del professorat de 
guàrdia.  

El professoratde guàrdia es farà càrrec d’aquells alumnes que 
requereixin atenció i seran els encarregats de valorar la necessitat 
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d’acompanyar-los on calgui. Cas de necessitar atenció mèdica, els 
portaran on calgui amb un taxi, i el centre es farà càrrec de les 
despeses del transport. El professorat es farà càrrec de l’alumne 
fins que es presenti la seva família. 

ALUMNES 

El delegat de cada classe comunicarà als professors de guàrdia 
l’absència d’un professor. 

En el cas que un professor no acudeixi a l’aula assignada, el 
delegat ho comunicarà al professorat de guàrdia i els alumnes del 
grup restaran dins de l’aula. Si es troben al pati (aula de tecnologia, 
gimnàs, pati d’educació física), esperaran que els reculli el 
professorat de guàrdia. 

Els alumnes respectaran les decisions que prengui el professor de 
guàrdia assignat per al seu grupi realitzaran aquells deures o 
tasques assignades pel professor absent.  

Si, per motius justificats, un alumne ha de sortir abans d’hora, ho 
haurà comunicat previament al professor. Si és major d’edat, 
anotarà el seu nom i signarà al registre de sortides de consergeria. 
Si és menor d’edat esperarà que el cridin per megafonia en el 
moment que la família el vingui a buscar. 

5.5 Guàrdies de pati 

Norma: L’alumnat ha de ser al pati a les hores de l’esbarjo i ha d’utilitzar aquest espai 
adequadament. 

PROFESSORS 

Hi haurà professors encarregats de fer les guàrdies de pati 

La cap d’estudis distribuirà els professors en la manera de realitzar 
les guàrdies de pati i de mati al llarg de la setmana que se’ls hagi 
assignat.  

El professorat de guàrdia de pati fomentaran la convivència i el bon 
ús dels espais durant les hores de l’esbarjo. 

El professorat de guàrdia de pati controlarà la correcta utilització de 
tots els espais del pati i recordaran als alumnes els espais no 
utilitzables. 

Els professors que tinguin classe a l’hora abans de l’esbarjo i a 
darrera hora del matí s’encarregaran de fer sortir tots els alumnes 
de les aules de cada planta cap al pati i tancaran la porta de la seva 
aula. 

Els professors de guàrdia de pati seguiran les indicacions següents: 

Ajudar a fer baixar l’alumnat dels pisos superiors. 

Agafar la clau dels lavabos del pati per tal d’obrir-los. 

Controlar els passadissos i les portes d’entrada a l’edifici. 

Controlar que cap alumne fumi en cap espai del centre. 
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En acabar l’horari de pati, cal tornar a tancar la porta de ferro del 
campus. 

ALUMNES 

L’hora d’esbarjo per als alumnes és de les 11.00h a les 11.30h. 

Els alumnes hauran de baixar al pati en sentir el timbre de les 
11.00h. 

Els alumnes no podran restar a l’interior de l’edifici sense permís 
dels professors i serà sempre en casos molt concrets: mesures 
sancionadores, accès a la biblioteca, consultes a professors i 
encàrrecs concrets d’algun professor. 

Els alumnes col·laboraran a crear un bon clima de convivència a 
l’hora de l’esbarjo, respectant els alumnes de cursos inferiors. 
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6. GESTIÓ DEL CONFLICTE MITJANÇANT LA MEDIACIÓ 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’un 
equip de mediació, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les parts a 
obtenir perelles mateixes un acord satisfactori. 

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 
conflictes interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no estan 
necessàriament tipificats com a conductes contràries a la convivència en el centre. 

Els principis de mediació són: voluntarietat, imparcialitat, confidencialitat i caràcter 
personalíssim. 

Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels alumnes  
contràries a les normes de convivència del centre o greument perjudicials per a la 
convivència en el centre, que hagin originat un perjudici a altres, llevat que es doni alguna 
de les circumstàncies següents: 

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació a algun membre de la comunitat 
educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es tracta d’una reiterada i 
sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix 
alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat 
d’aquests processos. Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de reparació o de 
reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la 
confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions 
semblants que es puguin produir. 

Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del 
context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació per tal 
d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte. 

Així mateix, un cop detectada una conducta contrària a les normes de convivència del 
centre es pot oferir a l’alumne o a l’alumna la possibilitat de resoldre el conflicte per la via 
de mediació, llevat dels casos esmentats a l’apartat anterior. Si el procés de mediació es 
duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la 
confirmació expressa de l’alumne o alumna i, si és menor dels seus pares o tutors, en un 
escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l’opció per la mediació i la 
voluntat de complir  l’acord a què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el 
procediment sancionador i s’interrompen els terminis de prescripció i de les mesures 
provisionals adoptades i, des del moment de l’assumpció del compromís, no es poden 
adoptar mesures provisionals i, en el cas d’haver-se adoptat, se suspenen provisionalment. 

PROCÉS DE MEDIACIÓ 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat directament per 
les persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o 
mediadores. 
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Si el procés s’inicia a partir l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel centre en la 
gestió d’un conflicte, el director o la directora ha d’escollir, en el termini màxim de dos dies 
hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal 
d’administració i serveis del centre, que disposin de capacitat i formació adequada per 
conduir el procés de mediació. La persona triada no pot tenir cap relació directa amb els 
fets. El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori 
amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per 
facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és 
voluntària. La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha 
de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable 
de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la 
seva opinió pel que fa al cas.  

Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi 
sostret aquest material, el director o la directora del centre ha d’actuar en el procés de 
mediació en representació del centre. 

Quan el procediment sancionador s’hagi obert per una acumulació de conductes contràries 
en el que es vegin implicats diversos professors podrà actuar com a part perjudicada un 
representant de l’equip docent del curs de l’alumne. 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 
mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per 
concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin 
arribar. 

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS DE MEDIACIÓ 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. Si la solució 
acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en 
benefici de la persona perjudicada es compromet l’alumne o l’alumna i, si és el cas, els 
seus pares o tutors i, en quin termini s’han de dur a terme. 

El procés de mediació s’ha de resoldre en un termini màxim de 15 dies des de la 
designació dels mediadors. 

  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Coromines  

 

 

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE Provisional 

Pàgina 48 de 77 Elaborat: Equip directiu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

7. DRETS DELS ALUMNES 

Els drets dels alumnes es recullen en el capítol 1, del Títol 2, articles del 8 al 19 del Decret 
279/2006 que regula els drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els 
centres educatius no universitaris de Catalunya. 

7.1. Normes sobre l’assistència de l’alumnat 

1. L’assistència a classe és obligatòria. Tots els alumnes han de ser puntuals i entrar a 
classe amb ordre. 

2. La persona que assenyala el final de la classe és el professor/a, no el timbre. 

3. Una vegada el professorat ha arribat a l’aula i ha tancat la porta, tots els alumnes del 
centre han d’estar a l’aula. Els alumnes que entrin amb retard seran sancionats pel 
professor, segons cregui convenient, atenent a la seva gravetat o reiteració. 

4. Els alumnes que arribin tard a les 8 del matí i que ja no hagin entrat al centre, se’ls 
oferirà la possibilitat, si és possible, que entrin per fer feina a la biblioteca amb 
l’educadora social fins l’hora següent. Si l’alumne es nega a entrar, l’educadora 
social ho comunicarà al tutor personal que serà el responsable que l’alumne 
recuperi l’hora el dimarts per la tarda.  Si un alumne acumula fins a 3 retards, el tutor 
personal trucarà els pares o tutors legals i si acumula fins a 5, el tutors convocarà a 
la família a venir al centre.                                                                                                                             

5. Les activitats que l’institut realitzi dins de l’àmbit escolar en relació a les diferents 
disciplines seran sempre obligatòries. No assistir-hi tindrà el mateix tractament que 
la no assistència a classe. 

6. La justificació de faltes d’assistència es realitzarà en un imprès que serà a disposició 
de l’alumne/a. Una vegada emplenat s’haurà de lliurar al tutor/a en un termini màxim 
de tres dies lectius des de la seva reincorporació al centre. Esgotat el termini d’una 
setmana la falta es considerarà no justificada. 

