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1. INTRODUCCIÓ. 
 
 
Vista la necessitat d'ordenar i completar les normes vigents en el Centre, el Consell 
Escolar acorda reglamentar-les i agrupar-les dins del document anomenat “Normes 
d’organització i funcionament de centre”, tal com ens indica el decret d’autonomia 
(Decret 102/2010) 
Aquest reglament desenvolupa els trets fonamentals recollits en el Projecte Educatiu 
de Centre (PEC), que incideixen directament en l'organització, la gestió i el 
funcionament del centre. 
Cal entendre’l com un element que ha d’ajudar i facilitar el funcionament i la tasca 
educativa dins l'institut i, per tant, no ha de romandre estàtic ni tancat en ell mateix. 
Per tenir efectivitat, ha de permetre modificacions i ampliacions d’acord amb l’opinió 
majoritària del professorat i del Consell Escolar. 
 
 
 
2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 
 
 
2.1. L’organització pedagògica 
 
L’objectiu de les presents normes és el de garantir la participació de tots els sectors 
implicats en la marxa del Centre, dins el marc de la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad de la Enseñanza (LOMCE), la Llei d’Educació de Catalunya (Llei 12/2009, 
de 10 de juliol), la LOGSE i la LOE, així com, assolir una bona convivència entre tots 
els estaments i la màxima transparència informativa. La gestió ha de respondre a 
criteris democràtics, la base dels quals és la participació de tots els estaments en la 
línia pedagògica i de treball de l'institut. 
A més, la gestió ha d’ésser responsable, professional, objectiva, transparent i 
oberta, i ha de possibilitar la renovació pedagògica constant, la catalanització de 
l’ensenyament i l’arrelament al poble, a la comarca i al país. 
La gestió directa de l'institut ha de recaure sobre l’equip directiu, seguint els criteris 
fixats pel claustre de professors/es, el Consell Escolar, el Projecte Educatiu del 
Centre i el Projecte de Direcció. L’equip directiu és també l’encarregat d’impulsar i 
exigir el compliment, si escau, dels acords i les resolucions a què s’hagi compromès 
qualsevol de les parts implicades en el funcionament de l'institut. 
Reconeixem com a aspectes bàsics del centre els previstos a la normativa amb 
relació a: 
− L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les 
actuacions docents i administratives del centre. 
− L’escolarització integradora de tot l’alumnat, atenent, des d’un plantejament global 
de centre, les necessitats educatives dels alumnes i prioritzant, sempre que sigui 
possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris. 
− L’assoliment per part de tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió i expressió 
oral i escrita, d’agilitat en l’ús d’estratègies i instruments de càlcul i en la resolució de 
problemes, i d’autonomia en l’aprenentatge. 
− La millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, potenciant l’ús 
comunicatiu de la llengua i la seva utilització com a eina d’accés al coneixement en 
àrees no lingüístiques. 
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− La integració de les tecnologies de la informació i la comunicació (TAC) en el 
procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’avaluació de les diverses àrees del 
currículum. 
− La integració en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge de continguts 
vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la 
salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura. 
− La coordinació entre el professorat de primària i el de secundària per afavorir la 
coherència del procés educatiu i la millora dels aprenentatges dels alumnes. 
 
2.2. Rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PAC 
 
En el Centre educatiu es crearà una comissió de seguiment interna, amb la 
participació de l’equip directiu i del consell docent, per analitzar periòdicament el 
desenvolupament del pla d’actuació, l’impacte de l’aplicació i els resultats de millora 
que proporcionin els indicadors d’avaluació. 
Al final de cada curs d’aplicació del pla d’actuació, la direcció i l’equip directiu han de 
retre comptes al consell escolar del centre mitjançant una memòria avaluadora que 
inclourà els resultats dels indicadors d’avaluació. Aquesta memòria formarà part de 
la memòria anual de centre i s’enviarà a la direcció dels Serveis Territorials o a la 
gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. 
En el consell escolar de final de curs es farà una avaluació de l’aplicació del PEC i 
propostes de canvi. 
 
2.3. Els acords de corresponsabilitat 
 
El conjunt de la comunitat educativa està satisfeta de les activitats que es realitzen 
en el Centre, de la millora dels resultats del conjunt dels nostres alumnes així com 
del clima de treball i convivència que s’hi respira.  
L’extrema diversitat de l’alumnat del Centre, i també la presència d’un nombre molt 
elevat de nouvinguts, obliga a fer un treball molt acurat per poder garantir el procés 
d’ensenyament-aprenentage de tots ells. En aquest aspecte cal destacar les 
iniciatives endegades pel claustre per incorporar nous mètodes de treball a l’aula, la 
consolidació de bones pràctiques i la major utilització de les TIC com a mecanisme 
motivador i a la vegada de renovació metodològica.  
Els objectius a assolir en el Projecte de Direcció volen ser la continuació i 
consolidació dels desenvolupats aquests darrers quatre anys vinculats al programa 
PROA (PAC 2007-2012): la millora dels aprenentatges, la cohesió social i la millora 
de la imatge del Centre. 
 Per poder seguir amb tots aquests objectius el Centre va demanar continuar amb el 
projecte de Qualitat. Totes els objectius i estratègies proposats són el resultat del 
debat en el Centre i un posterior treball d’elaboració del grup impulsor del programa 
de Qualitat i Millora que, partint dels diferents informes i de les propostes del 
Claustre i del Consell escolar, conformen el plantejament institucional de l’Institut i, 
per tant, quins són els valors, la missió i la visió del Centre per al període 2012-
2016.  
Per tant, la Direcció vol seguir mantenint els objectius centrals de l’Acord de 
Corresponsabilitat, sempre que la dotació econòmica i de plantilla ho permeti. 
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Així els objectius, estratègies i activitats  són: 
 

OBJECTIU 1: MILLORA DELS RESULTATS EDUCATIUS 

 
ESTRATÈGIES  
1. Millora de la comprensió oral i escrita. 
2. Millora de les competències bàsiques. 
 

OBJECTIU 2. MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL 

 
ESTRATÈGIES 
1. Aplicar les activitats del PAT. 
2. Fomentar les activitats dels alumnes en activitats ecologistes. 
3. Reciclatge i socialització de llibres de text. 

 

OBJECTIU 3. MILLORA DE LA IMATGE DEL CENTRE 

 
  ESTRATÈGIES 
  1. Difondre el projecte de Centre. 
  2. Mantenir en bon estat les instal·lacions. 
  
   
2.4. Aprovació revisió i actualització del PEC 
 

Per tal de fer efectiu aquest Projecte Educatiu, l’Institut Flos i Calcat actualitzarà, 
mitjançant els seus òrgans competents, els documents estratègics bàsics de centre; 
les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, la Programació General de 
l'Institut, el processos i procediments establerts, el Projecte Curricular, el Projecte 
Lingüístic, el Pla d’Acció Tutorial i l'Acord de Corresponsabilitat. 

Quan es consideri necessari introduir modificacions en el Projecte educatiu, les 
propostes de modificació podran fer-se per l'equip directiu, pel claustre, per 
qualsevol dels altres sectors representats en el Consell Escolar o per un terç dels 
membres d'aquest òrgan. Una vegada presentada la proposta, el Director fixarà un 
termini de, almenys, un mes per al seu estudi per tots els membres del Consell 
Escolar. La proposta de modificació podrà ser aprovada per aquest Consell en el 
tercer trimestre del curs i entrarà en vigor al començament del curs següent. 
Requerirà la majoria qualificada que especifica la llei. 
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3. ESTRUCTURA DE GOVERN I D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
  
 
Els òrgans de govern del centre són regulats per la Llei Orgànica 1/1990, de 3 
d’Octubre, d’ordenació general del sistema educatiu i complementats pel decret 
199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels centres 
docents públics que imparteixen educació secundària i FP de grau superior. 
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3.1. Òrgans unipersonals de direcció 
 
3.1.1. La Direcció 
 
Són funcions del Director, segons l’art. 142. 4. (Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació), les següents: 
 
a) Representar el Centre. 
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 
centre. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
 
També correspon al director o directora les funcions de direcció i lideratge 
pedagògics següents (art. 142. 5.,Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació). 
 
a) Formular la proposta inicial del projecte educatiu i les modificacions i 
adaptacions corresponents. 
b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne al compliment. 
c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els 
altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el 
projecte de direcció. 
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i 
de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el Títol II de 
la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i el projecte educatiu del centre. 
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 
educatiu. 
f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions 
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions 
successives. 
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs de treball de 
docents 
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la 
programació general anual. 
i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte 
educatiu i, eventualment, dels acords de corresponsabilitat. 
j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de 
l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a 
l’aula. 
 
I també correspon al director o directora les funcions següents amb relació a la 
comunitat escolar (art. 142. 6., Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació): 
a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu 
del centre. 
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 
c) Assegurar la participació del consell escolar. 
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d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, 
si s’escau, amb les associacions d’alumnes. 
 
Per últim correspon al director o directora les funcions relatives a l’organització i la 
gestió del centre següents (art. 142. 7., Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació). 
 
a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament 
del centre i dirigir-ne l’aplicació. 
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en 
el projecte educatiu. 
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 
normativa vigent. 
d) Visar les certificacions. 
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 
secretari o secretària del centre. 
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 
aprovat. 
g) Contractar béns i serveis dins el límits establerts per l’Administració educativa 
i actuar com a òrgan de contractació. 
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 
funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 
 
 
3.1.2. Prefectura d’Estudis 
 

Correspon, amb caràcter general, als Caps d'Estudis, la programació i el seguiment 
de les activitats docents del Centre, en col·laboració amb el director, el Secretari i el 
Claustre de Professors. Són funcions específiques dels Caps d'Estudis: 
 

a) L’elaboració dels horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de 
l’activitat acadèmica tenint en compte la programació de les activitats docents. 
b) Coordinar els actes acadèmics i, si es procedent, les activitats extraescolars en 
col·laboració amb el Consell Escolar del Centre i les Associacions de Pares. 
c) Coordinar les relacions amb els Serveis Educatius del Departament d'Educació. 
d) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions    
d’avaluació de fi de cicle. 
e) Coordinar la programació de l’acció tutorial. 
f) Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel Claustre de Professors sobre el treball 
d’avaluació i recuperació dels alumnes. 
g) Substituir el Director en cas d’absència o malaltia. 
h) Coordinar les normes i el funcionament dels alumnes. 
 

És el responsables directe de la marxa del curs a nivell docent per això: 
 

1.-  Proposa normes de funcionament tant a l’aula com al conjunt del Centre. 
2.- Abans de començar el curs presenta al Consell Escolar, per la seva aprovació, 
les normes per les quals es regirà l’alumnat. Aquestes normes observaran com a 
mínim els següents principis, diferents en funció del grau: 
a) Vigila la puntualitat, especificant les formes de control. 
b) Vigila d’assistència dels alumnes, especificant les formes de control. 
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c) Regula l'ordre intern tant als passadissos com a classe. 
d) Vetlla per la conservació del material i la netedat de les diferents instal·lacions del 
Centre. 
3.- Controla l’assistència del professorat a classe i vetlla per que les suplències 
funcionin correctament. 
 

Altres funcions que li siguin encomanades per Direcció o bé que li siguin atribuïdes 
per disposicions del Departament d'Educació. 
 
3.1.3. La Secretaria 
 
Correspon, amb caràcter general, al Secretari la gestió de l’activitat administrativa i 
econòmica del Centre, vetllant per la seva ordenació, unitat i eficàcia i  exercint com 
a cap immediat del personal de l’administració i serveis, per delegació del Director. 
En particular, són funcions específiques del Secretari -Administrador: 
a) Exercir la secretaria de les reunions que celebrin els òrgans col·legiats, i aixecar 
les corresponents actes. 
b) Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria i assenyalar les 
prioritats de gestió atenent al calendari escolar i a la programació general del centre. 
c) Estendre les certificacions i documents oficials del Centre. 
d) Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del Centre i, quan 
sigui procedent de la coordinació del menjador i del transport escolar. 
e) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del Centre. 
f) Formular i mantenir actualitzat l'inventari general del Centre. 
g) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
matriculació. 
h) Custodiar els llibres i els arxius del Centre i assegurar la unitat documental dels 
registres i els expedients acadèmics dels alumnes, vetllant per tal que estiguin 
complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 
f) Altres funcions que li siguin encarregades pel Director o bé que li siguin  atribuïdes 
per disposicions del Departament d'Educació. 
i) Informar el Director de les necessitats del Centre en tot allò que faci referència al 
material docent i instal·lacions. 
j) Informar al director de les tasques de manteniment i obres generals que siguin 
necessàries. 
k) Coordinar i supervisar els contractes de col·laboració amb les empreses. 
 

3.1.4. La Coordinació Pedagògica 

 

Correspon amb caràcter general, al Coordinador Pedagògic el seguiment i 
l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'Institut, sota la 
dependència del Director. 
 

Són funcions específiques del Coordinador Pedagògic: 
 

a) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre. Vetllar per 
la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus 
que s’imparteixen a l'Institut. 
b) Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes dels 
diferents ensenyaments. 
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c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivell i graus 
dels ensenyaments impartits a l'Institut.. 
d) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne. Proposar les 
modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d'Educació 
quan escaigui. 
e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a 
terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i terminals 
de cada àrea o matèria. 
f) Vetllar per l'adequada coherència de l’avaluació. 
g) Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 
complementari. 
h) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i 
reciclatge del professorat que es desenvolupin a l'Institut, quan escaigui. 
i) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel Director o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Educació. 
 
3.2. Òrgans col·legiats de participació  i gestió del centre. 
 
 
3.2.1. El Consell Escolar.  
 
És l’òrgan col·legiat de govern que té com a principal objectiu programar l’activitat 
docent del Centre dins del marc de les disposicions vigents, així com transmetre 
informes i propostes a l’autoritat educativa competent, en aquells aspectes 
relacionats amb les seves competències i en especial sobre aspectes qualitatius del 
sistema educatiu. 
 
El Consell Escolar del Centre està compost per: 
a) El Director del Centre, que en serà el President. 
b) El Secretari/a del Centre, amb veu i sense vot. 
c) El Cap d’Estudis. 
d) Un Regidor o representant de l'Ajuntament de l’àmbit municipal corresponent. 
e) Sis professors elegits pel Claustre. 
f)  Dos representants elegits pels pares. 
g) Un representant del personal d’administració i serveis. 
h) Tres representants d’alumnes elegits per l’alumnat. 
i)   Un representant de l’AMPA. 
 

El Consell Escolar segons l’art. 148 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, té 
les següents característiques i funcions: 
 
1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 
del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació 
sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres 
del consell. 
2. El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les 
característiques dels centres educatius a que és refereix l’article 72.3, de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, i d’altres centres de característiques singulars, 
per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen. 
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3. Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de 
tres cinquenes parts dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament 
i els resultats. 
c)  Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords 
de col·laboració del centre amb entitats i institucions. 
d)  Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions 
corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 
director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als 
alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries 
i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general de centre i 
conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 
4. El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que 
aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 
 
5. El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 
específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un 
professor o professora i un alumne o alumna un representant o una representant de 
les mares i els pares.  
 
El Consell Escolar crea les següents Comissions: 
 
Econòmica. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió 
econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament. La Comissió 
Econòmica esta formada pel Director del Centre que en serà el seu President, el 
Secretari, un professor del centre, el representant de l'Ajuntament i un alumne, tots 
ells membres del Consell Escolar. 
La Comissió Econòmica té com a missió estudiar, informar i proposar al Consell 
Escolar tot el que faci referència als aspectes econòmics: farà el seguiment de les 
diferents partides econòmiques posades a disposició del Centre. 
 

De Convivència. La Comissió de Convivència estarà integrada pel Director del 
Centre que en serà el seu President, pel Cap d'Estudis, un professor, un pare/mare i 
un/a alumne/a. 
 

Permanent. La Comissió Permanent estarà integrada pel Director, el Cap d'Estudis, 
un professor/a, un pare/mare i un alumne/a 
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 3.2.2.  El Claustre de Professors.   
 
És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de 
les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Estarà 
integrat per la totalitat dels professors que prestin servei al Centre i serà presidit pel 
Director. 
 

Segons l’art, 146 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el claustre del 
professorat té les funcions següents: 
 

a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de 
selecció del director o directora. 
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 
els resultats. 
f)  Elegir els representants del professorat en el consell escolar.  

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment 
de l’organització general del centre. 
h) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el 
marc de l’ordenament vigent. 
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
  

El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del 
professorat professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin 
amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres a,c,d,e,g,i h de 
l’apartat anterior. 
 
 
3.3.  Equip directiu 
 
Per tal de coordinar les seves funcions i competències, els òrgans unipersonals es 
reuneixen en sessió de treball setmanalment. Són òrgans unipersonals que 
conformen l'Equip Directiu. 
Són òrgans unipersonals de govern el Director,  el Coordinador Pedagògic, el Cap 
d'Estudis i el  Secretari. Correspon al Director el govern general de totes les 
activitats que es realitzen al Centre, vetllant per la coordinació i seguiment. 
 
 
3.4. El Consell Docent 
 
El Consell Docent és l’òrgan col·legiat consultiu que té com a principal objectiu 
assessorar, informar i proposar a l'Equip Directiu en tots aquells aspectes 
relacionats amb l’activitat docent del Centre. El Consell Docent estarà integrat  pels 
Caps de Departament i presidit per un membre de l'Equip Directiu. 
Són objectius del Consell Docent: 
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a) Coordinar les programacions curriculars dels diferents departaments. 
b) Coordinar l'oferta general de crèdits I matèries optatives. 
c) Coordinar les activitats complementàries lligades al currículum programades des 
dels diferents departaments. 
d) Posar en comú l'anàlisi dels resultats de cada avaluació realitzat pels diferents 
departament i fer-ne una valoració conjunta.  
e) Analitzar i valorar els resultats de les avaluacions externes i dels indicadors de 
Centre i realitzat propostes de millora. 
f) Rebre informacions generals del Centre per transmetre als departaments. 
g) Planificar reflexions de temes generals de Centre que s'han de fer en els 
departaments. 
 

3.5  Òrgans unipersonals de coordinació 
 
Per poder exercir les seves funcions, i totes aquelles tasques que el centre consideri 
necessari, els caps de departament, disposaran d’una reducció del seu horari lectiu, 
que serà variable segons les dimensions i complexitat del departament, amb un 
màxim de tres hores de reducció i un mínim d’una hora.  
El càrrec de coordinació BTX per organitzar les tasques que tinguin encomanades 
disposarà d’una reducció horària de les seves hores lectives.  
Els càrrecs de Normalització Lingüística, Activitats i serveis, Riscos Laborals, 
Manteniment i Coordinació d’informàtica, i Coordinació de Tutors de FP, i altres que 
el centre consideri necessari, tindran una reducció variable en funció de la 
programació del curs i les necessitats horàries dels esmentats càrrecs. 
 
La Coordinació de Batxillerat 
 
El coordinador de batxillerat vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les 
accions educatives al llarg del batxillerat. El coordinador de batxillerat és nomenat 
pel director. 
 
- Són funcions del coordinador de Batxillerat: 
 
a) Coordinar-se amb l’equip directiu. 
b) Coordinar les reunions amb els tutors o tutores i la resta del professorat que 
imparteix classe al batxillerat, i aixecar-ne l’acta. 
c) Vetllar conjuntament amb els altres òrgans de govern pel procés d’aprenentatge 
de l’alumnat de batxillerat. 
d) Coordinar l’assignació de les matèries optatives a 1r de batxillerat. 
e) Coordinar les activitats complementàries que es facin amb l’alumnat de batxillerat. 
f) Vetllar pel seguiment del Treball de Recerca i assignar els tutors o tutores que 
tutoritzin el TR. 
g) Informar i coordinar les PAU, conjuntament amb la secretària del centre. 
h) Qualsevol altra que li pugui encomanar el director. 
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Coordinació d’Informàtica 
 
El coordinador d’informàtica és nomenat pel director, i depèn de l’administrador.   
Són funcions del coordinador d’informàtica: 
a) Assessorar al professorat pel manteniment i utilització dels equips informàtics 
dels departaments. 
b) Manteniment dels equips d’oficines. 
c) Suport tècnic als tutors tècnics o tutores tècniques de les aules amb equips 
informàtics. 
d) Suport tècnic per a la implantació del projecte de qualitat. 
e) Vetllar per la connexió de la xarxa interna i la seva connexió a l’exterior. 
f) Manteniment dels servidors per garantir el servei. 
g) Assessorar sobre les compres i reparacions dels equips informàtics. 
h) Tenir informada la direcció de la situació en què es troba el centre. 
i) Aquelles altres que el director de l’Institut li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics. 
 
Coordinació Lingüística 
 
La coordinadora lingüística és nomenat pel director. 
És la persona encarregada de promoure en la comunitat educativa, coordinadament 
amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de 
l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 
educatiu plurilingüe. 
Són funcions de la coordinadora lingüística i d’interculturalitat: 
 
a) Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’educació intercultural. 
b) Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’ús de la llengua catalana dins d’un projecte 
lingüístic de centre basat en el plurilingüisme. 
c) Actualitzar, pel que fa a l’ús de la llengua, la cohesió social i l’educació 
intercultural, els documents d’organització del centre: PEC (Projecte Lingüístic de 
Centre), Pla d’Acollida i Integració, programació general de centre... 
d) Gestionar l’acollida i la integració de l’alumnat nouvingut. 
e) Promocionar l’ús de la llengua catalana. 
f) Coordinar-se i col·laborar amb els altres centres educatius de la zona i amb els 
serveis educatius que hi intervenen. 
g) Col·laborar en el desenvolupament de les activitats prioritzades per l’equip 
directiu en el Pla Anual on puguin participar les famílies, amb una especial atenció 
als sectors més desfavorits. 
h) Treballar el projecte lingüístic conjuntament amb els coordinadors de llengua, 
interculturalitat i cohesió social d’altres centres de la zona. 
i) Col·laborar en la presa de decisions, en l’establiment de pautes per a l’elaboració 
dels Plans Individuals i en l’organització i optimització dels recursos dins de la 
Comissió de la diversitat. 
j) Coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 
k) Articular el projecte educatiu de centre amb un projecte comú d’entorn, vetllant 
per la continuïtat entre els valors que es treballen al centre i els de la resta 
d’activitats: esportives, culturals i de lleure. 
l) Coordinar-se amb el coordinador d’activitats extraescolars i amb el coordinador 
d’activitats esportives. 
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m) Facilitar l’obertura del centre i els espais i recursos necessaris per al 
desenvolupament d’activitats lligades al treball d’entorn, propiciant la participació de 
tot l’alumnat, amb una cura especial per a l’alumnat amb més necessitats. 
n) Tenir informada la direcció de les activitats que es porten a terme. 
 
Coordinació de la Formació Professional 
 
Són funcions del coordinador de FP: 
 
Coordinació de la FCT: 
 

1. Fer el seguiment de les tutories de FCT. 

2. Vetllar per la idoneïtat  de les empreses a on els alumnes facin la FCT. 

3. Planificar i assignar els alumnes a les places disponibles de FCT. 

4. Seguiment i control del BID. 

5. Seguiment i control de la documentació relacionada amb la FCT. 

6. Seguiment de la programació de la FCT. 

7. Gestionar les exempcions: valorar la documentació i tramitar la 

documentació. 

8. Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels 6 

mesos de finalitzar els estudis quer hagin cursat. 

Coordinació dels tutors: 
 

1. Programar el PAT. 

2. Seguiment de les tutories de grup 

3. Gestionar les faltes de convivència, assistència, absentisme i abandonament. 

4. Programar les reunions de tutors i aixecar-ne acta. 

5. Fer una memòria anual  del PAT 

6. Elaboració i aplicació dels criteris per la distribució de l’alumnat en grups. 

 

 

Coordinar la informació que es proposi publicar a la pàgina web. 

Organitzar la jornada de portes obertes. 

 
Coordinació de projectes.  PAC 
 
Són funcions del coordinador de projectes: 
 
a) Coordinar els projectes que es portin a terme en el centre, excepte aquells que 
tinguin responsable específic. 
b) Informar-se dels possibles projectes que pugui ser d’interès pel centre. 
c) Impulsar i desenvolupar aquells que es portin a terme. 
d) Convocar les reunions que es considerin oportunes d’acord amb els coordinadors 
corresponents i caps d’estudis. 
e) Tenir informada la direcció del desenvolupament dels projectes. 
f) Qualsevol altra que li sigui assignada per la direcció 
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4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE   
 
4.1. Organització del professorat 
 
4.1.1.Equips docents 
 
Per dur a terme la programació és indispensable el treball en equip del professorat. 
Agrupat per departaments, seminaris, equip de tutors i tutores, professors/es de 
curs, cicle o etapa, el professorat elaborarà les línies de treball de l'equip, generarà 
la concreció del Disseny Curricular, adequarà els continguts a les característiques 
dels alumnes, de la seva situació social i de l'entorn, prioritzarà les zones de treball 
preferent durant el curs i establirà els mecanismes per connectar l'escola amb les 
famílies i la comunitat. 
 
Les seves decisions i actuacions s'ajustaran al Projecte Curricular del Centre i seran 
objecte de coordinació, seguiment i avaluació per part del mateix equip del que 
formen part i per les persones responsables de la Coordinació Pedagògica. 
 
Els equips docents es reuniran periòdicament amb l’objectiu de: 
 
a) Coordinar la intervenció pedagògica del professorat d'un nivell a fi que 
sigui el màxim de coherent i organitzada. 
b) Fer el seguiment de cada grup-classe, tot valorant els seus progressos i 
dificultats, amb l'objectiu d'adequar les programacions i les estratègies 
metodològiques del professorat a les necessitats del col·lectiu d'alumnes. 
c) Fer el seguiment individual de l'alumnat amb dificultats per tal d'adoptar 
estratègies educatives adequades a cadascun. 
d) Establir criteris per orientar l'alumnat en la part variable del seu currículum. 
e) Preparar i implicar-se en les activitats fora de l'aula: sortides, viatges, .. 
f) Fer un seguiment acurat del procés d'aprenentatge de l'alumnat i dels 
resultats de les activitats d'avaluació. 
 
4 1.2. Departaments 
 
L’activitat acadèmica del Centre es recolza sobre l’estructura individual dels 
departaments i àrees, veritables punts neuràlgics de l’activitat docent del Centre. El 
nombre total de departaments que disposa el centre és de 5, els quals inclouen les 
següents àrees o seminaris: 
 
-Humanitats (Filosofia, Ciències Socials, Religió i Música). 
-Llengües (Castellà, Català, Anglès i clàssiques). 
-Tecnologia (Educació Visual i P., Tecnologia i Matemàtiques). 
-C. Naturals (C. Naturals, E. Física, Física i Química). 
-Sanitària (Sanitària i FOL) 
 
Els departaments i àrees estaran dirigits per un cap de departament, nomenat pel 
Director/a a proposta del Departament. 
A principi de cada curs acadèmic, la direcció establirà el cens de professors i la seva 
adscripció a cadascun dels departaments o àrees. Cada professor només estarà 
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adscrit en un sol departament/àrea en funció de la majoria d’hores lectives que 
realitzi en cada curs escolar. 
 
Són objectius dels departaments: 
 
a) Distribuir els cursos i matèries a impartir durant el curs acadèmic entre el 
professorat del departament. 
b) Revisar les programacions i planificar les matèries comunes i específiques del 
curs en els diferents nivells. 
c) Programar les matèries optatives, de modalitat, els mòduls i les seves unitats 
formatives. 
d) Coordinar i fer el seguiment del desenvolupament de les programacions al 
llarg del curs. 
e) Organitzar activitats complementàries lligades al currículum. 
f) Elaborar materials per treballar a l'aula. 
g) Adoptar mesures per atendre la diversitat a l'aula i fora de l'aula. 
h) Dissenyar estratègies metodològiques per portar-les a l'aula i fer-ne el 
seguiment. 
i) Valorar els resultats de cada avaluació i fer-ne les revisions pertinents. 
j) Organitzar reforços, recuperacions i consultes si s'escau. 
k) Preveure les despeses de cada any i distribuir el pressupost. 
l) Establir els criteris d’avaluació dels alumnes i garantir-ne la informació a 
l’alumnat. 
 