7. El tutor/a, el coordinador/a i, en darrer terme, el Cap d’estudis podran negar en 
determinats casos la validesa de la justificació i podran demanar als pares, als tutors 
o als alumnes informació complementària. En aquest sentit, no s’admetrà cap 
justificació relacionada amb exàmens i lliurament de treballs sense el corresponent 
certificat mèdic o d’altre índole que acrediti aquesta absència. De no fer-ho així, 
l’alumne/a perdrà el dret d’ajornar l’examen o la presentació del treball. 

8. En el cas que per qualsevol motiu justificat l’alumne/a hagi d’estar més de tres dies 
sense assistir a classe, haurà de comunicar-ho prèviament al tutor. 

9. En el cas dels alumnes que utilitzen el servei i transport escolar, la no assistència 
repetida i sense justificar pot comportar la pèrdua d’aquest dret. 

10. Els alumnes de postobligatòria que acumulin un 25% de faltes d’assistència poden 
perdre el dret a l’avaluació continuada i s’examinaran en la convocatòria 
extraordinària. Si es donés el cas, l’equip docent valorarà els casos d’alumnes que 
acumulin faltes d’assistència per motius de força major. Tot i això, en els cicles 
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formatius el departament establirà, en funció dels continguts de determinades 
unitats formatives si modifica el % esmentat anteriorment. 

11. El Consell Escolar determinarà en última instància si la no assistència a classe dels 
alumnes d'ESO, per raons generals i comunicades prèviament pel Consell de 
Delegats, com per exemple la convocatòria d’una vaga d’estudiants, no ha de ser 
objecte de correcció. 

12. L'absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l'alumnat de cicles formatius, 
durant 15 dies lectius, pot comportar l'anul·lació de la matrícula de l'alumne/a. En el 
moment que s'arribi a acumular aquest període d'absència, es notificarà aquesta 
circumstància a l'alumne/a absentista i als seus pares o tutors legals en el cas 
d'alumnes menors d'edat. Si en el termini d'una setmana no justifica la seva 
absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de l'alumne/a per 
absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra 
persona. 

13. El control d’assistència queda registrat a la plataforma ieduca. 

7.2. Dret de vaga 

Els alumnes poden fer vaga quan compleixen els condicionants següents: 

 Que siguin alumnes d’ensenyament postobligatori o de 3r i 4t d’ESO 
 Que sigui convocada per un sindicat d’estudiants legalment reconegut en els termes 

que estableix la normativa de convocatòria de vaga. 
 Passar informació a les classes i fer votació de classes per veure si els alumnes de 

l’Institut se sumen a la vaga. 
 Reunió de delegats per recollir opinions de les classes i convocar vaga d’alumnes com 

a mínim de 48 hores abans de l’inici de la vaga. 
 Direcció lliurarà un document d’informació i de signatura pels pares. 
 Portar l’autorització signada dels pares/tutors als menors d’edat el dia abans o el dia 

després de la vaga. 
 Hi haurà control de les absències per part del professorat. 
 El/la tutor/a haurà de tenir l’autorització del pare/mare o tutor, si no s’avisarà a casa. 
 Respectar el dret individual a la vaga. 
 Quan el sindicat d’estudiants convoqui més d’un dia consecutius de vaga, la Junta de 

delegats i la Direcció del centre concentraran la vaga en un sol dia. 

7.3.Dret a la formació 

L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament 
integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament 
acceptats en la nostra societat. 

Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre: 

 La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la 

tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 
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 El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la 

història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la 

contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

 L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com 

també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de 

les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

 L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions 

harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 

 La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals.  

 La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas 

de l’alumnat menor d'edat, les dels seus pares, mares o persona en qui recau 

l’exercici de la tutela, dins el marc legalment establert. 

 La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

 La formació per a la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles. 

 L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques. 

Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució 
Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

7.4. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar 

L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa se l’ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els 
objectius i continguts de l'ensenyament. 

Els alumnes i les alumnes o els seus pares, mares o persona en qui recau l’exercici de la 
tutela, en el cas que siguin menorsd'edat, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat 
respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus aprenentatges en les 
avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

Els alumnes i les alumnes o els pares, mares o persona en qui recau l’exercici de la tutela 
poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d'avaluació, s'adoptin al final d'un cicle, curs o etapa d'acord amb el procediment legalment 
establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

La inadequació del procés d'avaluació o d'algun dels seus elements en relació amb els 
objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 
programació per l'òrgan didàctic corresponent. 

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

7.5. Dret al respecte de les pròpies conviccions 

L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la 
llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i 
conviccions. 
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Els alumnes i les alumnes, i elsseus pares, mares o persona e qui recau l’exercici de la 
tutela si l’alumne o l’alumna és menor d'edat, tenen dret a rebre informació prèvia i 
completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre. 

L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense 
manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

7.6. Dret a la integritat i la dignitat personal 

L’alumnat téels drets següents: 

 Al respecte de la seva integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 

 A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

 A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades. 

 A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 

companys. 

 A la reserva de la informació de què disposi el centre docent, relativa a les seves 

circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats 

d'informació de l'Administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb 

l'ordenament jurídic, i sens perjudici de l'obligació de comunicar a l'autoritat 

competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a 

l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 

protecció del menor. 

7.7. Dret de participació 

L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 
preveu la legislació vigent. 

Els centres docents sostinguts amb fons públics han de regular mitjançant els 
corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació dels grups 
d'alumnes mitjançant delegats i delegades i el funcionament d'un consell de delegats i 
delegades, constituït pels delegats i delegades electes, i la representació de l’alumnat en el 
consell escolar del centre.  

Els membres del consell de delegats i delegades tenen dret de conèixer i consultar la 
documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri del 
director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les 
persones. 

El centre ha de fomentar el funcionament del Consell de delegats i protegir l’exercici de les 
seves funcions per part dels seus membres. 

7.8. Dret a la llibertat d’expressió 

L’alumnat tédret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, 
sens perjudici dels drets de tots els i les membresde la comunitat educativa i del respecte 
que d'acord amb els principis i drets constitucionals mereixen les persones. 
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7.9. Dret a l’orientació escolar, formativa  i professional 

L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la llibertat i la 
responsabilitat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus 
coneixements i les seves capacitats. 

Per tal de fer efectiu aquestdret, els centres reben suport adequat de l'Administració 
educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i 
institucions. 

7.10. Dret a la igualtat d’oportunitats 

L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus 
personal, familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions 
adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real. 

L'Administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l'establiment d'una política 
d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar. 

7.11. Dret a la protecció social 

L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En 
els casos d'accident o de malaltia prolongada, els alumnes i les alumnes tenen dret a rebre 
l'ajut que necessitin, ja sigui mitjançant l'orientació, materials didàctics i els ajuts 
imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin detriment del seu rendiment 
escolar. 

L'Administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal que l’alumnat que 
pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en la 
impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L’alumnat que cursi 
nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per tal d'assegurar el 
seu rendiment escolar. 

7.12. Dret a la protecció dels drets de l’alumnat 

Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres docents que suposin una 
transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen en aquest Decret o del seu exercici, 
poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumne o l’alumna afectat o dels 
seus pares, mares o persona en qui recau l’exercici de la tutela davant del director o de la 
directora del centre. 

Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell 
escolar, el director o la directora ha d’adoptar les mesures adequades d'acord amb la 
normativa vigent. 

Les denúncies també poden ser presentades davant els Serveis Territorials del 
Departament d’Educació. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs 
d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 
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8. DEURES DELS ALUMNES 

8.1. Deure de respecte als altres 

L’alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 
comunitat escolar. 

8.2. Deure d’estudi 

L'estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves 
aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat 
d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general 
del centre i respectar els horaris establerts. 

Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions 
docents. 

Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en 
les activitats formatives. 

8.3. Deure de respectar les normes de convivència 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic de 
l’alumnat implica les obligacions següents: 

Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 
també la dignitat, integritat i intimitat de tots els i les membres de la comunitat educativa. 

No discriminar cap membre de la comunitat educativa perraó de naixement, raça, sexe o 
per qualsevol altra circumstància personal o social. 

Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent. 

Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i 
dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar. 

Complir les normes d'organització del centre. 

Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del 
centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, 
d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre o la 
legislació vigent. 

Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal 
d'afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la 
convivència en el centre. 

Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat a que 
no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.  
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9. ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT 

9.1. ELS CRITERIS PER A LA FORMACIÓ DELS GRUPS CLASSE A L'ESO 

A 1r, segons els resultats acadèmics que ens faciliten les escoles de primària i les 
característiques de la promoció, es formen grups reduïtsheterogenis amb l'alumnat que 
necessita adaptacions distribuït homogèniament. Es dóna el màxim suport dins l'aula: 
hores de vetlladors/es, suport d'estudiants en pràctiques... El departament d'orientació fa 
un suport a banda del grup-classe amb els alumnes amb NESE/NEE. 

A 2n, 3r i 4t es formen els grup-classe heterogenis. Es formen també grups flexibles amb 
criteris de rendiment acadèmic: dos/tres grups amb l’alumnat molt bo o bo acadèmicament, 
un grup amb alumnes que els costa més i un grup reduït amb l’alumnat amb dificultats 
d’aprenentatge.  

En els grups amb dificultats es procura que elnombre d'alumnes no superi els 15-20.En el 
grup on es concentren els alumnes amb greus dificultats d’aprenentatge; s’ha reduït el 
nombre d'alumnes. 

Els alumnes conflictius es reparteixen independentment del seu nivell acadèmic intentant 
que puguin rendir el màxim possible amb la mínima distorsió dels seus companys. 

S’assignen els repetidors en funció de les possibilitats acadèmiques, com poden millorar i 
pensant en la dinàmica general del grup. 

Es mantenen els grups a 2n i 3r d’ESO, excepte si a criteri de l’equip docent de nivell es 
determina de manera raonada un altre agrupament. 

A 4t d’ESO: S’agrupen els alumnes amb els mateixos criteris però es concentra l'alumnat 
que segueix el projecte singular avant (aula oberta) en la mateixa tutoria.  

Les mesures d’atenció a la diversitat es porten a la pràctica d'acord amb el que estableix el 
Departament d’Educacióde la Generalitat de Catalunya. 

9.2. ACTUACIÓ EDUCATIVA GLOBALITZADA SOBRE L'ALUMNAT 

ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL 

Cada etapa educativa té unes actuacions concretes per tal de proveir un ensenyament de 
qualitat d’acord amb els criteris establerts al Projecte Curricular de l’etapa, amb l’objectiu 
que la major part de l’alumnat es formi com a persona tant en l’aspecte instructiu, 
l’adquisició de coneixements, com en l’aspecte formatiu, el desenvolupament personal, les 
pautes de convivència cívica  i en l’orientació personal, acadèmica i professional. Està 
dirigit a assegurar l’homogeneïtat d’actuació dels processos implicats i representats a 
continuació per tal de garantir que la prestació del servei es faci d’acord amb la descripció 
realitzada. 

Cada docent ha d’explicitar a l’alumnat els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació, 
de recuperació de la matèria i com pujar nota al principi de la mateixa. 

Cada docent disposa d’un registre en paper o informàtic on ha de fer constar el seguiment 
de la programació on ha de figurar el desenvolupament de cada unitat didàctica al llarg del 
temps, amb indicació de les hores emprades. Amb aquestes dades, el professor ha de 
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reflexionar a l’hora de realitzar la programació del curs següent i reflectir-ho a la memòria 
del departament. 

Així mateix, a la reunió de les Juntes d’avaluació de cada grup, s’estudiarà l’evolució del 
grup i es compararà amb les estadístiques de cada avaluació, prenent les mesures que 
calguin. 

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL 

Dins de la programació d’acció tutorial de cada nivell hi ha contemplades activitats 
adreçades al creixement personal i l’orientació acadèmica i professional. 

Pel que fa a l’ESO, en el crèdit de síntesi de tercer d’ESO titulat “El món laboral” es 
treballen aspectes relacionats amb l’orientació professional. 

S’insisteix molt en els alumnes que tinguin l’edat pertinent i les seves famílies, ja siguin 
d’ESO o de Batxillerat, es presentin a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o 
superior respectivament perquè l’alumnat optiper la via de formació que ofereix el sistema 
educatiu que més s'adapti al seu perfil. 

A més s’organitzen diferents xerrades d’orientació academico-professional tant pels 
alumnes com per les famílies. 

En finalitzar l’etapa d’ESO, el centre elabora un document orientador per a l’alumne/a 
sobre les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional, a partir dels 
fulls de seguiment acadèmic i un cop analitzada l’evolució de l’alumnat al llarg de l’etapa i 
els seus interessos, capacitats i possibilitats.  

També s’organitzen cada curs una visita a laFira de l'ensenyament a Barcelona. 
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10. DRETS I DEURES DELS PROFESSORS 

10.1. Drets dels professors 

La llibertat de càtedra, en el marc de la Constitució i de conformitat amb els principis 
establerts per la llei i d’acord amb les directrius del Centre i del Departament al qual 
pertany. 

La participació en els òrgans de govern i gestió del centre. 

Reunir-se lliurament a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics, 
laborals o derivats de la seva condició de funcionaris, en horaris que no interrompin les 
activitats lectives dins de l’horari en què el centre estigui obert. 

Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, 
d’acord amb la programació general. 

Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les 
activitats lectives. 

Ésser assistit i protegit pel Departament d’Educació envers qualsevol atemptat contra llur 
persona o llurs béns, per raó de l’exercici de llurs funcions. 

Disposar d’una defensa qualificada, proporcionada pel Departament d’Educació, quan, en 
ocasió d’una denúncia, demanda o querella per actuacions i/o omissions en l’exercici de 
les seves funcions, necessiti assistència lletrada. 

Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre en 
activitats del municipi, etc.) 

Cada un dels professors del centre pot exercir lliurement el dret de vaga, sempre que 
aquesta estigui convocada legalment. Per tal de facilitar l’organització del centre, la 
informació als pares i alumnes i els serveis mínims, cal que els professors que vulguin 
exercir el dret de vaga ho comuniquin a la direcció, almenys, amb 48 hores d’antelació. 

10.2. Deures dels professors 

Complir amb l’exercici de les seves funcions docents, complir i fer complir les normes 
d'organització i funcionament, així com tots els acords que s’estableixin en el centre. 

L’assistència puntual a les classes i a totes les reunions a què se’ls convoqui. 

La presència en el centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins 
l’horari habitual del professor. 

L’atenció personalitzada a l'alumnat o, si s’escau, als pares, per a la resolució de llurs 
dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi. 

Atendre la diversitat del'alumnat. 

Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneix per raó de 
les seves funcions. 

Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de formació 
permanent que promouen diferents entitats. 
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11. CONCRECIONS RELATIVES AL FUNCIONAMENT DEL 
PROFESSORAT 

11.1. Responsabilitat dels professors 

L’incompliment per part dels professors dels deures que els afecten determina la seva 
responsabilitat, que pot ser de tres tipus : civil, penal i administrativa. 

Tal com preveu la normativa reguladora, en el supòsit de possibles lesions d’alumnes en 
l’exercici de les activitats lectives, extraescolars, complementàries i serveis, cal fer les 
següents actuacions : 

En cas d’accident, el professor que es trobi dirigint una activitat, haurà d’atendre la situació 
produïda amb els mitjans de què disposi, actuant en tot moment amb la màxima diligència. 

El director del centre o una altra persona actuant en el seu nom informarà, al més aviat 
possible, els pares o tutors legals de l’alumne accidentat sobre els fets ocorreguts. 

11.2. Assistència del professorat 

Els professors tenen el deure de complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix, 
i han d’assistir a totes les reunions a què se’ls convoqui degudament: claustres, reunions 
de departament i/o seminari, reunions d’avaluació i les derivades de la seva condició de 
tutor o del càrrec que ocupin. Són també d’assistència obligatòria les reunions 
extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament 
convocades pel director o per l’òrgan de coordinació corresponent. 