4.1.3. Els tutors 
 
Els tutors d’ESO, disposaran de dues hores lectives setmanals (de les quals una 
amb alumnes) i de dues hores no lectives per fer seguiment tutorial. Els tutors de 
Batxillerat disposaran d’una hora lectiva i dues no lectives, i els tutors de FP 
disposaran d’una hora lectiva setmanal i d’una no lectiva.    
  

a) El tutor és el professor encarregat directament de tots i cadascun dels 
alumnes de la classe, amb una funció essencialment educativa. 
b) El tutor ha de vetllar per la consecució dels objectius fixats pel Centre. 
c) El tutor ha de vetllar per l’orientació escolar i professional dels alumnes del 
seu grup, i per una adequada utilització dels instruments del suport de què disposa 
el Centre, per aconseguir aquesta finalitat. Assessorarà l'alumne/a en l’elecció del 
seu currículum. 
d) El tutor portarà al dia la documentació i els conceptes següent:  Fitxa de 
dades personals (enquesta inicial, entrevistes, full de  seguiment...),Malalties 
cròniques que la família hagi notificat, Faltes d’assistència i de disciplina.  
Amonestacions, Control d’adaptacions curriculars, exempcions i seguiment 
d’alumnes amb NEE, PI o PIM., Controlarà els permisos i els alumnes que fan  
sortides i ho trametrà a Secretaria. Farà informe individual d’avaluació en cas de 
canvi de Centre d'algun dels seus alumnes. 
e) El tutor/a coordinarà el conjunt d’activitats d’ensenyament del seu grup 
d’alumnes, i vetllarà  per una adequada coordinació, coherència i treball en equip 
dels professors del grup. 
f) El tutor/a presideix les reunions d’avaluació del seu curs, a excepció de les de 
final de cicle que les presideix el Cap d'Estudis. Aixecarà acta de cada una d’elles, 
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on hi farà constar les observacions i  acords presos pel conjunt del professorat i en 
transmetrà una còpia al coordinador/a pedagògic. Pot proposar al director/a del 
Centre convocar extraordinàriament els professors del seu curs si així ho creu 
necessari. 
g) En iniciar-se el curs, el tutor tindrà una entrevista personal amb cada un dels 
alumnes, per tal de tenir un contacte més personal i iniciar una via de diàleg, 
d’orientar-los sobre el què s’espera d’ells, i d’assegurar-se que han entès bé les 
normes de funcionament de l'Institut. Tanmateix aquestes entrevistes és important 
potenciar-les al llarg del curs. 
h) El tutor/a  supervisarà les eleccions de Delegat i Subdelegat. 
i) El tutor/a controlarà les faltes d’assistència cada setmana i justificarà les que 
cregui oportunes. Els tutors avisaran els pares de l’absència dels alumnes el més 
aviat possible. Es recordarà als pares que han d’avisar a primera hora del matí en 
cas d’absència del seu fill. També controlarà la puntualitat i les expulsions, i 
s’encarregarà d’amonestar l'alumne/a si s’escau. També s’encarregarà de 
comunicar-ho als pares, cas d’haver-me d’iniciar un procés instructor. Periòdicament 
lliurarà les faltes de disciplina i/o assistència al Cap d'Estudis. 
Cal  recordar que són els tutors i no els pares els que justifiquen les faltes. Un cop 
justificada una falta els tutors ho anotaran al full de faltes d’assistència encerclant la 
falta amb retolador vermell. 
j) El tutor/a assistirà a les reunions de tutors, per tal de coordinar el seguiment 
tutorial . 
k) El tutor/a realitzarà una reunió general de pares a l'inici de curs, per a 
informar-los del funcionament general del Centre i dels aspectes més destacats del 
desenvolupament curricular del grup/classe. 
l) El tutor/a vetllarà perquè els alumnes tinguin tot el material, mobiliari i 
instal·lacions necessari a l’aula, i es mantingui en bones condicions. A tal efecte els 
facilitarà: esborrador, paperera, taulell d’anuncis, penjadors, sabó i estris per netejar 
les taules, etc. En cas que hi hagi algun desperfecte, esbrinarà l’autor dels fets i 
s’encarregarà de sancionar l'alumne/a i de fer-li esmenar el desperfecte. 
m) El tutor/a és responsable d’orientar els seus alumnes cap a estudis 
posteriors. 
 
Reunió de tutors 

 
A les reunions de tutors, el/la Coordinadora Pedagògica portarà a terme les 

següents funcions: 
 
a) Revisar la programació d'acció tutorial a l'inici de curs, recollint els 

resultats del balanços del curs anterior. 
b) Concretar les activitats de tutoria a desenvolupar al llarg del curs, 

coordinar-les, seqüenciar-les i fer el seu seguiment i avaluació. 
c) Revisar els materials de suport a la tutoria. 
d) Coordinar les programacions de la tutoria. 
e) Preparar i coordinar les sessions d'avaluació. 
f) Programar i avaluar les sortides relacionades amb la tutoria. 
g) Preparar les reunions amb els pares, mares i/o responsables de l'alumnat. 
h) Derivar alumnes als serveis externs. 
 
Fer el balanç al final de curs i/o cicle del pla d'acció tutorial. 
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4.1.4. Els tutors de la FCT 
 
El tutor de Formació Pràctica en Centres de Treball és un professor-tutor de cada 
equip docent del cicle formatiu corresponent que és l'encarregat de l'assistència, el 
control i el seguiment immediat del crèdit de Formació Pràctica en Centres de 
Treball. 
 
Les seves funcions són: 
1. Fer la programació de FCT. 

2. Proposar la planificació de la FCT del seus alumnes. 

3. Buscar empreses per la realització de la FCT i proposar-les a la coordinació. 

4. Fer els convenis de pràctiques. 

5. Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els 

centres de treball, tot realitzant una visita inicial, una de seguiment i una final per a 

cada alumne. 

6. Entrevistar-se amb el tutor o la tutora d’empresa, per tal d’avaluar la situació 

de l’alumne/a i programar les activitats a realitzar-hi segons el cicle formatiu i el pla 

d’activitats del quadern de pràctiques. 

7. Vetllar perquè l’alumne/a i l’entitat col·laboradora emplenin la part 

corresponent del quadern de pràctiques, on es reflecteixin les activitats realitzades 

per l’alumne/a i l’avaluació posterior per part de l’entitat col·laboradora. 

8. Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumne/a i valorar l’aprenentatge 

assolit i el programa realment desenvolupat. Aquesta valoració es farà a partir de les 

aportacions del/la representant de l’entitat col·laboradora i de l’alumne/a. 

9. Fer el seguiment de la inserció laboral dels alumnes a partir dels sis mesos 

de la finalització dels estudis que hagin cursat i elaborar els informes i enquestes 

corresponents. 

10. Aportar a la secretaria del Centre la documentació de cada alumne segons el 

protocol de FCT del Centre. 

 

4.1.5.  Caps de Departament 

 

 

Són funcions del Cap de Departament: 
 

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 educatives aplicables en 
la pràctica docent. 
e) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge 
dels alumnes en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 
f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al sí    del 
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Departament. 
g) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del 
departament i assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent. 
h) Convocar les reunions de departament als professors que imparteixen les 
àrees o matèries corresponents. 
i) Traslladar al Coordinador Pedagògic la programació elaborada pels diferents 
professors del  departament abans de començar el curs. 
j) Traslladar al Secretari la proposta de despesa del seu departament o àrea en 
funció del pressupost que tingui assignat, per tal de dotar al departament amb el 
material necessari per portar a terme la programació presentada. 
k) Programar les activitats complementàries i extraescolars, seminaris, cursets, 
visites específiques, etc. coordinant-me amb el Cap d'Estudis. 
l) Assistir al Consell Docent segons els criteris apuntats a tot efecte, informant 
posteriorment als professors del departament dels acords presos. 
m) Proposar al Cap d'Estudis, en funció de les necessitats del Centre i atenent 
les disponibilitats del professors, la  distribució d'assignatures - professor. 
n) Coordinar i orientar als professors del departament en qüestions 
acadèmiques i específiques. 
o) Coordinar els criteris d’avaluació del departament. 
p) Portar al dia la comptabilitat del departament i controlar-ne les despeses. 
q) Actualitzar l’inventari del seu departament. 
q) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel Director del Centre o 
atribuïdes pel  Departament d'Educació 
 
 
4.2. Organització de l’alumnat 
 

Cadascun dels alumnes tenen un tutor assignat i una hora de tutoria en el seu horari 
lectiu. A través del tutor els alumnes poden proposar i suggerir diverses qüestions 
referents al desenvolupament acadèmic, l'organització, així com la resolució 
d'aquells conflictes que pugui sorgir. 

Cada grup classe, tria democràticament a principi de curs un delegat i un 
sotsdelegat,  les funcions del qual restaran reflectides en les Normes d'Organització 
i Funcionament del centre (NOFC). Periòdicament, el delegat i el sotsdelegat de 
cada grup-classe es reunirà amb Prefectura d'Estudis, per a tractar sobre la marxa 
general del grup, conflictes que puguin haver, etc. 

L'alumnat compten amb quatre representants en el consell escolar que, juntament 
amb els delegats i sotsdelegats dels grups-classe constitueixen la Junta de 
delegats. Les seves funcions es recullen en les NOFC i en la normativa que resulti 
d'aplicació. 

 
4.3. Atenció a la diversitat 

 
Per facilitar l'assoliment dels objectius de l'educació obligatòria, postobligatòria i 
tecnico-professional potenciarem l'estructura i recursos següents: 
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4.1. Estructura: 
 
a) Una organització horària que permeti desdoblar algunes matèries, 
preferentment instrumentals, que possibiliti l'ajut  personalitzat en casos específics i 
la consulta al professorat de les diferents àrees.  
b) Una acció tutorial exercida per tot l'equip de professorat que intervé en cada 
grup d'alumnes, coordinada pel tutor/a i incorporada al Pla d'Acció Tutorial del 
Centre. 
c) Uns projectes de treball orientats a la creació de recursos per tractar la 
diversitat a les diferents àrees o matèries. 
 
4.2. Recursos. 
a) Programacions per l'alumnat amb mancances en el seu ritme  
d’aprenentatge (P.I.).i PIM a 1r d’ESO. 
b) Atenció tutorial  per a aquells alumnes que tenen dificultats per organitzar-
se el treball. 
c) Atenció als alumnes per part del servei de psicopedagogia. 
d) La possibilitat d'allargar l'escolaritat de l'alumnat que no hagi superat els 
objectius generals d'una etapa per mitjà de les oportunes adequacions del 
currículum a les seves necessitats. 
e) Reunions de seguiment, coordinació de tutories i sessions d'avaluació que 
facilitin el coneixement de l'evolució madurativa i d'aprenentatge de l'alumnat 
individualment. 
f) Entrevistes personals amb l'alumnat, i també reunions del grups-classe, per a 
l'orientació i implicació dels alumnes en el seu propi procés d'aprenentatge. 
g) Entrevistes amb els pares, mares i responsables de l'alumnat, i reunions 
col·lectives, perquè coneguin el procés de creixement dels seus fills, i col·laborin 
amb el professorat en l'assoliment de determinats objectius. 
 

 
4.4.  Hàbits de treball de l’alumnat 

 
El Consell Docent del Centre ha concretat una sèrie d’hàbits de funcionament 
generals, que hauran de complir els/les alumnes. Per tant, seran avaluables per part 
de tots i cadascun dels professors/es. El tutor/a, farà saber aquestes normes al seu 
grup/classe, i controlarà que es respectin al llarg del curs. Els hàbits són els 
següents 

 
1.- Full – Carpeta 
Els/les alumnes treballaran en fulls mida DIN A4 (blanc o quadriculat), que 
guardaran en carpetes (amb anelles o bé sense anelles). Diferents crèdits poden ser 
arxivats a la mateixa carpeta, però ordenats mitjançant separadors. A criteri del 
professor/a podran treballar amb llibreta, sobretot, l’alumnat de 1r Cicle d’ESO. 
2.-  Marges 

Cal fer marges a l’esquerra, a la dreta, a dalt i a baix, tenint en compte que 
els títols han de quedar ben separats. 
3.-  Pàgines i codis 

Cal numerar les pàgines correlatives d'un mateix crèdit i posar la data. 
4.- Llapis - bolígraf 

Es treballarà sempre amb bolígraf. Els dibuixos cal fer-los amb llapis. 
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5.-  Esmenes 

En els seus apunts, l'alumne/a tatxarà (passarà ratlla) les errades, i rectificarà 
a continuació. En els treballs no hi ha d’haver esmenes. S’aconsella no usar Tippex 
degut a la seva toxicitat. 
6.- Treballs- dossiers 

Els treballs i/o dossiers es realitzaran en un tractament de textos d’ordinardor. 
I es presentaran enquadernats (amb portada), amb índex i bibliografia (si s’escau). 
 Si un treball es presenta amb retard s’abaixarà à la nota. I a criteri del 
professor/es pot arribar a suspendre’l. 
7.- Faltes d’ortografia i/o sintaxi 

Els treballs, exercicis, exàmens,etc es presentaran sense faltes d’ortografia 
i/o sintaxi. Si n’hi ha, s’abaixarà la nota a criteri del professor/a. 
8. Deures 

Tots els alumnes han de tenir una agenda on anotaran els deures diàriament. 
A més d’aquestes normes, cada professor dictarà les que cregui convenients 
segons el seu criteri. 
 
 
5. EL BATXILLERAT 
 
5.1. Assistència a classe els dies que hi ha exàmens al llarg del curs. 
 
Si un alumne té un examen i no assisteix a les classes anteriors, se li abaixarà un 
punt la nota de l’examen. 
 
5.2. Avaluació del treball de recerca 
 
En l’avaluació del treball de recerca participaran de forma col·legiada tots els 
membres del tribunal. La nota es posarà de la següent manera: 50% de la nota la 
posarà el tutor que ha fet el seguiment i 50% ponderada la nota de la resta dels 
vocals del tribunal. 
La nota màxima del TR dels alumnes que es presenten a la convocatòria 
extraordinària serà de  8. 
 
 
5.3. Actuacions quan falta un professor 
 
Per aprovació del Consell Escolar del 12 de setembre de 2012, els alumnes de 
l’Ensenyament Postobligatori que no tinguin classe perquè el professor està absent, 
podran marxar abans de la finalització de l’horari lectiu,o entrar més tard, amb el 
consentiment dels seus pares si són menors d’edat, i amb l’autorització del Cap 
d’Estudis. De la mateixa manera, si l’absència està prevista amb anterioritat i és al 
principi de l’horari lectiu, podran entrar més tard. 
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6. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
6.1. Assistència i absències 

 
La Formació Professional habilita per exercir una professió. És per això, que les 
normes han de ser diferents d’ESO i BTX. 
 
Per aprovació del Consell Escolar del 12 de setembre de 2012, els alumnes de 
l’Ensenyament Postobligatori que no tinguin classe perquè el professor està absent, 
podran marxar abans de la finalització de l’horari lectiu,o entrar més tard, amb el 
consentiment dels seus pares si són menors d’edat, i amb l’autorització del Cap 
d’Estudis. De la mateixa manera, si l’absència està prevista amb anterioritat i és al 
principi de l’horari lectiu, podran entrar més tard. 
 
Expulsions 
 
L’alumnat expulsat no pot assistir a les activitats del Centre mentre dura el període 
d’expulsió. Les faltes generades durant aquest període són faltes justificades. Si 
l’alumne no ha perdut l’avaluació contínua i, durant l’expulsió, es realitza un examen 
ordinari, se’l convocarà per fer-lo posteriorment, durant la convocatòria ordinària. 