Tota falta d’assistència s’haurà de justificar per escrit. 

Quan es prevegi una falta d’assistència caldrà demanar permís a la direcció amb la 
màxima antelació possible. El centre disposa d’un model d’imprès per tal de sol·licitar el 
permís  Tanmateix és obligatori deixar feina preparada a disposició del professorat de 
guàrdia per poder encarregar-la als alumnes. Aquesta feina es deixarà a la carpeta 
corresponent i se n’indicarà l’existència en el comunicat de guàrdia. Els professors de 
guàrdia s’encarregaran de donar la feina i de recollir-la. 

Quan un professor no pugui assistir a la feina a causa d’un imprevist, ho comunicarà al 
centre preferentment a algú de l’equip directiu abans de començar el seu horari de classes, 
per tal que es pugui resoldre la situació. En tornar al centre, portarà el justificant per escrit, 
a la direcció. Si es tracta de malaltia cal seguir el següent protocol: 

a) si hi ha baixa mèdica, aquesta s’enviarà al centre, personalment o per fax, al més aviat 
possible per tal de demanar el professor substitut. 

b) si no hi ha baixa mèdica, cal presentar justificant d’assistència a la visita mèdica. 

Si es tracta d’un permís, cal ajustar-se a la Normativa d’inici de Curs. 

11.3. Formació del professorat 

Es prioritzaran, dins de l’horari lectiu, aquelles activitats de formació que suposin una 
repercussió directa en els activitats generals  i en les línies d’actuació preferent del centre. 
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Caldrà la valoració i el permís de la direcció del centre per realitzar activitats de caràcter 
personal dins de l’horari lectiu. Aquesta valoració i el seu permís estaran condicionats 
tenint en compte: 

 La durada de l’activitat 

 La possibilitat d’organització del centre 

 La repercussió pedagògica de l’activitat dins del currículum de l’alumnat 

 La proposta del departament on pertany el/la professor/a 
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12. SORTIDES 

12.1. Sortides d'ESO i BAT 

 A l'inici de curs, cada departament realitzarà propostes de sortides per nivell i 
trimestres, utilitzant el full lliurat per la coordinadora d'extraescolars. 

 El/La Cap de departament lliiurarà el full com a màxim del dia 30 de setembre. Les 
sortides s’aprovaran en el primer consell escolar.No s’acceptaran propostes que no 
s’ajustin a aquestes dates a no ser que siguin  propostes raonades i consensuades. 

 Cal concretar cada sortida (dia, lloc, hores de durada, nivell, professor/a 
responsable, acompanyants, etc...) i cal lliurar a la coordinadora d'extraescolars el 
full corresponent a la concreció de la sortida, un mes abans amb el preu dels tiquets 
o les entrades, si s’escau. 

 La coordinadora d'extraescolars lliurarà al professorat responsable el full d'ingrés i 
autorització de la sortida. El/la professor/a responsable de la sortida farà les 
fotocòpies per a tot l’alumnat que hi assisteixi, serà responsable de la recollida de 
les autoritzacions i les farà arribar a la coordinadora d’extraescolars Fina Matamala. 

 És important respectar les dates límits de pagament dels alumnes i recollir els 
impresos bancaris i les autoritzacions. Recordeu que cap alumne/a podrà sortir 
sense haver fet l’ingrés i haver dut l'autorització corresponent. 

 Els/Les responsables de les sortides no acceptaran diners en efectiu. Si es dona 
una circumstància especial cal que l'alumne/a ho comuniqui a la secretària del 
centre. 

 Caldrà lliurar com a mínim 8 dies abans de la sortida la relació d'alumnes i els 
comprovants d'ingrés i les autoritzacions. És important lliurar els llistats d’alumnat 
per poder concretar el mitjà de transport i l'activitat a realitzar. 

 És el professorat que assisteix a la sortida l'encarregat de passar llista i comunicar a 
l'equip directiu les incidències que sorgeixin.  

 Cada cap de departament tindrà els fulls que cal omplir en relació a les sortides 
(sortides departament, concreció de sortides, d'ingrés i autorització) 

 Les sortides de l'alumnat de 2n de BAT es faran totes abans del mes d’abril. 

El professorat que quedi alliberat de les classes degut a les sortides estarà a disposició de 
l'Equip directiu per cobrir els grups que han quedat sense professorat. 

12.2. Condicions de les sortides específiques pels cicles formatius 

 El calendari de les propostes de sortides haurà d’estar programat i entregat al cap 

d’estudis adjunt abans d’acabar el mes de setembre, ja que s’ha d’aprovar pel 

consell escolar. Hi haurà un segon termini de propostes al gener. El/la cap de 

departament serà el/la dipositari/a tant del full de comunicació, com del 

d’autoritzacions. 

 S’aconsella no programar un número excessiu de sortides al tercer trimestre. 

 No s’acceptaran propostes que no s’ajustin a les dates de lliurament fixades.  
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 Les sortides han d’estar associades a qualsevol nucli formatiu, de qualsevol 

crèdit/Unitat Formativa/Mòdul Professional del currículum del cicle formatiu. Per tant, 

ha de constar de manera justificada tant a la programació didàctica del crèdit/mòdul i 

a la programació anual del departament. 

 Les activitats desenvolupades a cada sortida hauran de ser avaluades, i per tant han 

d’estar descrites a la programació del crèdit/mòdul amb els seus criteris i 

instruments d’avaluació. 

 Cal concretar cada sortida (dia, lloc, etc) en el full corresponent, el qual haurà de ser 

lliurat al Cap d’estudis adjunt, un mes abans de que tingui lloc la sortida.  

 El Cap d’estudis adjunt lliurarà al professor/a responsable el full d’ingrés i 

d’autorització de la sortida. El/la professor/a responsable de la sortida farà les 

fotocòpies per a tot l’alumnat que hi assisteixi; serà responsable de la recollida de 

les autoritzacions i dels pagaments, i els farà arribar al cap d’estudis adjunt, 

juntament amb la llista d’alumnes que faran la sortida, al menys una setmana abans 

de la data de la sortida. 

 És important respectar les dates límit de pagament dels alumnes. Recordeu que cap 

alumne/a podrà sortir sense haver fet l’ingrés i haver lliurat l’autorització (menors 

d’edat) o la conformitat (majors d’edat) corresponents.  

 Els/Les responsables de les sotides no acceptaran diners en efectiu. Si es dona una 

circumstància especial cal que l'alumne/a ho comuniqui al Cap d’estudis adjunt. 

 El professorat que assisteix a la sortida serà l’encarregat  de passar llista  i 

comunicar a l’Equip directiu les incidències que sorgeixin. 

 L’alumnat que no participi a la sortida tindrà una falta d’assistència, donat que les 

sortides són activitats curriculars dintre de l’horari lectiu. En cas de que l’alumne/a 

que no vagi a la sortida decideixi venir al centre, la falta d’assistència constarà 

igualment.  

 Dintre de l’horari lectiu, l’inici i l’acabament de la sortida tindran lloc a l’Institut. 

 Si l’acabament de la sortida té lloc abans de finalitzar l’horari lectiu, les classes 

restants s’impartiran amb normalitat. 

 Si la sortida te lloc dintre de l’horari lectiu, l’organització/gestió del transport la farà 

l’Institut.  

 En el cas de necessitar material en general del centre o d’altres departaments, el/la 

professor/a responsable de la sortida farà demanda del mateix al Cap d’estudis 

adjunt en el moment de programar la sortida.  

El professorat que quedi alliberat de les classes degut a les sortides estarà a disposició 
de l'Equip directiu per cobrir els grups que han quedat sense professorat. 
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13.REUNIONS I JUNTES D'AVALUACIÓ 

13.1. Reunions. 

 Reunions de tutors/es: Està formada pels tutors/es de nivell i el/la 

coordinador/a de nivell. La periodicitat és setmanal. 

 Reunió d’Equips Docents: Està formada pel professorat que forma l’equip 

docent d’un grup i el/la coordinador/a de nivell.  

 Reunió de Departament: Està formada per tot el  professorat adscrit a un 

departament. El cap de departament la presideix i lliura tota la informació donada 

en les reunions de caps de departament. La periodicitat és setmanal. 

 Reunió de Caps de Departament:  Està formada per tots els/les caps de 

departament, els membres de l’equip directiu, el professorat amb responsabilitats 

addicionals i altres professionals. La periodicitat és quinzenal o quan calgui. 

 Comissió d'atenció a la diversitat: Està formada pels coordinadors de nivell, 

els orientadors, els caps d'estudis, la coordinadora pedagògica, un tutor/a del 

SIEI i el/la director/a. Periodicitat bimensual. 

 Reunió Juntes d’Avaluació: Està formada pel professorat que imparteix classe 

a un nivell, el/la coordinador/a de nivell i algun membre de l’equip directiu. La 

periodicitat és trimestral. 

 Reunió del Claustre: Està formada per tot el professorat i altres professionals 

que actuïn directament en el centre. La periodicitat és trimestral i quan calgui. 

 Reunió de Consell Escolar: Està formada pels representants dels alumnes, 

dels pares, de l’ajuntament, del PAS, del professorat i per l’equip directiu. La 

periodicitat és trimestral i quan calgui. 

 Reunió dels equips de millora o comissions: Formades pel professorat que 

està implicat en la millora d'un aspecte que el centre ha decidit focalitzar. 

13.2. Altres Reunions 

Hi ha un seguit de reunions que afecten a persones concretes, relacionades amb projectes 
de centre o amb activitats concretes: 

 AMPA: a inici de curs i quan calgui 

 Disciplina i Convivència: setmanal 

 Pla de l’Esport: quan calgui 

 Projecte Singular AVANT: setmanal 

 Projecte de Mediació: trimestral 

 Pla de Salut a l’escola: trimestral 

 Comissió de Qualitat i Millora: mensual 

 Comissió social: mensual 

 EAP (setmanal) 
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13.3. Normes de funcionament i compromís a les reunions 

Per tal que les reunions siguin el màxim de productives es proposa unes normes bàsiques: 

 Ordre del dia lliurat prèviament i compromís d’assistència i puntualitat. 

 Preparació de les reunions. 

 Actitud positiva de diàleg i participació: escoltar atentament els altres, exposar les 

pròpies idees, evitar idees preconcebudes, centrar-se en el tema, evitar discussions 

laterals. 

 Ajustar-se als temes i els temps previstos. 

 Compliment de les decisions, compromisos i acords presos a les reunions. 

13.4. Criteris i preparació de les juntes d’avaluació. 

Els criteris generals que la direcció del centre creu que cal respectar són els següents: 

 Que es pugui assegurar l’assistència de tot el professorat a la junta d’avaluació. 

 Que hi hagi suficient temps per fer totes les valoracions, comentaris i exposicions 

necessaris per prendre les decisions de manera reflexiva. 

Per altra banda, els tutors hauran de proporcionar a l’equip docent i altres membres 
presents en la junta d’avaluació una valoració dels resultats del seu grup que reculli: 

 Nombre i percentatge d’alumnat que aprova totes les assignatures. 

 Nombre i percentatge d’alumnat que suspèn una, dues, tres o més assignatures. 

 Percentatge d’alumnat aprovats i suspesos de cada assignatura. 

Cal guardar totes les proves d’avaluació segons normativa vigent 
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14. RÈGIM DISCIPLINARI DEL CENTRE 

14.1. REGLAMENT DISCIPLINARI PELS ALUMNES 

INTRODUCCIÓ 

Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplat a: 

 El capítol V de la Llei 12/2009 ( LEC), del 10 de juliol, d’educació. 

 L’article 24 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius.  

 L’article 7.b) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent. 

En aquestes orientacions es pretén fer una fusió i reordenar tot el que és vigent en relació 
al règim disciplinari de l’alumnat i intentar marcar unes pautes per donar suport a les 
direccions dels centres educatius. 

CONSIDERACIÓ DELS LLOCS O DURANT QUINES ACTIVITATS LES CONDUCTES I 
ACTES CONTRARIS A LA CONVIVÈNCIA SÓN OBJECTE DE CORRECCIÓ (ARTICLE 35.3 
LEC) 

 Dins del recinte escolar (si els actes contraris a la convivència tenen repercussió 

al centre) 

 Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries (aprovades pel 

Consell Escolar). 

 Durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport. 

 Durant altres activitats organitzades pels centres. 

 En actes de l'alumnat que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, 

estiguin motivats per la vida escolar o estiguin directament relacionats i afectin 

altres alumnes o membres de la comunitat educativa. 

TIPUS D'INCIDÈNCIES I SANCIONS APLICABLES  

Quan un professor/a posa una incidència lleu cal emplenar-la en paper i donar la còpia 
blanca a l'alumne/a, deixar la còpia rosa al calaixet del/de la coordinador/a que hi ha a la 
sala del professorat i la còpia groga al tutor/a. 

Les incidències que tenen lloc fora del centre, però tenen una repercussió en la 
convivència en el centre reben el mateix tractament que si s'haguéssin produit a l'institut. 

INCIDÈNCIES LLEUS. 

 Les incidències lleus es treballen a partir de la tutoria i del professorat implicat.  

La reiteració de conductes lleus pot ser objecte d'incidència lleu i les mesures correctores 
són específiques i coordinades amb el tutor/a i el professorat afectat: entrevista amb els 
tutors legals, mediació, etc.  

L'acumulació de 3 incidències lleus esdevé una incidència greu i rep el mateix tractament. 

SÓN INCIDÈNCIES LLEUS: 
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1. No dur el material. 
2. Tenir absències injustificades. 
3. No presentar els deures. 
4. No seure correctament. 
5. No estar atent a classe. 
6. Fer una activitat que no és la que ha manat el professor/a. 
7. Parlar a classe. 
8. Arribar tard a classe. 
9. No dur el material específic de l’assignatura (educació física, laboratori, etc.) 
10. Embrutar l'aula o qualsevol altre espai del centre. 
11. Mostrar negligència en la conservació de l’aula, el pati, dels locals de l’Institut. 
12. No arribar puntual. 
13. Menjar i beure a classe. 
14. No anar correctament vestit/da o amb les condicions higièniques que requereix 

l'entorn acadèmic. 

INCIDÈNCIES GREUS. 

Les incidències greus es treballen a partir de la tutoria i del professorat implicat, però hi ha 
la intervenció de la comissió de convivència que preveu la sanció que rebrà l'alumne/a i la 
resposta pedagògica que se li dóna. 

L'acumulació de 4 incidències greus a l'ESO i 2 incidències gresus a l'ensenyament 
secundari no obligatori esdevé una incidència molt greu i rep el mateix tractament. 

SÓN INCIDÈNCIES GREUS: 

1. Tenir 3 incidències lleus.  
2. Mostrar conductes que alterin greument la convivència i el funcionament del centre. 
3. Manca de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa. 
4. Contribuir al deteriorament de materials del centre. 
5. Fer un ús inadequat de l’ordinador i del mòbil.  
6. Incomplir les sancions.  
7. Falsificar documents o materials acadèmics. 
8. Sortir del centre en horari escolar sense permís. 
9. Pertorbar greument el funcionament de la classe. 
10. Incomplir les ordres del professorat. 
11. Falsificar la signatura dels pares. 

IINCIDÈNCIES  MOLT GREUS. 

Les conductes molt greus tenen una reacció immediata de la Comissió de convivència i els 
actors implicats. També es treballen a partir de la tutoria i són objecte d’una acció 
pedagògica i disciplinar adequada a la gravetat de la mateixa. 

SÓN INCIDÈNCIES MOLT GREUS: 

1. Tenir 4 incidències greus a l'ESO o 2 al Batxillerat o CF. 
2. Faltar greument al respecte a un/a professor/a o a qualsevol altre membre de la 

comunitat educativa. 
3. Originar baralles i enfrontaments a l'interior o a l'exterior del centre. 
4. Consumir o incitar al consum de begudes alcohòliques, drogues i substàncies 

perilloses per a la salut. 
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5. Publicar imatges sense permís de professorat i alumnat. Suplantar la identitat d’un 
altre membre de la comunitat educativa.  