 
6.2. La tutoria de Formació en Centres de Treball (FCT): 

 

El professorat que formi part de l’equip docent responsable de la impartició del cicle 
formatiu conjuntament amb el coordinador de la formació professional, pot establir 
que, per iniciar la formació pràctica en centres de treball, cal l’avalució positiva de 
tots els crèdits lectius cursats fins al moment d’iniciar-la, o bé una valoració 
individualitzada, per a aquells alumnes que no els haguessin superat tots, del grau 
d’assoliment dels objectius dels crèdits cursats, de les possibilitats raonables de 
recuperació i del previsible aprofitament que l’alumne/a pugui obtenir de l’FCT. 

 

Criteris per portar els alumnes a pràctiques 
 

Els tutors dels grups de FP proposaran els alumnes que poden fer pràctiques durant 
el segon i tercer trimestre. És el Coordinador de FP qui assigna els alumnes a les 
places disponibles, quins alumnes hi poden anar, quants, i el lloc a on han d’anar 
cadascun.  
Si un alumne renuncia a la plaça de pràctiques assignada, ho haurà de fer per 
escrit. Perdrà tots els drets a realitzar pràctiques durant el curs i no se li podrà 
garantir una plaça fins el curs següent. 
S’avaluarà les pràctiques tres vegades a l’any, en acabar cadascun dels tres 
trimestres. Només s’avaluarà a aquells alumnes que hagin finalitzat les pràctiques 
en data anterior a la d’avaluació. 
El tutor de pràctiques ha de deixar constància per escrit al Cap de Departament, a 
Direcció i a Secretaria, de qualsevol canvi en els convenis de pràctiques. 
.  
Tot alumne/a que es matricula únicament del crèdit d’FCT i no ha estat alumne/a del 
centre el curs anterior, el centre educatiu no li podrà garantir una plaça de 
pràctiques pel curs vigent. L’assignació de places de pràctiques sempre serà segons 
la disponibilitat de places del centre educatiu. El centre educatiu només podrà 
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garantir la disponibilitat de places per a cursar les FCT als alumnes que hagin estat 
cursant els continguts teòrics al centre durant aquell curs escolar. 
 
Revisió dels períodes de realització de les FCT. 

 
L’alumnat farà la FCT durant el quart trimestre de matriculació en el centre. El 
centre, a criteri del tutor, cap de Departament i director, decidirà si algun/a alumne/a 
està capacitat per fer abans la FCT, en aquest cas la FCT es cursaria a partir del 
segon trimestre, sempre sota disponibilitat de places de pràctiques en empreses 
amb les que el centre educatiu tingui conveni, i sempre sota disponibilitat d’hores del 
professorat. En cap cas, un/a alumne/a sancionat o que no hagi aprovat tots els 
crèdits, les podrà realitzar durant el segon trimestre, havent de cursar-les a partir del 
quart trimestre. 
  
Indicacions a les tutores de FCT per a l’avaluació dels alumnes:  

 
A l’avaluació del crèdit d’FCT, haurà de quedar per escrit, cas que la valoració sigui 
negativa, els motius que han fet, que sota els criteris d’avaluació del seminari, 
l’alumne/a no pot aprovar el crèdit d’FCT. 
Cal fer signar el document de compromís de confidencialitat als alumnes que cursen 
el crèdit d’FCT, tot i que hi ha algunes empreses que ja fan signar als alumnes un 
document de compromís de confidencialitat. 
 
Criteris d’avaluació de la FCT: 
 
- L’alumne/a haurà d’assistir diàriament al centre de pràctiques. Cas de no poder 
assistir, haurà d’informar degudament a la unitat a on està fent les pràctiques, i al 
centre educatiu. Posteriorment haurà de justificar l’absència degudament (informe 
mèdic signat i segellat, o altres documents oficials). 

- Les absències injustificades tindran una repercussió negativa en l’avaluació de 
l’actitud de l’alumne/a, i provocaran la prolongació del conveni fins a assolir el mínim 
nombre d’hores curriculars. 

- Les faltes greus de conducta de l’alumne/a al centre de pràctiques repercutiran en 
l’avaluació negativa i/o la baixa anticipada de l’alumne. 

 - Els alumnes es comprometen a omplir el BID regularment, a imprimir els informes 
mensuals i lliurar-los al tutor de l’empresa i del centre educatiu per a la seva 
validació i conformitat (signatura). El fet de no tenir al dia el registre de les activitats 
realitzades al BID es considerarà una falta greu. 

- S’aplicarà la resta dels criteris d’avaluació definits pel currículum del crèdit d’FCT i 
que es detallen tot seguit: 

 Analitza l'àmbit de treball, identificant les relacions laborals amb el marc 
organitzatiu i de funcionament de l'empresa. 

 S'adapta a les característiques organitzatives i a les situacions pròpies del 
centre de treball. 
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 Actua amb responsabilitat en l'àmbit productiu del centre de treball, tenint en 
compte la normativa legal i les condicions de seguretat. 

 Treballa, quan cal, en equip, coresponsabilitzant-se, cooperant, respectant i 
valorant el treball dels altres. 

 Adopta una actitud participativa, s'interessa per aprendre i té iniciativa en 
relació amb les tasques encomanades. 

 Té una visió de conjunt i coordinada de les funcions, fases, processos o 
productes de l'empresa. 

 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l'activitat assignada, 
utilitzant els canals existents. 

 Executa les tasques ajustant-se progressivament als nivells particulars de 
l'empresa. 

 Detecta anomalies o desviacions en l'àmbit de l'activitat assignada, n'identifica 
les causes i proposa possibles solucions. 

 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i mitjans 
propis de treball. 

 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, utillatges, 
equips i eines, i hi aplica els procediments tècnics adequats. 

 Identifica les condicions de l'empresa més relacionades amb la seva professió 
per tal que puguin ésser millorades. 

 Identifica les activitats, tasques i àmbits d'actuació que s'adeqüen millor a les 
aptituds personals i als interessos professionals. 

 Identifica els aspectes positius i negatius de l'àmbit de treball: condicions de 
seguretat personal i mediambiental, riscs, relacions personals, altres. 

 

Documentació de la FCT 

 

Un cop realitzada l’avaluació de l’alumne/a, es desarà a l’expedient una còpia de 
l’informe d’avaluació final signat per l’empresa i pel tutor/a. També s’arxivarà a 
l’expedient de cada alumne/a l’original dels fulls de seguiment del tutor/a on 
constaran les tres visites mínimes que ha fet el tutor/a al centre de pràctiques 
(avaluació inicial, avaluació intermèdia, avaluació final) segons el model del qual 
adjunto còpia i deixo a disposició del Departament.  

El conveni dels alumnes, degudament signat per les tres parts implicades (centre 
educatiu, alumne/a, empresa) haurà d’estar a disposició del centre per arxivar a 
l’expedient de l’alumne/a, durant la primera setmana d’iniciació de les FCT, tret que, 
excepcionalment, l'hospital no ens hagi facilitat la documentació en aquest període. 

Cas que l’empresa sol·liciti l’expedició de certificats per a les persones que han estat 
tutores dels alumnes i l’empresa no faciliti el llistat de les persones interessades, es 
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proporcionarà un full de signatures a l’alumne/a, on hauran de signar diàriament 
l’alumne/a i la tutora de pràctiques, en aquest mateix full, les persones interessades 
en obtenir el certificat hauran de fer constar el nom, cognoms, DNI, i signatura de 
cada tutor/a de l’alumne/a a l’empresa, amb el vist-i-plau de la supervisora de la 
unitat on ha fet la formació l’alumne/a (s’annexa còpia del model). Independentment 
dels certificats dels tutors de pràctiques en empreses, es recomana que els/les 
tutors/es d’FCT proporcionin a l’alumne/a el mencionat full de signatures per a tenir 
un control més exhaustiu de l’assistència dels alumnes i deixo a disposició del 
Departament el model. 

6.3. DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (LOE) 

PROMOCIÓ DE CURS 

Pas de curs de DAS 1 a DAS 2: L’alumne que hagi superat un nombre d’unitats 
formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt de les unitats del primer 
curs, podrà matricular-se de segon, havent de cursar les unitats formatives no 
superades de primer. En cas contrari, s’ha de matricular de les unitats formatives no 
superades de primer i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que 
no presentin incompatibilitat horària o curricular. 
 

ACTA DE SEGUIMENT 

En finalitzar cada trimestre, en la mateixa Junta d’Avaluació, es complimentarà el full 
de seguiment intern amb les notes de les Unitats Formatives no acabades, full que 
romandrà a Secretaria. Els tutors informaran als alumnes de la seva evolució. 

7. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
Pel que fa a les actuacions que el Centre fa per tal d’aconseguir una bona 
convivència, ens regirem pel Projecte de Convivència, aprovat pel Consell Escolar el 
28 de juny de 2017. 
 
En aquest projecte es recullen les pràctiques restauratives, les mesures de 
coeducació, educació intercultural, educació per a la pau, socioemocional, gestió de 
conflictes, responsabilitat i inclusió, i, finalment, les estratègies de mediació. 
Pel que fa al maltractament en l’àmbit familiar, el maltractament comès per personal 
docent o PAS, les emergències psicosocials o l’assetjament entre iguals, ens 
regirem pels protocols establerts pel Consorci d’Educació de Barcelona.  
 

 
7.1. Convivència i resolució de conflictes. 

 
El Centre col·labora en diferents programes de prevenció impulsats per les 
administracions per tal d’afavorir la convivència, millorar la integració social i abordar 
les conductes incíviques i transgressores protagonitzades pels joves. 

 
 Mesures de promoció de la convivència 

 
Com tota comunitat, l’Institut està subjecte a problemes i malentesos que s’han 
d’intentar resoldre. Per això, els esdeveniments acadèmics s’han de consultar amb 
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el professorat afectat, el tutor/a i/o el cap d’estudis. 
Davant de qualsevol dubte o problema per part de la família, cal parlar sempre 
primer amb el tutor/a demanant hora prèviament. Si és necessari el tutor/a podrà 
concertar una entrevista amb l’equip directiu o altra professor. 
S’ha de distingir entre les conductes contràries a les normes de convivència del 
centre, a les quals s’apliquen mesures correctores amb la necessària rapidesa de 
resposta per assegurar l’eficàcia educativa, i les faltes, reservades per a conductes 
greument perjudicials. 
El consell escolar del centre vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels 
alumnes. Per facilitar aquesta tasca es constituirà en el si del consell, una comissió 
de convivència. 
 
Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de   conflictes 
 
L’hora de tutoria amb els alumnes és un espai, de caire preventiu, on es treballa 
amb el grup-classe i en el moment present qualsevol tipus de conflicte entre alumne-
alumne tot reflexionant  vers l’actitud i el comportament individual i col·lectiu. 
Els alumnes expulsats de classe han d’omplir el full de reflexió i lliurar-lo al professor 
que els ha expulsat per tal d’excusar-se. Els professors actuaran immediatament 
davant de qualsevol conflicte, intentant fer reflexionar els alumnes per conductes 
inadequades. 
 
7.2. Mediació escolar 

 
El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius (DOG. 
5.8.2010). En el redactat del seu article 23.2 estableix la mediació escolar com a 
procés educatiu per a resoldre conflictes de convivència en el centres escolars. 
D’acord amb l’esmenta’t decret, el nostre centre ofereix la mediació en la resolució 
de conflictes generats per conductes de l’alumnat contraries a les normes de 
convivència. I llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 
 

 
a) Que la conducta sigui una de les descrites en l’art. 37.1 de la Llei 12/2009 

d’educació. 
b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes 

amb el mateix alumne/a, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi 
estat el resultat d’aquest processos. 

 
El procés mediador s’iniciarà per l’acceptació de mediació fet pel centre i serà 
conduït per la persona mediadora designada pel director. La psicopedagoga és, 
juntament amb la integradora social, la figura mediadora. La mediadora s’entrevista 
amb els alumnes afectats pel conflicte i recull els greuges de cada part, i els 
pregunta si volen fer una mediació. Si és així, es reuneix a les parts i s’intenta 
arribar a un acord que es posa per escrit i les dues parts signen. 
 
La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï 
manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol 
circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació. 
Els acords presos al final del procés de mediació es recolliran per escrit (art. 28.1 
Decret 279/2006 de 4 de juliol) 
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8. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT 
 
 
8.1. Retards i absències 
 
En cas d’arribar tard l’alumnat d’ESO entrarà a l’aula i el professor farà constar el 
retard. Els alumnes de BTX i Cicles anirà a la sala d’estudi. 
 
Constitueixen una conducta contrària a les normes de convivència: 
 

  3 retards  injustificats  

  1 hora  d’absència injustificada   
 
Constitueix una falta greu: 
 

  3 hores d’absències injustificades  
 

En qualsevol dels casos anteriors, si l’alumne és menor, el tutor haurà de comunicar 
la incidència i la sanció a la família. 
 
ESO i POSTOBLIGATORI 
 
Resolució ENS/603/2018 27 de març: 
Un alumne perd la plaça assignada si no s'incorpora al centre, o deixa d'assistir-hi 
durant el termini de dos mesos, sense una causa justificada i un cop exhaurides les 
vies de comunicació amb ell o amb la família, sens perjudici, si escau, d'haver 
comunicat als serveis socials de l'ajuntament el possible incompliment de 
l'escolarització obligatòria.  
 
BATXILLERAT 
 
Baixa d’ofici 
 
En els ensenyaments postobligatoris, l’alumne perd la plaça si no s'incorpora al 
centre o deixa d'assistir-hi sense una causa justificada, en el termini de quinze dies 
des del moment en què se'n tingui coneixement, o 90 hores. 
 
A les 30 hores de falta injustificada de manera continua o discontinua, o 5 dies 
lectius injustificats, el Coordinador de Batxillerat ho notificarà per escrit a l’alumne i/o 
família, si és menor, mitjançant carta certificada, i l’advertirà que pot ser donat de 
baixa d’ofici si persisteix en faltar.  
Si l’alumne continua faltant i arriba a les 90 hores sense justificar, el/la Cap 
d’estudis ho notificarà per escrit a l’alumne i/o família, si és menor, mitjançant carta 
certificada, i l’advertirà que si no les justifica en els tres dies següents a rebre la 
notificació, se’l donarà de baixa. 
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FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
Pèrdua de l’avaluació continua 
 
El 20% de faltes d’assistència justificades o no, en qualsevol crèdit o unitat 
formativa, comporta la pèrdua de l’avaluació continuada de la matèria en qüestió. 
L’alumne s’haurà d’examinar en convocatòria extraordinària i, si l’alumne és menor, 
es comunicarà a la família. 
 
Baixa d’ofici 
 
En els ensenyaments postobligatoris, perd la plaça si no s'incorpora al centre o 
deixa d'assistir-hi sense una causa justificada, en el termini de quinze dies des del 
moment en què se'n tingui coneixement, o 90 hores. 
 