6. Assetjar companys (bulliyng) directament o través deles noves tecnologies. 
7. Infringir una agressió física dolorosa a un membre de la comunitat escolar. 
8. Actuar de manera que suposi una discriminació per raó de raça, sexe, religió, 

llengua, orientació sexual o qualsevol altra condició personal o social. 
9. Atemptar de manera greu contra la dignitat de qualsevol membre de la comunitat 

educativa.  
10. Apropiació il·legítima d’objectes aliens.  

CRITERIS PER A LA GRADACIÓ DE LES SANCIONS QUE CORREGEIXEN LES FALTES 
(ARTICLE 36.2 LEC I ARTICLE 24.3 DEL DECRET D’ AUTONOMIA): 

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de 
caràcter educatiu. Per a la gradació de les sancions la comissió de convivència tindrà en 
compte els criteris següents: 

- Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumne afectat. 
- Els estudis que està realitzant a l’Institut: obligatoris o post-obligatoris. 
- La proporcionalitat de la sanció respecte a la  conducta o acte que la motiva. 
- La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumne/a afectat i 

de la resta de l’alumnat. 
- L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 

carta de compromís educatiu subscrita per la família per administrar la sanció de 
manera compartida. 

- La repercussió objectiva de l’actuació que se sanciona en la vida del centre. 
- La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Pel que fa als actes i conductes que són considerades faltes molt greus (art. 37.2 LEC), les 
sancions a aplicar s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat 
(art. 24.4 Decret d’autonomia). 

A QUI CORRESPON APLICAR LA SANCIÓ PER FALTES GREUMENT PERJUDICIALS 
(ARTICLE 25 DECRET D’AUTONOMIA I ART. 7.B) DECRET DE LA DIRECCIÓ) 

Correspon a la Direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 
l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social 
per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de 
manera complementària en la resolució del mateix expedient. 

MESURES CORRECTORES 

ALUMNES D’ENSENYAMENT SECUNDÀRI OBLIGATORIS (ESO): 

Les mesures de 1 a 5 poden ser aplicades per qualsevol professor/a del centre. La resta de 
mesures les resolt la Comissió de convivència. 

1. Amonestar oralment, fent reflexionar l’alumne/a sobre el seu comportament i les 
possibles conseqüències que se’n derivin. Qualsevol professor/a o membre del 
PAS pot amonestar l'alumnat. 

2. Oferir a l'alumnat el recurs de la mediació.  
3. Fer anotacions a l’agenda de l’alumne/a adreçades a la família. 
4. Posar deures extres de la matèria per l’endemà o per fer durant la mateixa classe. 
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5. Privar l’alumne/a del temps d’esbarjo. El professorat pot aplicar aquesta mesura 
correctora, tenint en compte que ha de custodiar els/les alumnes durant la sanció. 

6. Proposar la suspensió de la participació de l’alumne/a en activitats extraescolars o 
complementàries: sortides, viatges... 

7. Privar l’alumne/a temporalment de l’aula. 
8. Encomanar a l’alumne/a la realització de deures o tasques educadores durant les 

tardes.  
9. Reparar els danys causats al material del centre, abonant-ne l’import. 
10. Suspendre el dret de l’alumne/a a assistir a determinades classes per un període 

que ha de determinar la Comissió de convivència. 
11. Fer que l’alumne/a s’incorpori als grups o a les classes de batxillerat per un 

període de temps no superior a 15 dies lectius.  
12. Suspendre el dret de l’alumne/ a assistir al centre o a determinades classes per un 

període entre 3 i 20 dies lectius. 
13. Inhabilitar l’alumne/a per cursar estudis al centre per un període de tres mesos (o 

pel que resti fins a la fi del corresponent curs acadèmic, si el període és inferior a 
tres mesos). 

14. Inhabilitar l’alumne/a de manera definitiva per a cursar estudis al centre en què 
s’ha comès la falta. 

LES EXPULSIONS DE CLASSE (Article 38 del decret 279/2006, de 4 de juliol sobre drets i deures dels 
alumnes) 

L’expulsió de l’aula és un recurs extrem que el/la professor/a podrà imposar només en el 
cas que l’alumne/a perjudiqui greument el desenvolupament de la classe o bé cometi greus 
actes d’indisciplina o d’ofensa al/a la professor/a o a un company (conductes greus o molt 
greus). En aquest cas, s’actuarà de la següent manera: 

1. El/la professor/a enviarà a l’alumne/a a l’aula de guàrdia fins acabar l’hora lectiva.  

Si és una conducta especialment greu es pot anar a trobar el cap d’estudis o, en el 
seu defecte, a la persona de l’equip directiu que estigui de guàrdia. 

2. A l’aula de guàrdia l’alumne/a tindrà feina que haurà de fer fins que s’acabi l’hora 
lectiva. 

3. El/la professor/a de guàrdia ha de registrar el nom de l’alumne/a expulsat/da i el 
professor/a que l’ha expulsat. 

4. En acabar la classe, el professor/a que ha expulsat a l’alumne/a lliurarà al/a la 
coordinador/a i al/a la tutor/a la incidència on constaran els fets que han motivat 
l’expulsió.  

5. El/la coordinador/a comunicarà al/la tutor/a de l’alumne/a la incidència i escoltarà la 
seva opinió. De la mateixa manera, el/la coordinador/a comunicarà la incidència a la 
Comissió de convivència per tal de prendre les mesures correctores que s’escaiguin. 
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INCIDÈNCIES ENSENYAMENT OBLIGATORI 

IN
C

ID
È

N
C

IE
S

 

LLEU GREU MOLT GREU 

3 1 1 

1 

1 

1 

 
Acció Tutorial 

 
Obertura Expedient 

 

 

1a Acció:  1 dia sense pati 

Resposta pedagògica:  Trucada als pares i contacte amb el tutor. 

2a Acció:  1  tarda a l'institut 

Resposta pedagògica:  Feina específica que cal dur al coordinador/a*. 

3a Acció:  2 tardes a l'institut 

Resposta pedagògica:  Feina específica que cal dur al coordinador/a*. 

4a Acció:  Obertura Expedient (preferentment abreujat). Suspensió del 
dret d'assistència al centre o a les classes d'una matèria 
determinada. 

Resposta pedagògica:  Se n'informa l'Espai Jove de Pineda de Mar. El 
departament d'orientació, d'acord amb el professorat 
prepara la feina que l'alumne/a ha de presentar a la 
tornada. 

 Acollida: el primer dia de retorn l'alumne/a ha de 
presentar a la coordinador/a-orientador/a la feina feta 

 Possibilitat de canvi de grup-classe. 

* No realitzar la feina implica una nova incidència. 

  



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Joan Coromines  

 

 

NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE Provisional 

Pàgina 68 de 77 Elaborat: Equip directiu 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 

INCIDÈNCIES ENSENYAMENT POSTOBLIGATORI 

La comissió de convivència d'acord amb el professorat del centre ha acordat tractar les 
incidències en el batxillerat i en els cicles formatius donant importància a les incidències 
d'acord amb el context dels ensenyaments potobligatoris. 

IN
C

ID
È

N
C

IE
S

 

LLEU GREU MOLT GREU 

3 
1 

1 

1 

 
Acció Tutorial 

 
Obertura Expedient 

 

1a Acció:  Amonestació de la comissió de convivència i disciplina 

Resposta 

pedagògica: 

 Trucada als pares i contacte amb el tutor. 

2a Acció: Amonestació  del coordinador i la directora 

Resposta 

pedagògica: 

 Avís a la família o a l'alumne major d'edat, de la 

possibilitat d'obertura d'expedient. 

3a Acció:  Obertura Expedient (preferentment abreujat). Suspensió 
del dret d'assistència al centre o a les classes d'una 
matèria determinada. 