Si un alumne falta el 5% de les hores que està cursant, ja siguin justificades o no, 
de manera continua o discontinua, el/la Coordinadora de F.P. ho notificarà per escrit 
a l’alumne i/o família, si és menor, mitjançant carta certificada, i l’advertirà que pot 
ser donat de baixa d’ofici si persisteix en faltar.  
 
Si l’alumne continua faltant i arriba al 10% de les hores que està cursant sense 
justificar, el/la Cap d’estudis ho notificarà per escrit a l’alumne i/o família, si és 
menor, mitjançant carta certificada, i l’advertirà que si no les justifica en els tres dies 
següents a rebre la notificació, se’l donarà de baixa. 
 
Si l’alumne falta el 20% de les hores que cursa, siguin justificades o no, se’l donarà 
de baixa d’ofici. El tutor ho notificarà a l’interessant mitjançant carta certificada. 
 
8.2. Conductes contràries a les normes de convivència 
 
Són conductes contràries a les normes de convivència les conductes següents, de 
caràcter lleu:   
 

a)  Tres faltes injustificades de puntualitat o una hora d’absència injustificada a 
classe. 

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat educativa.. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats 
del centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 
comunitat educativa. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, 
del material d’aquest o de la comunitat educativa. 

f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 
escolar, que no constitueixi falta. 
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8.2.1. Mesures correctores per conductes contràries a les normes de 
convivència 
 
Les mesures correctores per a les conductes contràries a les normes de convivència 
poden ser: 
 

a) Amonestació oral 
 

b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre 
 

c) Privació del temps d’esbarjo 
 

d) Amonestació escrita per part del tutor, el cap d’estudis o el director. 
 

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la 
reparació econòmica dels danys causats. 
 

f) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries 
del centre  
 
g) Canvi de grup.  
 
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 
superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l'alumne haurà 
de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  
 
La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de 
l’apartat anterior hauran de ser comunicades, de forma que en quedi constància, als 
pares o representants legals de l'alumnat en el cas que aquest sigui menor d’edat. 
 

L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon a: 
 

a) Qualsevol professor/a del centre, escoltat l'alumne/a, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article anterior. 
   

b) El professor tutor, el cap d’estudis o el director del centre, escoltat l'alumne/a, en 
el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l’article anterior. 
 

c) El director del centre, o el cap d’estudis per delegació d’aquest, escoltat l'alumne, 
el tutor del curs i la comissió de convivència, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l’article anterior. 
 

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, 
amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c)  amb explicació de quina és la 
conducta de l'alumne que l'ha motivada. 
 

8.3. Faltes greus o molt greus 
 

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 
les conductes següents: 
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a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament 
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur 
intimitat o llur integritat personal. 

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

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

 d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del 
 centre. (Tres conductes contràries a les normes de convivència constitueixen 
 una falta greu) 

e)  Desobeir reiteradament a un professor 

f)  Faltar al respecte a un membre de la comunitat educativa 

g)  Amenaçar, assetjar o fer bullying a un company 

h)  Malmetre el material del centre 

i)  Cometre un acte delictiu 

j)  Conductes desafiants vers el professorat. 

  

Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, 
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats 
s'han de considerar especialment greus. 

 

8.3.1. Sancions  
 
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades 
en l’apartat 9.3 són: la suspensió del dret de participació en activitats extraescolars 
i/o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al Centre o a determinades 
classes, en tots dos supòsits per un  període màxim de 3 mesos, o pel temps que 
resti fins a finalitzar el curs acadèmic, si són menys de 3 mesos, o bé la inhabilitació 
definitiva per cursar estudis al Centre. 
Les sancions poden ser: 
 

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne, en horari no lectiu, i/o la 
reparació econòmica dels danys causats. 

 

b) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o 
complementàries del centre  

 
c) Canvi de grup.  
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d) Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un 
període no superior a 3 mesos. Com a mesura provisional es podrà suspendre 
l’assistència al centre entre 3 i 20 dies lectius. 
  
e) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 

 
Els alumnes amb expedient disciplinari obert no assistiran a activitats lúdiques 
durant el trimestre en curs, tret del cas en què la reunió de tutors, a instàncies del 
tutor/a, consideri que pot anar-hi. 
 

Correspondrà a la Direcció imposar les sancions per a les conductes greument 
perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta. 
 
Els alumnes que per culpa o negligència causin danys a les instal·lacions del centre 
docent o al seu material o el sostreguin, estan obligats a reparar el dany o a restituir 
el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o 
representants legals dels alumnes en els termes previstos a la legislació vigent. En 
cas de no trobar el responsable, tot el grup abonarà els desperfectes. 
 
8.4. CIRCUMSTÀNCIES QUE PODEN GRADUAR LES MESURES 
CORRECTORES I LES SANCIONS 

 

Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 
l'alumne/a: 
 

a) El reconeixement espontani 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni CCC 

c) La petició d’excuses 

d) La falta d’intencionalitat 
 

Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació 
de l'alumne: 

a) Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar cap membre de la 
comunitat educativa. 

b) Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als 
incorporats recentment. 

c) La premeditació i la reiteració 

d)  Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
 

8.5. L'EXPEDIENT / PROCÉS INSTRUCTOR : 
 

Quan es produeixi una  acumulació de dues conductes contràries a les normes de 
convivència, es farà servir l’annex  "Avís d’expedient", que serà retornat un cop 
signat pels pares o tutors legals. 
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. 
Les directrius a seguir per a portar a terme un procés instructor  són les establertes 
al MANUAL D’APLICACIÓ DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I DE RÈGIM 
DISCIPLINARI ESTABLERTES PEL DECRET 102/2010 DE 3 D’AGOST 
D’AUTONOMIA DELS CENTRES EDUCATIUS. 
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9. ALUMNAT 
 

9.1. Drets i deures de l’alumnat 
 

Drets dels alumnes 
          
El Decret 279/2006 de 4 de juliol regula i desplega de forma sistematitzada els drets 
de l’alumnat de centres no universitaris de Catalunya. Aquest decret estableix que: 
 

Article 8 

Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el 
desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials 
comunament acceptats en la nostra societat. 
 
Article 8.4 

L’organització de la jornada escolar es farà prenent en consideració, entre altres 
factors, l’edat, les propostes i els interessos dels alumnes, per tal de permetre el ple 
desenvolupament de la seva personalitat. 
Article 9  
Els alumnes tenen dret a una valoració acurada del seu progrés personal i 
rendiment escolar, per la qual cosa se’ls ha d’informar dels criteris i procediments 
d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament. 
Els alumnes o els seus pares o tutors, tenen dret a sol·licitar aclariments per part 
dels professors. Els alumnes o els seus pares o tutors podran reclamar contra les 
decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al 
final d'un cicle o curs D’acord amb el procediment establert. 
 
Article 10 

Els alumnes tenen dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 
ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles 
creences o conviccions. 
Article 11 

Els alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat 
personal, a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 
higiene adequades, a un ambient conviviencial que fomenti el respecte entre els 
companys, i a la reserva d’aquella informació de què disposi el centre docent, 
relativa a les seves circumstàncies personals i familiars.   

Article 12 

Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els 
termes que preveu la legislació vigent. 
Article 12.2 

Els alumnes tenen dret a estar representats pels seus delegats en el consell de 
delegats i els representants dels alumnes en el consell escolar del centre. 
Article 13.2 

Els alumnes tenen dret a associar-se. 
Article 14 

Els alumnes dels centres docents han de ser informats pels seus representants. 
Article 15 



37 

 

Els alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les 
seves opinions, sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat 
educativa. 
Article 16.1 

Els alumnes tenen dret a una orientació escolar i professional que respecti la seva 
llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, els seus coneixements i les 
seves capacitats. 
Article 17.1 

Els alumnes tenen dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles 
mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les 
condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 
Article 18.1 

Els alumnes tenen dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o 
accident. 

 

 
Deures dels alumnes 

 

El Decret 279/2006 de 4 de juliol regula i desplega de forma sistematitzada els 
deures de l’alumnat de centres no universitaris de Catalunya. Aquest decret 
estableix que: 
 

Article 20 

Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels 
membres de la comunitat educativa. 
Article 21 

L’estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes, que es concreta en l’obligació 
d’assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar, 
respectar els horaris establerts, realitzar les tasques encomanades pels professors i 
respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys. 
Article 22 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic 
dels alumnes s’estén a les obligacions següents: 

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

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

c) Respectar el caràcter propi dels centres. 
d) Respectar, utilitzar correctament i compartir el béns mobles i les instal·lacions 

del centre. 
e) Complir el reglament de règim interior del centre. 
f) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 
g) Participar i col·laborar activament per tal d’afavorir el millor exercici de 

l’ensenyament, de la tutoria i orientació de la convivència en el centre. 
h) Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a 

que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 
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9.2. Exercici del dret de vaga de l’alumnat 
 

L’exercici del dret de vaga per part de l’alumnat del segon cicle de secundària es 
troba regulat a l’art. 24.2 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, sobre mesures 
correctores i sancionadores de l’alumnat . 
 
D’acord amb aquest decret el Consell Escolar de l’IES Flos i Calcat, actuant con 
organisme regulador de tota l’activitat al nostre centre, ha establert: 
 

a) L’alumnat del segon cicle d’ensenyament secundari obligatori no pot prendre 
de forma col·lectiva la decisió d’abandonar el centre per participar en un acte 
reivindicatiu i fer vaga. De forma autoritzada pels seus pares, la seva absència 
no tindrà la consideració de falta ni serà objecte de sanció.  
 

b) L’alumnat de postobligatori podrà exercir el seu dret de vaga, si comunica la 
seva decisió a la direcció del centre, amb 48 hores d’anticipació, en un escrit 
on figurin les raons de la seva protesta, i el nombre, DNI o passaport, i la 
signatura de cada persona que pensa exercir el seu dret de vaga. En aquest 
cas no es considerarà falta ni serà objecte de sanció les decisions col·lectives 
de l’alumnat sobre la seva assistència a classe.  
 

c) El centre garantirà el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions 
sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès (art. 32.3 
Decret 279/2006, de 4 de juliol). 
 

9.3.  Alumnes delegats. Consell de participació 
 
El Delegat és la figura que representa al grup/classe davant el tutor: 

a) Ha d’estar, en conseqüència, assabentat de qualsevol cosa que afecti al seu 
grup, i de les inquietuds del seus companys. Ha de procurar en tot moment 
col·laborar per mantenir una bona dinàmica de classe. 

 
b) El Delegat és el portaveu de les opinions dels seus companys davant el tutor, 

en les reunions de Delegats, i davant la Direcció del Centre. 
c) Les funcions del sotsdelegat seran de col·laboració amb el Delegat, i substituir-

lo si faltés. 
d) El Delegat podrà assistir al final de les reunions d’avaluació del seu grup, com 

a portaveu de la classe. 
 

Les funcions del Delegat són: 
- Pujar i abaixar persianes de l’aula quan el bidell no ho hagi fet, tenir cura que 

sempre hi hagi guix, esborrador, paperera, sabó i estris per netejar les taules, 
etc... 

- Tindrà cura en especial del tauler d’anuncis de l’aula, a on hi penjarà el quadre 
horari, convocatòria d’exàmens, llistat de llibres, excursions, etc. 

- Vetllarà perquè el mobiliari com llums, calefacció, persianes estiguin en bones 
condicions. Si no fos així ho comunicarà a secretaria i/o  al seu tutor. 

- Serà l’encarregat de comunicar als companys qualsevol alteració horària, 
excursions, etc. Ho farà a través del taulell d’anuncis. 

- Assistirà a les reunions de delegats amb el Cap d’estudis periòdicament. 
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Els alumnes es regiran per la normativa elaborada a començament de cada curs 
pels Caps d'Estudis, segons els criteris d’aquests reglaments. 
 

Els representants : 
L’alumnat tindrà 3 representants en el Consell Escolar tal com indica la LOE. 
 

A principi de cada curs, abans de l'1 de novembre, es realitzaran eleccions en cada 
un dels cursos, amb la presència del tutor, per elegir un delegat/da, un 
subdelegat/da i un secretari/a. 
 

L’assemblea de delegats/des estarà formada pels delegats de curs que faran de 
vincle o unió entre tot l’alumnat i els seus representants en el Consell Escolar. 
  
Les funcions de l’assemblea de delegats/des són: 
 

a) Coordinar l’organització entre els alumnes. 
b) Informar i aportar propostes al Consell Escolar. 
c) Aportar criteris i propostes per l’elaboració del Reglament de Règim Intern. 
 

9.4. Comportament, assistència i puntualitat: 
 

La presència de l’alumnat en un centre docent té com objectiu fonamental seguir un 
procés d’aprenentatge, tot sovint dificultós, el qual requereix el màxim d’esforç i 
concentració. És per això, que considerem convenient eliminar la presència 
d’objectius i situacions que l’experiència o el sentit comú ens indiquen que no 
afavoreixen aquesta necessària concentració. En aquest sentit recordem que és 
obligació de tot alumnat observar les següents normes de comportament: 
 
-No es pot assistir al centre docent amb aparells electrònics (reproductors de 
música) o telefònics (mòbils) 
 
-No es poden utilitzar els lavabos per reunions, és recorda en aquest sentit que 
aquestes instal·lacions només seran obertes en el moment de descans (pati). 
 
-No es poden portar dins del recinte escolar, ni gorres ni altres elements 
identificatius de grups violents o segregadors. 
 
-No es pot fumar dins de les instal·lacions del centre docent ni en cap activitat 
organitzada pel Centre. 
 
-No es poden utilitzar les portes de seguretat amb un ús diferent pel qual estan 
destinades. 
 
-L’assistència a totes les sessions de totes les matèries, en qualsevol nivell educatiu 
és obligatòria. En cas d’absència a alguna sessió caldrà sol·licitar la seva 
justificació, la qual només pot realitzar-la el tutor/a de l’alumne/a. En el cas que 
l’alumnat menor d’edat són els pares o tutors legals de l’alumne/a els que han de 
signar la sol·licitud. En el cas de l’alumnat major d’edat ells mateixos podran 
demanar la sol·licitud de justificació de la seva absència aportant al tutor/a un 
justificant degudament documentat. 
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-L’alumnat ha d’arribar a l’aula amb puntualitat, tan en el moment de començar les 
classes diàriament com en els canvis de sessions. A més, cal recordar que tot/a 
alumne/a matriculat en un centre docent té l’obligació d’assistir a totes les sessions 
del curs al qual pertany. Les faltes injustificades, tan d’assistència com de 
puntualitat, acumulades en el període que compren cada avaluació, es relacionaran 
en el butlletí de qualificació escolar. 
 
Si un alumne d’ensenyament Obligatori arriba tard a classe, haurà d’entrar a l’aula, 
però el professor farà constar el retard; si l’alumne és d’ensenyament Post-
Obligatori, no podrà entrar a l’aula i haurà de presentar-se al professor de guàrdia. 
 