Resposta 

pedagògica: 
 Se n'informa als pares (si és menor). 
 L'alumne/a s'emporta la feina a casa. 
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14.2. EXPEDIENTS 

Les conductes descrites que constitueixen falta en l’apartat de faltes només podran ser 
objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient. 

El director del centre és la persona competent per iniciar l’expedient per pròpia iniciativa o 
a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. La iniciació d’aquest serà 
abans de passar 10 dies del coneixement dels fets. 

L’escrit en què el director/a del centre inicia l’expedient haurà de contenir: 

 El nom i cognom de l’alumne 

 Els fets imputats 

 La data en la qual es van realitzar els fets. 

 El nomenament de l’instructor d’entre el personal docent del centre o pares 

membres del consell escolar i si s’escau per la complexitat de l’expedient, d’un 

secretari, que haurà de ser un professor del centre. 

La decisió d’inici s’ha de notificar a l’instructor, a l’alumne i als seus pares o representants 
legals si és menor. 

Els alumnes, els seus pares o representants legals podran plantejar davant el director la 
recusació de l’instructor nomenat, quan puguin inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció 
de l’expedient. 

Només els que tinguin la condició legal d’interessats, definida aquesta com la relació 
directa amb els fets, tenen dret a conèixer el contingut de l’expedient en qualsevol moment 
de la tramitació. 

LA INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT 

L’instructor, un cop rebuda la notificació del nomenament, practicarà les actuacions que 
consideri convenients per a l’esclariment dels fets així com la determinació de les persones 
responsables. 

Instruït l’expedient, l’instructor formularà la proposta de resolució que haurà de contenir: 

 Els fets imputats a l’expedient. 

 Les faltes que aquests puguin constituir. 

 La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb especificació, si s’escau de les 

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l’actuació de 

l’alumne. 

 Les sancions aplicables i la proposta concreta de sanció. 

 L’especificació de la competència per resoldre del director del centre. 

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució es practicarà en el termini de deu dies 
el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l’expedient ha d’estar accessible als 
interessats per tal que puguin presentar les al·legacions i les justificacions pertinents. 

MESURES PROVISIONALS 

Quan siguin necessàries per a garantir el desenvolupament normal de les activitats del 
centre i durant la tramitació de l’expedient, el director, per iniciativa pròpia o a proposta, si 
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s’escau, de l’instructor i escoltada la comissió de convivència, pot adoptar com a mesures 
provisionals que consideri convenients, entre altres, el canvi provisional de grup de 
l’alumne, la suspensió temporal del dret d’assistència al centre, a determinades classes o 
activitats per un període màxim de cinc dies lectius. 

El centre, mitjançant el tutor, lliurarà a l’alumne un pla detallat de les activitats que ha de 
realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al 
centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. Les mesures provisionals 
adoptades seran comunicades al Consell Escolar, que les podrà revocar en qualsevol 
moment. 

En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets efectuada per l’instructor, 
el director, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional, tenint en 
compte la pertorbació de l’activitat del centre , els danys causats i la transcendència de la 
falta, podrà prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar 
en cap cas els quinze dies lectius. El centre, mitjançant el tutor lliurarà a l’alumne un pla 
detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control 
durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. 

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT 

Correspondrà al/a la director/a del centre imposar les sancions a les faltes comeses. 

El/la director/a del centre, escoltada la comissió de convivència, dictarà resolució motivada 
contenint: 

Els fets que s’imputen a l’alumne/a 

La seva tipificació en relació amb les faltes enumerades a l’apartat a) d’aquest apartat. 

El contingut de la sanció 

L’òrgan davant el qual es pot sol·licitar revisió, interposar recurs i el termini d’interposició. 

La resolució s’haurà de dictar en el termini d’un mes com màxim des de l’inici de 
l’expedient. Es notificarà a l’alumne i als seus pares o tutors legals, si aquest és menor 
d’edat, en el termini màxim de 10 dies. 

Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi revisat o resolt el 
corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

Les faltes prescriuen en el termini de tres mesos a comptar des de la seva comissió, i les 
sancions en el termini de tres mesos des de la seva imposició. 

El/la director/a haurà de posar en coneixement del consell escolar i el claustre la resolució 
dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions. 
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15. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT O 
MALALTIA DE L'ALUMNAT 

Quan l’alumnat es troba malament és el professorat de guàrdia que se n’ocupa. Per norma 
general es demana a la família que el/la vingui a buscar. No s’acompanya mai l’alumnat a 
casa. 

Si no es troba a ningú i l’alumne/a continua amb malestar el dureu a la saleta on hi ha la 
camilla, l’anireu controlant i observant com es troba. Quan acaba la guàrdia cal comunicar-
ho al professorat de la guàrdia següent. 

Si s’ha lesionat o es produeix qualsevol situació que alerti al professorat es farà les 
següents actuacions: 

1. Avisar a l’Equip directiu. 
2. Avisar als tutors legals. 
3. Trucar un taxi o una ambulància (mai en un cotxe particular) i se’l/se la porta a 

l’Hospital de Calella. Mai al CAP de Pineda.  
4. Demanar al professor/a que estava amb l’alumne/a que ompli el full d’incidència que 

trobareu a consergeria. 
5. Si els seus tutors legals no han arribat, un/a professor/a de guàrdia acompanyarà 

l’alumne/a a l’hospital. 
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16. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 
COMUNITAT ESCOLAR 

16.1. Qüestions generals 

L’institut té definit en la missió la formació integral de la persona en col·laboració amb les 
famílies i  els agents socials. 

Això implica la voluntat i treball per fomentar la col·laboració i participació dels diferents 
sectors de la comunitat educativa per fer més efectiva la  tasca que es du a terme des del 
centre. 

Un dels objectius del pla estratègic és la millorar la relació amb l’entorn (social, laboral, 
personal) i es vol potenciar la participació de les famílies en les activitats del centre. 

16.2. Carta de compromís educatiu 

El centre té aprovada una carta de compromís educatiu que es lliura a les famílies on hi 
consta els compromisos per part del centre vers les famílies i el que es demana a les 
famílies vers el centre.  

16.3. Informació a les famílies 

Per tal de garantir el compliment del projecte educatiu no podem concebre una altra forma 
de treballar que no passi per una absoluta col·laboració entre centre i família. El creixement 
harmònic del vostre fill/a, en qualsevol àmbit, és una tasca comuna i plegats hem de 
treballar-hi. 

Hi ha un seguit de procediments a seguir per aconseguir la informació i implicació de les 
famílies en l’educació dels seus fills: acollida, seguiment tutorial i comunicació ja sigui via 
presencial com per  telèfon/correu electrònic o web. 

16.4. Representants al Consell Escolar 

Tal com marca la llei, els pares poden i han d’elegir els seus representants a l’òrgan màxim 
de govern del centre, procurant fer arribar suggeriments i/o propostes que recolzin i/o 
millorin la tasca educativa del centre. 

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 

L’Associació de pares i mares d’alumnes és integrada per tots els que ho desitgen i paguen 
la quota per formar-ne part. Defensa els seus drets quant a l’educació dels seus fills i els 
orienta i estimula en aquesta tasca. Col·labora amb el centre i aporta fons de les seves 
quotes socials per a millores concretes i ajuts econòmics per als alumnes del centre. 

Junta de l’AMPA 

1. L'AMPA és l'ens legal de l’agrupació dels pares d’alumnes. L’associació de pares 

d’alumnes responsable i organitzador de les activitats extraescolars, xerrades pels 

pares i altres activitats. 
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2. Col·labora en activitats que es fan a l’escola programades pels professors o 

alumnes. 

3. Canalitza les iniciatives i suggeriments dels pares.  

4. La Junta de l'AMPA té un representant al Consell Escolar del Centre. 

5. Sempre que es vulguin reunir se’ls facilitarà un espai on fer-ho i un lloc material on 

puguin tenir dipositats els materials que considerin avinent, per això té assignat un 

espai propi dins el Centre. 

6. La Junta de l'AMPA és la dipositària de la quota de material aprovada pel Consell 

Escolar. Amb aquests diners es cobriran els llibres i dossiers de les optatives i el 

material fungible així com l’agenda o carpeta. L’alumne/a rebrà en concepte de 

préstec el llibre que s’hagi adquirit socialitzadament, aquest haurà de ser retornat en 

acabar la matèria.  
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17. QUEIXES I RECLAMACIONS 

17.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin 

l’exercici professional del personal del centre 

Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en un 

centre públic del Departament d'Ensenyament han d'adreçar-se a la direcció del centre i 

han de contenir la identificació de les persones que el presenten, el contingut de la queixa, 

la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa referència.  

Actuacions: 

 La direcció del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o treballador 

afectat i, directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu del centre, 

obtenir informació sobre els fets.  

 Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, la direcció ha de prendre les decisions 

que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han 

presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada, fent 

constar en l'escrit l'òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la 

resolució adoptada.  

 La documentació generada ha de quedar arxivada a la secretaria del centre.  

17.2. Procediment de tramitació de les queixes sobre la prestació del servei que 

qüestionin l'exercici professional de personal del centre 

Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia. L'escrit es presentarà al registre 

d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir:   

 Identificació de la persona o persones que el presenten.   

 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 

especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 

presenta la queixa creu que s'han produït per acció o omissió del professor o d'un 

altre treballador del centre a què es refereixen).   

 Data i signatura.   

 Altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci 

referència.  

17.3. Actuació de la direcció del centre davant de l'escrit. 

La direcció ha de vetllar perquè el procediment específic establert al centre pugui garantir 

l’escolta de l'interessat. Es duran a terme les següents actuacions: 

 Rebre la documentació i estudiar-la directament o a través d'altres òrgans del 

centre, obtenir indicis i fer comprovacions per arribar a evidències sobre l'ajustament 

dels fets exposats a la realitat.  
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 Traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i 

demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així com 

l'aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna.  

 Estudiar el tema amb la informació així recollida i demanar l'opinió d'òrgans de 

govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió.   

 Dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de correcció i, si 

s'escau, d'aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que 

la direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, a la qual 

correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal 

que hi té adscrit.   

 Contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, 

comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si s'escau, la desestimació motivada 

de la queixa. Com a mínim, cal contestar al primer signant de la denúncia, i fer 

constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual 

poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions 

empreses) per la direcció del centre.  

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir 

i, en el seu lloc, ho farà el cap d'estudis.   

17.4. Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis Territorials de 

la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, la documentació generada 

quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, 

a disposició de la Inspecció d'Ensenyament.  

Un escrit de denúncia presentat al centre s'ha de poder resoldre, en primera instància, en 

l'àmbit de la institució escolar. És per això que el tràmit d'informar la direcció dels Serveis 

Territorials només s'ha de considerar com un tràmit potestatiu de la direcció. Una altra cosa 

és que la persona denunciant reiteri posteriorment la queixa o denúncia davant dels 

Serveis Territorials o, si formalment escau, hi presenti una reclamació, cas en què la 

direcció del centre serà posteriorment requerida des dels Serveis Territorials perquè aporti 

la informació i documentació a partir de la qual havia resolt en primera instància. 

17.5. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

D'acord amb l'article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 

de juliol, els alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d'edat 

tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions 

trimestrals o finals, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a 

resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa. 

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen 

directament entre el professor i l'alumne afectat, es presentaran a direcció, la qual les 

traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que 

s'estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor i la reclamació i la 
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resolució adoptada es faran constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o 

registre documental amb funció equivalent, i es comunicaran a l'equip docent del grup 

corresponent.  

17.6. Reclamacions per qualificacions finals 

El centre establirà dos dies de reclamacions, posterior a la realització de les avaluacions 

finals de juny i de setembre, si s'escau, en què els professors estudiaran i resoldran les 

possibles reclamacions. Si l'alumne  o els seus tutors no estan d'acord amb la resolució 

dels professors quant a les qualificacions de les matèries, podran reiterar la reclamació en 

un escrit adreçat al/a la director/a i presentant-lo el mateix dia o l'endemà.  

També podran adreçar directament al/a la director/a, en el mateix termini, reclamacions 

contra les decisions relatives a la promoció de curs o l'acreditació final.  

Un cop presentada la reclamació al/a la director/a, se seguirà la tramitació següent:   

 Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, el/la directora la traslladarà 

al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui, per tal que, en reunió 

convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris 

d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d'un o dos 

membres, l'òrgan s'ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director designi 

(entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius).  

 Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució es faran 

constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o en el registre documental 

de funció equivalent.  

 Vista la proposta formulada per l'òrgan i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip 

docent atorgà les qualificacions finals, el director podrà resoldre directament la 

reclamació, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent.  

 En aquest últim cas resoldrà en vista dels elements abans esmentats i de la 

proposta que faci l'equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del 

qual constaran en una acta singular elaborada a tal efecte.   

 Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o acreditació final 

de l'etapa, el director podrà resoldre directament la reclamació en vista de l'acta de 

la sessió d'avaluació en què l'equip docent atorgà les qualificacions finals, o bé 

convocar una nova reunió de l'equip docent.  

 En aquest últim cas, resoldrà en vista de l'acta de la sessió d'avaluació en què 

l'equip docent atorgà les qualificacions finals i de la proposta que formuli l'equip 

docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual també constaran a 

l'acta elaborada a tal efecte.  

 També tindrà en compte, si escau, la documentació generada en el cas que 

l'alumne hagués presentat prèviament recurs contra les qualificacions finals de les 

matèries, el procediment del qual ha quedat descrit a l'apartat anterior.   

 La resolució del/de la director/a es notificarà a l'interessat.  

En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel/per la 

director/a, l'acta d'avaluació corresponent i la modificació es comunicarà a l'equip docent 
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del grup.  Contra la resolució que el/la director/a doni a la reclamació l'alumne o, si aquest 

és menor d'edat, el seu pare, mare o tutors legals podrà recórrer davant el/la director/a dels 

serveis territorials en escrit del recurrent presentat per mitjà del director del centre, en el 

termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.  

Aquesta possibilitat s'haurà de fer constar en la notificació de resolució que el centre fa 

arribar a l'interessat.  

En el cas que l'interessat presenti recurs contra la resolució del centre, el/la director/a el 

trametrà en els tres dies hàbils següents als serveis territorials juntament amb la 

documentació següent:  

a) còpia de la reclamació adreçada al/a la director/a del centre,  

b) còpia de l'acta final d'avaluació del grup a què pertany l'alumne,  

c) còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi analitzat la reclamació,  

d) còpia de la resolució del director del centre, e) còpia de les qualificacions trimestrals i 

finals obtingudes per l'alumne al llarg de l'etapa,  

f) qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director o a petició de l'interessat, es 

consideri pertinent adjuntar.   

La Inspecció d'Educació elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes 

procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió 

reclamada.  

Quan de l'informe i de la documentació se'n desprèn la conveniència de revisar la 

qualificació o el procediment d'avaluació, si el director dels serveis territorials ho considera 

necessari pot encarregar aquesta tasca a una comissió formada per un professor del 

centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, 

proposat pel director del centre, un professor d'un altre centre i un inspector, proposats per 

la Inspecció d'Educació.  

D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si s'escau, de la comissió, el director dels serveis 

territorials ho resoldrà definitivament, amb notificació a l'interessat, per mitjà del director del 

centre.  

En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel 

director, l'acta d'avaluació corresponent i la modificació es comunicarà a l'equip docent del 

grup.   

17.7. Registres d'avaluació 

A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que els professors mantinguin un 

registre de tots els elements que han utilitzat per avaluar i cal que conservin en el centre, o 

que hagin retornat als alumnes (que els hauran de conservar fins a final de curs), tots els 

elements escrits que hagin contribuït a l'avaluació continuada.  

Els exercicis escrits que no s'hagin retornat als alumnes i les proves extraordinàries, si 

escau, s'hauran de conservar fins al 30 de setembre de l’any natural. Transcorregut aquest 

termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d'expedients de reclamació de 

qualificacions, podran ser destruïts, o retornats als alumnes si aquests així ho havien 

demanat prèviament.  