Els alumnes no poden sortir de l’aula al pati entre els canvis de classe. Tres faltes 
de puntualitat no justificades constitueixen una conducta contrària a les normes de 
convivència. 
 

En cas d’absència d’un professor, els alumnes es quedaran a l’aula amb el 
professor de guàrdia.  
 
Les faltes d’assistència injustificades seran motiu perquè el tutor avisi l’alumne i 
l’adverteixi de la seva conducta. El tutor avisarà els pares per escrit i ho notificarà a 
la Junta d’avaluació en cas que l’alumne no rectifiqui la seva conducta. A aquest 
efecte, es farà servir l’annex "Comunicat als pares de les faltes dels alumnes".  L’ús 
d’aquest comunicat serà preceptiu abans que es puguin derivar sancions per faltes 
d’assistència. 
Aquests comunicats s’hauran de tenir signats pels pares, per tal de poder demostrar 
que estan assabentats de les faltes d’assistència. 
 

Es considerarà "conducta contrària a les normes de convivència" quan l’alumne 
acumuli un nombre màxim de 3 retards o 1 falta d’assistència no justificada. Es 
considerarà falta quan acumuli 3 faltes d’assistència no justificades o 9 retards. 
 
10. EL PROFESSORAT 
 

10.1. El Professorat drets i deures   
 

És professor/a del Centre, tota persona adscrita al mateix amb tasques docents. 
Els professors/es, en l’exercici de la seva relació de serveis amb l’Administració 
Educativa, tenen els drets reconeguts a l’Estatut de la Funció Pública. De manera 
genèrica vénen establerts als articles núm. 92 i 106 del Decret Legislatiu 1/1997, de 
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de Funció Pública (DOGC 
núm. 2.509) 
 

Segons la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, els professors, en l’exercici de 
llurs funcions docents, tenen els drets específics següents:  
 

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent.  
b) Accedir a la promoció professional.  
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 
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Són funcions del professor/a: 
 

a) Complir els programes i horaris aprovats d’acord amb la seva tasca 
docent. 

b) Participar en la redacció i seguiment del programa de l’assignatura que 
imparteix d’acord amb els criteris del  Departament. 

c) Assistir a totes les reunions que els afecti, segons el calendari escolar. 
d) Avisar al Director amb 15 dies d’anticipació, com a mínim, en cas de 

renúncia, petició d’excedència, permís o absència prevista per un temps 
superior a una setmana. 

e) En cas d’absència fortuïta per malaltia o qualsevol altre motiu, es 
sol·licitarà i justificarà al Cap d'Estudis  corresponent utilitzant els fulls de 
faltes d’assistència. 

f) Complir i fer complir, en l’àmbit de la seva incumbència, les normes de 
funcionament del Centre, vetllant per la conservació de tot tipus de 
material. 

g) El Centre facilitarà les tasques que contribueixin al perfeccionament del 
professorat com a docent, així com a la investigació sempre i quan no 
perjudiqui la marxa del Centre. 

 

 

10.2.  Guàrdies 
 

Funcions del professorat de guàrdia: 
 
a) El professorat de guàrdia començarà la seva tasca quan soni el primer timbre 
de canvi de classe. Durant els cinc minuts de canvi, vigilarà els passadissos 
comprovant que tots els alumnes es dirigeixin a les seves respectives aules. 
Si falta un/a professor/a de Cicles Formatius o de Batxillerat, el Delegat de curs 
corresponent ho notificarà al professorat de guàrdia.  Per cobrir les guàrdies es 
prioritzarà assistir les classes d'ESO per davant de les de Cicles Formatius i/o les de 
Batxillerat. 
 

b) El professorat que cobreix una hora de guàrdia haurà de signar el full 
d’assistència. El responsable de guàrdia anotarà en aquest full els retards i les 
absències del professorat i les possibles substitucions o incidències. 
 
c) En el full de guàrdia s’anotarà, també, els alumnes que arriben tard i els 
expulsats, especificant-ho en cada cas, o qualsevulla incidència relacionada amb els 
alumnes. Han de fer omplir el full de reflexió als alumnes expulsats i recordar-los 
que el portin al seu tutor.  
 

d) Durant l'hora de guàrdia, el responsable de guàrdia organitzarà les 
substitucions de professorat i consultarà a les carpetes de feina o a Secretaria si hi 
ha alguna feina encomanada per un professor absent. En cas d’absència del 
responsable de guàrdia, seran els altres professors de guàrdia els encarregats de 
fer aquesta tasca. 
Si hi ha més suplències que professors de guàrdia organitzarà la unió dels 
desdoblaments o d’hores B.  
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El responsable de guàrdia romandrà a la sala d’estudi on s’assegurarà que l’alumne 
faci la feina  encomanada pel professor que l’ha expulsat. Si no en porta, el farà 
anar a buscar-la. 
 

e) El professorat de guàrdia farà la guàrdia allà on hi falti algun professor/a. Si 
no és així estarà a l’aula d’estudi. 
 

 
f) El professorat de guàrdia de pati comprovarà que tots els alumnes/as estiguin 
fora de l’edifici i surtin al pati. Vigilarà l’alumnat durant l'hora d’esbarjo assegurant-se 
de vigilar tots els espais, i, quan  acabi verificarà que tothom es dirigeix a les seves 
aules.  
 
g) El professorat de guàrdia de biblioteca tindrà cura de l’ordre i silenci d’aquest 
espai durant l’hora d’esbarjo. Signarà al full de guàrdia. 
 

10.3. Aplicació de mesures correctores: 
 

Faltes de disciplina: Els professors podran imposar una falta de disciplina a 
qualsevol lloc del centre o fora del centre sempre que ho considerin convenient i 
hauran de qualificar-la de conducta contrària a les normes de convivència o falta. 

 

Expulsions: L’expulsió d’un alumne/a de classe és una mesura extrema per garantir 
l’ordre i el bon funcionament de la classe. Donada la gravetat que suposa una 
expulsió, s’intentarà evitar-la sempre que sigui possible. Cal intentar altres recursos 
tal com: parlar amb l’alumne/a en acabar la classe, parlar amb el seu tutor, posar-li 
una falta de disciplina, posar-li exercicis complementaris, fer-lo quedar a l’hora del 
pati, etc. 

 

Si un alumne és expulsat, es presentarà al professor de guàrdia. Si no ho fa cometrà 
una falta. El professor responsable de guàrdia anotarà al full de guàrdia el nom de 
l’alumne/a expulsat i l’hora. Tot seguit l’alumne haurà de fer la feina que li ha 
encarregat el professor que l’ha expulsat, i, si no en porta l’haurà d’anar a buscar.  
En qualsevol cas, li encomanarà una feina a fer durant l’estona que està expulsat i, 
haurà de fer-li omplir el full de reflexió. 
 

L’expulsió d’un alumne/a de classe es pot considerar una CCC o una falta. A partir 
de les 3 expulsions de classe, de qualsevol assignatura es considerarà una falta.  
La finalitat de les sancions és, essencialment, aconseguir que l’alumne s’adoni de la 
seva falta de civisme i pugui esmenar-se. 
 

Tot alumne/a té obligació de parlar amb el professor que l’ha expulsar per disculpar-
se i aclarir els fets. Aquest fet serà tingut en consideració pel  seu tutor en el 
moment de fer l'informe del procés instructor. 
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10.4. Directrius a seguir per part del professorat 
 
a) S’entrarà puntual a classe. 
 

b) Sonaran 2 timbres: un en acabar la classe i un altre al cap de 5 minuts, en 
 començar la classe següent. 
 

c) En cas que un alumne/a es comporti de manera indeguda, el professor li 
 posarà una falta de disciplina, que documentarà en el full de faltes 
 corresponent, i que lliurarà a la taquilla del seu tutor. D’altra banda, el 
 professor podrà posar  un càstig si ho creu convenient. En qualsevol cas, si 
 es tracta d'un desperfecte, es farà esmenar immediatament als autors del fet. 
 

d) El professor que estigui a l’aula abans de l'hora del pati, s’encarregarà de que 
 aquesta quedi tancada, de tancar el llum, i tancar la porta i ser l’últim en 
 sortir.  
 
e) El professor que estigui a l’aula a la darrera hora del dia, la farà recollir 
 posant  les cadires damunt les taules. Vetllarà perquè tothom surti i tancarà la 
 porta. 

 

f)  L'alumne/a ha d’entrar puntualment a classe. L'alumne/a que arribi tard podrà 
 entrar a l’aula. A l’ensenyament postobligatori (Batxillerat i FP) anirà a la sala 
 d’estudi on treballarà sota la supervisió del professor/a de guàrdia.  
 

 g) Si l'alumne/a arriba desprès del professor, és un retard. 
 h) L’assistència a classe és obligatòria. En cas de no venir, l'alumne/a 

 presentarà una sol·licitud signada pel pare/mare de justificació de la falta, que 
 el tutor/a té la potestat de justificar o no. Aquest justificant l’obtindrà a 
 Secretaria. 

 

 i) El dossier de faltes d’assistència dels grups romandrà a la sala de professors 
 fins els dilluns, per facilitar que el professorat pugui posar les faltes 
 d’assistència. Un  cop el tutor retiri el full de faltes, el col·locarà en una 
 carpeta on hi haurà tots els fulls del trimestre en curs, per tal que el 
 professorat pugui consultar l’evolució dels alumnes en aquest aspecte, i en 
 posarà un de nou. 

 

 j) Per a qualsevol informació referent a l'alumne/a, caldrà concertar una 
 entrevista per telèfon amb el tutor. 

 

 k) Tots els membres de la comunitat escolar tenen l’obligació de col·laborar a 
 mantenir les instal·lacions en bon estat. Cal, doncs, recordar que s’han de 
 mantenir netes les aules, el pati i totes les dependències. 

 

 l) Els alumnes no poden sortir del centre en horari escolar. Es permetrà sortir 
 els alumnes de FP i Batxillerat durant l'hora del pati. 

 

 m)  No és permès fumar dins el centre. 
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 n)  No es permès d’anar al WC en hores de classe. 
 

 o) Si l'alumne/a no porta el material corresponent de forma reiterada, es 
 notificarà als pares i al tutor per escrit i comportarà una conducta contrària a 
 la convivència. Si persisteix en la seva actitud serà considerat com a falta. 

 
 p) Les visites mèdiques s’han de sol·licitar fora de l’horari laboral. En el cas 

 excepcional que sigui impossible ser atesos fora de l’horari laboral, cal 
 justificar-ho degudament. 

  Si un professor està malalt, cal notificar-ho el més aviat possible i 
 complimentar el full de declaració responsable de la Generalitat que hi ha a la 
 sala de professors. 

 
 q) Els  permisos s’han de sol·licitar a la Cap d’Estudis  o al Director com a mínim 

 amb 5 dies lectius d’anticipació. Cal parlar amb alguna d’aquestes dues 
 persones per tal de saber si es concedeix el permís i per poder organitzar el 
 servei adequadament. 

 
 r) Per demanar permís, cal omplir el full que hi ha al lloc corresponent de la sala 

 de professors, especificant: el dia que es demana permís, l’hora d’inici de 
 l’absència, l’hora de finalització, les hores que inclou, i el motiu. 

 
 Els justificants o la declaració responsable s’han de fer arribar a la Cap 
 d’Estudis el mateix dia en què la persona es reincorpora al lloc de treball. 

 
 s)  Quan un professor organitza una sortida, cal que ompli la graella 

 corresponent de la sala de professors, i que la contrasti amb la Cap d’estudis 
 el mes anterior a la sortida, per poder organitzar el servei correctament. 

 
 
10.5. Gestió del personal docent 
 
El sistema de control i assistència del Flos es troba en el “Full de Guàrdies”. Tot el 
professorat que està de guàrdia té l’obligació d’anotar el professorat absent o que 
arriba tard, cada hora. Aquest full de guàrdies està sota el control i supervisió de la 
Cap d’Estudis. 
 
Pel que fa a l’horari fix o no fix, és d’obligat compliment que a les  actes de les 
reunions s’anoti la presència i/o absència dels professors així com els retards. En 
són responsables els presidents de cadascuna d’aquestes reunions ja sigui els caps 
de departament, la coordinadora  pedagògica, la Cap d’Estudis, la psicopedagoga a 
de la CAT, els tutors als equips docents i avaluacions, la Secretària als Claustres i 
Consells Escolars. 
 
10.6. Protocol de gestió de conflictes 
 
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES 
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INTRODUCCIÓ 
 
Un conflicte laboral és la situació d’enfrontament o interacció que sorgeix en 
l’organització entre els diferents grups i persones que la componen. 
 
Elements del conflicte laboral. 
 
Els elements d’un conflicte laboral són: 
 

1. Interdependència entre les parts, de manera que els objectius i desitjos d’una 

puguin dependre de l’acció de l’altra. 

2. Percepció d’alguna de les parts d’existència d’incompatibilitat entre els seus 

objectius o interessos i els de l’altra part. 

3. Interacció entre les parts per mitjà de comunicació poc assertiva, violenta o 

agressiva. 

Perquè es pugui parlar de conflicte s’han de donar els tres elements. 
 
Etapes del conflicte 

 

1. Revelació, identificació i assimilació del conflicte 

En aquesta etapa cal que ambdues parts reconeguin i acceptin l’existència 
d’un conflicte. 
 

2. Avaluació del conflicte 

Es tracta d’analitzar el conflicte per part d’ambdues parts i identificar els 

interessos contraposats i les conseqüències que pot tenir si no es soluciona. 

3. Cerca de solucions 

Cal definir les possibles solucions, les conseqüències de cadascuna i establir 

un procés de negociació. 

 

4. Una vegada s’ha fet la definició de solucions, cal arribar a un acord. 

 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ  

 
1. Per tal de prevenir l’aparició de conflictes, a continuació s’exposa com 

s’estructura l’organització de l’INS Flos i Calcat, i a on es defineixen els llocs 

de treball. 

 

1.1. Reunió de professorat novell. 

 

A principi de cada curs es fa una reunió amb el professorat nou al 

Centre a qui s’informa de la història i la cultura del Centre,  Pla 

d’Emergència, l’Organigrama del Centre, el NOFC, i de com procedir 

davant qualsevol eventualitat. S’expliquen tots els elements necessaris 

per tal de portar a terme amb èxit la seva tasca docent.  
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Al llarg del curs, a mida que s’incorporen els professors substituts, la 

Cap d’Estudis fa una entrevista amb cadascun d’ells amb un contingut 

semblant. 

 

1.2. Informació al Claustre del NOFC 

 

Cada departament disposa d’un exemplar del NOFC a on es 

determinen les funcions de cada lloc de treball, a més a més d’aquelles 

que són prescriptives del Departament d’Educació, i l’organigrama del 

Centre. El NOFC és un document viu que canvia periòdicament, canvis 

que es notifiquen al Claustre. 

 

1.3. Consell Docent 

 

El/ la Cap d’estudis fa un acompanyament periòdic als Caps de 

Departament, a través de les reunions del Consell Docent. 

En aquest Consell Docent s’informa al Claustre dels canvis en 

l’organització del Centre o d’activitats de caràcter puntual, i es recullen 

les propostes curriculars i organitzatives dels Caps de Departament. 

També es demana l’opinió als membres del Claustre, sobre 

determinades activitats curriculars o lúdiques proposades pels 

membres del Consell. 

Tanmateix, es poden proposar millores en l’organització i funcionament 

del Centre. 

Tots els membres del Claustre, reben la informació del Consell Docent 

a través del correu electrònic corporatiu. 

 

1.4. Reunió de tutors 

 

Els Coordinadors dels tutors fan un acompanyament periòdic als tutors 

i un seguiment de la seva tasca tutorial, a través de les reunions de 

tutors. 

 

1.5. Claustre 

Durant les diverses sessions de Claustre, la Direcció informa de 
qualsevol canvi en el NOFC i/o en l’organització general del Centre. 

 
2. Prevenció de conflictes laborals 

El/La Cap d’Estudis informarà al Claustre de l’existència d’aquest protocol 
d’actuació per a la resolució de conflictes laborals. 
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3. Facilitació de les vies de comunicació 

 

La Direcció del centre atendrà la sol·licitud d’intervenció quan una de les 

parts presenti queixes sobre un conflicte laboral. 

 

4. Identificació d’un conflicte laboral per part de la Direcció del Centre, o 

revelació d’un conflicte a la Direcció del Centre. 

Quan la Direcció del centre sigui informada de l’existència d’un conflicte 
laboral,  l’avaluarà,  observant els interessos contraposats, i les 
conseqüències que comportarà si no es soluciona. 
Si es determina que, efectivament, hi ha un conflicte, assignarà un mediador, 
en funció de les persones implicades es proposarà com a mediador/a el Cap 
de Departament, si les persones implicades pertanyen al mateix departament,  
o al Coordinadors de Formació Professional, Batxillerat, o Coordinador/a 
Pedagògic/a, o Cap`d’Estudis, o  el Secretari/Secretària si afecta al personal 
no docent. 
 

5. Recollida d’informació 

Els mediadors informaran de l’existència d’un conflicte  individualment a 
cadascun dels implicats en el conflicte i recolliran tota la informació 
necessària en relació als greuges de cadascuna de les parts. 
 

6. Cerca de solucions 

 

Els mediadors, demanaran a les persones implicades en el conflicte, que 

proposin algunes solucions. Si s’escau, faran propostes de solucions que 

puguin satisfer les parts. 

 

7. Signatura d’un acord 

 

Un cop discutides les propostes de solució al conflicte, les parts implicades 

signaran un acord. 

 

8. Seguiment de l’acord 

 

El mediador/a farà un seguiment de que l’acord signat es compleix i les parts 

es mostren satisfetes. 
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PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I GESTIÓ D’ASSETJAMENT 
 
INTRODUCCIÓ 
 
1.Definició de l'assetjament psicològic en el treball 
 
Segons la Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya, l'assetjament psicològic en el treball és un 
conjunt d'accions, conductes o comportaments exercits de forma sistemàtica i 
perllongada en el temps i destinats a danyar la integritat física o psicològica d'una o 
més persones a través de la utilització d'una correlació de forces asimètriques, amb 
la finalitat de destruir la seva reputació, les seves xarxes de comunicació i pertorbar 
l'exercici de les seves funcions. 
Segons el protocol signat el 23 de gener de 2014 a la Comissió paritària General de 
Prevenció de Riscos laborals, es distingeixen 3 tipus de conductes d’assetjament: 
 
2.Conductes d’assetjament 
 
L’assetjament és tota conducta no desitjada relacionada amb l’origen racial o ètnic, 
la religió o les conviccions, la discapacitat, l’edat, el sexe o l’orientació sexual d’una 
persona que tingui com a objectiu o com a conseqüència atemptar contra la seva 
dignitat i crear un entorn intimidador, humiliant o ofensiu. 
L’assetjament presenta diferents modalitats, en funció de la direcció de les 
interaccions entre l’assetjador/a i la persona que les pateix i dels nivells organitzatius 
afectats: 
 

 Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb 
superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.  

 

 Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per un/a treballador/a o un 
grup de treballadors/ores sobre una persona amb superioritat jeràrquica. 

 

 Assetjament horitzontal: pressió exercida per un/a treballador/a o per un grup 
de treballadors/ores sobre un/a dels/de les seus/ves companys/es. 

 
2.1.  Assetjament psicològic i assetjament discriminatori. 

 
És l’exposició a conductes de violència psicològica intensa dirigides, de forma 
reiterada i prolongada en el temps, cap a una o més persones, per part d’altres 
persones que actuen des d’una posició de poder no necessàriament jeràrquica amb 
el propòsit o l’efecte de crear un entorn intimidador que pertorbi la vida laboral de la 
víctima. Aquesta violència, emmarcada en una relació laboral, no respon a les 
necessitats de l’organització del treball i implica tant un atemptat a la dignitat de la 
persona com un risc per a la seva salut. 
 
A fi de considerar assetjament psicològic les conductes esmentades, cal que es 
donin totes les condicions de la definició anterior, si bé la intencionalitat i/o la finalitat 
destructiva només seran considerades agreujants, als efectes de l’aplicació d’aquest 
protocol. Aquests processos es manifesten a través de conductes de violència 
psicològica (la humiliació, la crítica, l’estigmatització, l’aïllament social o, fins i tot, la 
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violència verbal amb diferents intensitats) que suposen per a la persona que les 
pateix un atemptat a la dignitat o a la integritat física o psíquica. Aquest conjunt de 
conductes es caracteritza per la intencionalitat de qui les practica, un elevat nivell de 
sistematització i la persistència en el temps. Una característica que defineix aquest 
procés és la asimetria respecte als recursos i les possibilitats de defensar-se de la 
persona assetjada davant d’aquests tipus de comportaments. 
 
Les conductes de maltractament psicològic que no presenten tots els components 
de repetició i persistència en el temps propis de l’assetjament psicològic també han 
de rebre un tractament preventiu i/o ser avortades amb promptitud i, si escau, han 
de ser sancionades d’acord amb la normativa de l’organisme, encara que no es 
considerin assetjament en no reunir les característiques abans esmentades. 
 

2.2. Assetjament sexual 
 
El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole 
sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat 
d’una persona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, 
ofensiu o molest. 
Decidir que una determinada conducta és sexualment no desitjada correspon 
sempre al/a la receptor/a. Per tant, l’assetjament sexual és un seguit de 
comportaments verbals, no verbals i/o físics d’índole sexual, no volguts per la 
persona receptora, o bé un sol incident que pel seu caràcter summament ofensiu o 
delictiu pot constituir per si sol un cas d’assetjament sexual. És una forma d’abús 
que s’exerceix des d’una percepció o sensació de poder psíquic o físic respecte a la 
persona assetjada. 
 

2.3.  Assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual 
 
El constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe o l’orientació 
sexual d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el 
lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidador, hostil, 
degradant, humiliant o ofensiu. 
 

2.4.  Altres discriminacions. 
 
Aquest protocol també es podrà utilitzar orientativament per tractar i resoldre 
situacions de discriminació per altres motius recollits a l’article 95.2 b) de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic. 
 
3. Criteris per determinar si existeix un assetjament 
 

3.1. Què s’ha de considerar assetjament psicològic en el treball. 
 
Bàsicament, els trets més característics per tal que una situació es pugui identificar 
com d'assetjament psicològic en el treball són els següents: 
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1. L'existència de dues parts: 
- L'assetjador: amb comportaments i actituds hostils, dominants o vexatòries 
(no cal que l'assetjador tingui una posició jeràrquica superior a la de la 
víctima). - La víctima en una posició desavantatjosa. 
 

2.  Situació de asimetria: 
La correlació de forces ha de ser desequilibrada, sigui perquè la víctima no 
pugui defensar-se, sigui per motius socials (posició jeràrquica, categoria 
professional) o per motius econòmics (dependència material, estabilitat 
laboral), o bé per causes físiques (edat, força o resistència física) o 
psíquiques (amor propi de la víctima, carisma de l'assetjador). 
 

3. Intencionalitat: 
Els comportaments han d'estar clarament destinats a fer mal a la víctima i 
amb una clara determinació, sigui a través d'actituds destinades a 
desacreditar-la, discriminar-la, ofenent-la, humiliant-la, intimidant-la o 
violentant-la. 
 

4. Freqüència i duració: 
L'adopció d'aquests comportaments ha de ser sistemàtica i perllongada en el 
temps. 
 

5. Destinació: 
Els comportaments han d'estar clarament destinats i focalitzats sobre una 
persona o bé un grup molt reduït de persones. 
 

6. Manifestació inicial: 
Normalment, durant la primera fase, l'agressor adopta els comportaments 
d'assetjament de manera secreta, oculta o subtil. 
 

7. Objectiu: 
L'objectiu bàsic dels comportaments d'assetjament psicològic és alliberar-se 
d'una persona perquè resulta incòmoda sigui per motius personals, sindicals 
o econòmics. 
 
3.2. Què no s’ha de considerar assetjament psicològic en el treball 

 
1. Un acte singular: una discussió, un càstig o un mal humor puntual, un canvi 

de lloc o de centre de treball sense consulta prèvia però justificat, o un canvi 
de torn no programat, entre d’altres. 
 

2. Un fet col·lectiu de tipus organitzatiu, encara que no sigui justificat ni tampoc 
prèviament consultat: modificació de l'horari de treball. 

 

3. La pressió legítima que es rep del superior per treballar més o millor. La 
diferència rau en el fet que en l'assetjament psicològic quan l'assetjador 
pressiona la víctima no només ho fa amb mala intenció sinó que el seu 
objectiu és impedir que la víctima pugui treballar bé per poder retreure-li 
posteriorment. 
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4. Els conflictes entre dos interlocutors o més per molt violents que siguin. Cal 
tenir present que en un conflicte hi ha dos interlocutors que no estan d'acord 
i que discuteixen amb més o menys fortuna però al mateix nivell. Per contra, 
en l'assetjament no hi ha discussió perquè no es vol resoldre cap problema, 
al contrari, l'assetjador el que pretén és frenar o impedir qualsevol 
comunicació. 

 
5. L'exposició continuada a unes condicions de treball negatives inherents a la 

tasca siguin físiques (manipulació de pesos excessius), higièniques 
(inhalació de contaminants), ergonòmiques (dempeus tota la jornada), 
psicosocials (exigències de la tasca superiors a la capacitat de la persona), 
organitzatives (ritme de treball excessiu) o socials (sou baix). 

 

6. Les crítiques constructives freqüents o les avaluacions relatives al treball, 
sempre que siguin explícites i no estiguin al servei d'un intent de represàlia. 

 
7. La supervisió o el control de la feina sempre que no afecti la dignitat del 

treballador. 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
 
1.Prevenció de l’assetjament psicològic en el treball. 
 
El o la representant de riscos laborals del centre, informarà al Claustre d’aquest 
protocol de detecció i d’actuació per a la resolució d’assetjament laboral. 
 
2.Facilitació de les vies de comunicació 
 
La Direcció del Centre atendrà aquelles queixes que la plantilla pugui expressar 
sobre tracte vexatori, calúmnies, abusos, manipulació de la comunitat educativa en 
contra seva, que afecti a la seva feina o a la seva dignitat. Es convenient que les 
queixes es formulin de manera reflexiva i per escrit. 
3.Identificació d’un possible assetjament laboral per part de la Direcció del Centre, o 
revelació d’assetjament a la Direcció del Centre. 
 
Quan la Direcció del centre sigui informada de l’existència d’un possible assetjament 
laboral, l’avaluarà, observant si és possible que acompleixi els criteris d’assetjament, 
o es tracta d’un conflicte laboral, o no hi ha cap conflicte. 
 
4.Actuacions 
 
Si es determina que, efectivament, hi pot haver un assetjament laboral, la Direcció 
assignarà al/la responsable de Riscos laborals, o a un membre de l’equip directiu, 
per tal de dirigir els camins que possibilitin la solució a l’assetjament. 
El/la responsable de riscos laborals informarà a la persona suposadament assetjada 
dels seus drets. La persona assetjada pot presentar escrit de denúncia davant la 
Direcció General de Funció Pública. 
La Direcció del centre valorarà la possibilitat de traslladar el cas al Departament 
d’Educació per tal que inicií la instrucció  si ho considera oportú.  
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11. C0L.LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 
EDUCATIVA 

 
 

11.1.  Informació a les famílies 
 

En la planificació d’activitats del Pla d’Acció Tutorial, es preveuen aquelles 
comunicacions que fan possible la necessària coordinació entre les famílies i el 
professorat.  
A més a més, la direcció del Centre informarà a les famílies d’aquelles modificacions 
del calendari escolar o de qualsevol activitat i esdeveniment que pugui afectar el 
desenvolupament de les activitats de l’institut. 

 
11.2.  Associacions de pares i mares d’alumnes 
 

La participació dels pares i mares d’alumnes amb l’associació de l’AMPA és bastant 
reduïda, també ho és la participació en els processos electorals per nomenar els 
seus representants al Consell Escolar, tot tenint en compte el nombre d’alumnes 
matriculats al centre. 

No obstant això, l’AMPA del centre, en col·laboració amb la direcció de l’Institut, 
organitzen i/o subvencionen diverses activitats complementàries i del lleure per als 
alumnes  

 
 

11.3 Carta de compromís educatiu 
 
En el curs 2010/2011 es va posar en marxa, per als centres educatius públics i 
concertats que imparteixen educació infantil, primària o ESO, la carta de compromís 
educatiu. La carta pretén augmentar el compromís de centres i famílies i aconseguir, 
en conseqüència, un entorn de convivència que faciliti les activitats educatives.  
La carta és un intent de deixar establertes les responsabilitats dels centres i les 
famílies. Amb aquesta carta, que després serà signada per totes dues parts, es vol 
afavorir aquest compromís de treball en equip en benefici dels alumnes. La 
signatura de la carta és voluntària per part de les famílies i haurà de ser aprovada 
en el Consell Escolar.  

 
12.  FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 
12.1. Entrades i sortides del centre. Horaris. 

 
L'hora d’entrada al Centre és a les 8h. 00' al matí i la sortida a migdia és a les 14h. 
25'. Per la tarda, el Centre romandrà obert dilluns i dimecres des de les 15h. 30' fins 
a les 17h. 25'. L’horari de l’alumnat és de 8h.00’ a 14h 25’. 
La duració de les classes és de 60 minuts, amb 5 minuts de canvi de classe. Aquest 
període de 5 minuts es farà servir pel canvi d’aula. 
 

Es fixa la mitja hora d’esbarjo entre 11 a 11.30h. Els alumnes d'ESO no podran sortir 
fora del Centre durant l’esbarjo, però sí els alumnes d’ensenyament no obligatori. En 
cap cas els alumnes no podran romandre a les classes durant l’esbarjo. 
Els alumnes en els 5 min. de canvi de classe no poden sortir de classe. 
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12.2. Visites de pares 

 
Reunions conjuntes: 
Les reunions de pares i mares d’ESO es faran a principi de cada curs, també les de 
Batxillerat i CFGM. Les altres reunions amb les famílies es convocaran 
oportunament. 
 
Reunions individualitzades: 
En caràcter general el tutor o tutora mantindrà una entrevista anual amb la família 
quan els alumnes siguin menors d’edat. 
En el PAT es desenvolupen les relacions escola-família en cadascun dels estudis. 
 
12.3. Activitats complementàries i extraescolars 
 

La programació general d’aquelles activitats escolars que es realitzin fora del recinte 
del centre o que interrompin l’horari lectiu, s’haurà de fer al començament del curs o 
amb l’antelació mínima d'un trimestre i haurà de ser aprovada pel Consell Escolar. 
L’horari d’activitats escolars programades tindrà per als professors la mateixa 
obligatorietat que l’horari habitual de treball. 
Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre els caldrà 
l’autorització escrita dels seus pares o tutors legals. Els pares signaran una 
autorització anual. No obstant, es lliuraran autoritzacions a cada sortida que els 
pares hauran de signar, per tal de garantir que n’estan informats. En aquestes 
autoritzacions constarà un petit extracte del projecte de sortida (només aquells punts 
que siguin d’interès per als pares o tutors). Si un alumne/a no porta autorització dins 
del termini establert, romandrà en el centre durant tot l’horari  escolar. No 
s’acceptaran autoritzacions orals. 
 

Quan en una activitat fora del centre programada per a un col·lectiu d’alumnes hi 
hagi alumnes d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre hi organitzarà l’atenció 
educativa d’aquests darrers mitjançant els professors que quedin alliberats 
d’obligacions docents per l’absència d’alumnes del centre i els professors de 
guàrdia. 
 
 

Es recorda que, perquè els viatges escolars siguin coberts per l’assegurança 
escolar, cal trametre prèviament a la corresponent oficina de l'Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) la relació d’alumnes, les dates i d’itinerari - Assegurança 
Escolar Obligatòria,Centre Mèdic Congrés, Carrer Pardo, 10-12, Barcelona Telèfon 
934081591. Cal tenir en compte que els alumnes que facin una sortida no estaran 
coberts per l’assegurança escolar si no s’ha enviat una relació d’alumnes amb el seu 
nom a l'INSS. La Secretaria del centre es farà càrrec de la tramitació d’aquesta 
notificació sempre que s’hagi comunicat per escrit. 
 

En el projecte de sortida s’especificarà l’horari, les activitats a realitzar, el preu de 
l’activitat, les normes a seguir durant l’activitat, els alumnes que participaran, els 
professors que hi acompanyaran. 
Si l’activitat es desenvolupa fora del centre, el punt de sortida i el d’arribada serà el 
propi centre. 
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Els alumnes sortiran del centre amb els professors acompanyants, el nombre mínim 
dels quals serà el que marca la llei: dos pels vint primers alumnes o fracció i un més 
pels següents 20 alumnes. 
Els professors organitzadors de la sortida (els quals s’encarreguen de l’organització 
de l’activitat i n’elaboren el projecte), així com els professors acompanyants es fan 
responsables de portar-la a bon terme i a complir i fer complir les normes generales i 
específiques de l’activitat. 
 

 
13. PROCEDIMENT EN CAS DE QUEIXES DELS ALUMNES  
 
En els darrers anys en els centres docents s’observa un cert creixement en la 
formalització de queixes que podrien, pel seu contingut, acabar qüestionant el 
capteniment professional d’algun docent o d’algun altre treballador del centre. Per 
canalitzar aquesta situació la Secretaria General del Departament d’educació va 
dictar el 24 de maig de 2004 una resolució en la qual s’estableix el procediment a 
seguir. Tant per aquelles denúncies que s’hagin de resoldre per part de la direcció 
del centre docent; com per aquelles que no quedin satisfactòriament resoltes en 
l’àmbit del centre docent públic i hagin de tenir acollida, tractament i resolució en 
l’àmbit dels Serveis Territorials que corresponguin al centre docent. 
L’annex 1 de l’esmentada resolució estableix el procediment d’actuació que ha 
d’observar la direcció del centre docent davant queixes de l’alumnat, dels pares, 
dels professors o d’altres treballadors sobre l’actuació d’un professor o d’un altre 
treballador del mateix centre. El protocol marc que s’ha de preveure en els 
reglaments del règim intern, és el següent: 
 
 
I) Presentació i contingut de l’escrit de queixa o denuncia. 
 
L’escrit normalment 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’ha produït per acció o omissió del professor 
o d’un altre treballador del centre a què es refereix la queixa). 
 
-data i signatura. 

 
 
Així mateix, es recomana que l’escrit vagi acompanyat de totes les dades 
documentals i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a que 
es faci referència. 
 

II) Actuació de la direcció del centre davant de l’escrit. 
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Correspon a la direcció: 
 

-rebre la documentació i estudiar-la. 
 
-directament o a traves d’altres òrgans del  centre si fa el cas, obtenir indicis –
i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències- sobre 
l’ajustament els fets exposats a la realitat. 
 
-traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i 
demanar-li un informe escrit sobre els fets objecte de la queixa, així com 
l’aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. L’informe 
escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona afectada que 
es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la 
signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, la direcció ha de 
vetllar perquè el procediment específic establert al centre prevegi escoltar 
l’interessat. 
 
-estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho considera 
oportú, demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o participació del centre sobre 
el fons de la qüestió. 
 
-dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció 
i, si fa el cas, 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 compliments 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 que s’ha arribat o, si 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 que 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. 
 

 
III) Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

 
Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la direcció del Serveis 
Territorial 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 del Departament. 
 
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 del Serveis Territorials només s’ha de considerar com un tràmit protestatiu 
de la direcció. Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri posteriorment la 
queixa o denúncia davant dels Serveis Territorial o, si formalment escau, hi presenti 
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una reclamació, cas en que 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. 
En el cas que la queixa es presenti mitjançant un escrit inicial o en segona instància 
directament als Serveis Territorials, aquests disposen d’un altre protocol de 
procediments, establert en l’annex nº 2 de l’esmentada Resolució de 24 de maig de 
2004. 
 
14. GESTIÓ ECONÒMICA, ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA 
 
La gestió econòmica, acadèmica i administrativa depèn de la secretaria del Centre. 
Al llarg de l’any, la secretària retrà comptes al Consell Escolar del Centre de les 
seves activitats. 
 

15. Personal d’administració i serveis 
 

És personal no docent totes aquelles persones adscrites al Centre que realitzen 
tasques d’administració i serveis en el mateix. 
 

Aspectes generals 
 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) participa en la gestió de l’Institut a través 
del seu representant al Consell Escolar.  
 

 

- Drets i deures: 

 Tenir els mitjans necessaris per a realitzar les tasques encomanades amb 
eficàcia. 

 Participar en la vida i gestió del centre d’acord amb les corresponents 
responsabilitats laborals. 

 Presentar peticions i recursos a l’òrgan de govern que correspongui. 

 La realització dels treballs de la seva competència amb eficàcia i puntualitat.  

 Conèixer i respectar el pla educatiu del centre, les normes de funcionament 
intern del centre i la col·laboració solidària en l’ordre, neteja, cura de les 
instal·lacions i bona marxa de la vida escolar.  

 El respecte en el tracte a tots els membres de la comunitat escolar, 
especialment a l’alumnat.  

 L’observança i exigència en el compliment de les normes de seguretat i 
higiene en el treball.  

 Avisar al seu responsable, amb anticipació suficient, en cas d’absència 
prevista utilitzant el full de permís. En cas d’absència fortuïta, per malaltia o 
qualsevol altre motiu, es comunicarà a qualsevol membre de l’equip directiu 
quan es produeixi i es justificarà personalment, utilitzant el full de faltes 
d’assistència, adjuntant el justificant corresponent, el dia de la incorporació. 

 El compliment dels acords adoptats pels Òrgans Col·legiats o Unipersonals 
del centre, en aquells aspectes de la seva competència.  
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Normes de funcionament 
 

El personal d’administració depèn de la Secretària del centre, que  a principi de cada 
curs escolar, establirà l’horari i les tasques del personal d’administració en funció de 
les necessitats. Són tasques del personal d’administració: 
 
1.- Suport a l’activitat docent. 
2.- Realitzar les tasques administratives del centre: 
 

a) Preinscripció. 
b) Matriculació. 
c) Certificacions diverses. 
d) Documentació de l’alumnat (expedients acadèmics, actes, baixes, 
 butlletins de notes,  tramitacions de títols, gestió taquilles, etc.) 
e) Documentació oficial (estadístiques, dades anuals del centre, etc..)  
 

3.- Totes aquelles altres tasques del seu àmbit que li siguin encomanades.  
 
La prefectura del personal de serveis correspon al Secretari que, a principi de cada 
curs escolar, establirà l’horari i les tasques del personal de serveis en funció de les 
necessitats del centre. Són tasques del personal de servei: 
 
1.- De suport a l’activitat docent: 
 

a) S’ocuparà de tasques de recepció de les trucades i de les persones que 
accedeixin al centre, sota les indicacions de la direcció. 
b) Col·laborar en el trasllat interior dels encàrrecs, material mobiliari o altres 
estris que se li encomanin. 
c) Quan la direcció ho cregui necessari, sota la seva responsabilitat faran 
encàrrecs fora del centre, però vetllarà que no es perllongui en cap cas 
l’horari de treball. 
d) Col·laborarà amb el Claustre, perquè l’alumnat utilitzi correctament les 
instal·lacions i el mobiliari, i informarà a la direcció de les anomalies que 
observi. 
 

2.- De vigilància i custòdia del centre: 
 

a) Obrir i tancar totes les portes i els accessos del centre. 
b) Controlar l’entrada de les persones alienes. 
c) Tenir cura de les claus de l’edifici i de totes les que li siguin confiades. 
Disposarà d’una relació de totes les persones que en posseeixin. No podrà 
facilitar claus a cap persona si no té la prèvia conformitat de la direcció. 
d) Comprovar diàriament, abans del tancament del centre, totes les 
instal·lacions i el mobiliari estiguin correctes vigilant que els llums, aixetes, i 
les persianes quedin tancades. 
e) Supervisar els serveis generals, les dependències i els equipaments, i 
informar de les anomalies que observi a la direcció i tasques associades. 
f) Ser responsable de l’espai segons el seu lloc de treball (consergeria 
entrada o consergeria nova) 
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3.- D’atenció al manteniment: 
 

a) Controlar la instal·lació de calefacció i vigilar el seu normal funcionament: 
encesa, apagament, temperatura, pressió i combustible. 
b) Desenvolupament de petites reparacions i arranjaments d’avaries i 
desperfectes, dintre del recinte escolar: d’electricitat, jardineria, pintura, 
lampisteria i fusteria. I totes aquelles petites tasques que li siguin 
encomanades i estiguin al seu abast. 
 

4.- Altres tasques: 
 

a) Vigilar conjuntament amb el professorat l’entrada i sortida de l’alumnat. 
b) Si durant l’horari escolar es produeix alguna circumstància excepcional que 
requereixi la neteja immediata, la direcció podrà sol·licitar els seus serveis per 
fer-ho. 
c)  Qualsevol altra dins del seu àmbit que li sigui encomanada per la direcció. 

 
16. PREVENCIÓ DEL TABAQUISME I DE L’ALCOHOLISME. 
 
La Llei 42/2010, de 30 de desembre, en el seu article únic estableix la prohibició de 
fumar en els espais d’ús públic (...) amb independència de la seva titularitat pública 
o privada (...) excepte en espais a l’aire lliure i segons el que la llei estableixi. 
 
Tampoc no es permès el consum de begudes alcohòliques en el centre. Per tant, no 
es permetrà entrar aquest tipus de begudes en el recinte escolar. 
 

Aquesta normativa afecta els professors, els alumnes, el personal d’administració i 
serveis i qualsevol persona que es trobi dins del recinte escolar. Qui incompleixi 
serà degudament advertit i, si s’escau, sancionat segons el règim disciplinari vigent. 

 
 
17.   MODELS D’ACTIVITATS, JUSTIFICACIÓ I EXPEDIENT D’ALUMNES 
 

En les pàgines següents apareixen diferents documents que fem servir al nostre 
centre per les diferents activitats que es realitzen amb l’alumnat.  
Van numerats de 17.1. fins a 17.31.
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.1                
 
 

 

 

 

   COMUNICAT D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 
 

 

 El seminari de _________________ realitzarà una sortida a _____________ 
 
______________________ el proper  dia ___________________ en què participarà  
 
el seu fill/a _________ ________________________ . 
 

 L'hora de sortida serà  ________ i la d’arribada ________ aproximadament  
.  
 El mitjà de transport  serà _________ i el preu de  __________ 
 

 Com que es tracta d’una activitat acadèmica, l’assistència és obligatòria. La 
no assistència a l’activitat ha de justificar-se al professor/ora que organitzi la sortida. 
 

Barcelona, a ____ de ___________ de 201 ___. 
 

(Signatura pare, mare o tutor/ora) 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 
www.xtec.cat/iesflosicalcat 
17.2 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER 2n CICLE D'ESO I POST-OBLIGATÒRIA 
 

COMUNICAT D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR 
 
Srs. ____________________________ 
 
 El seminari de __________________  realitzarà una sortida a ____________ 
 
 
______________________ el proper  dia _____ del mes de _______________ en  
 
què participarà el seu fill/a _________ ________________________  
. 
 L'hora de sortida serà _________ i la d’arribada _________ .  
 

 El mitjà de transport  serà _______________ i el preu de __________ euros. 
 Com que es tracta d’una activitat acadèmica, l’assistència és obligatòria. La 
no assistència a l’activitat ha de justificar-se al professor/ora que organitzi la sortida. 
 

Barcelona, a ____ de ___________ de 201 ___. 
 

(Signatura pare, mare o tutor/ora) 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 Autoritzo el meu fill/a a tornar pel seus propis mitjans al seu domicili un cop 
hagi finalitzat la visita a                                                        i, per tant, no és necessari 
que acompanyi a tot el grup fins l’edifici de l'IES Flos i Calcat. Assoleixo tota la 
responsabilitat en aquest trasllat. 
 

 

(Signatura pare, mare o tutor/ora) 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 
www.xtec.cat/iesflosicalcat 
17.3. 
 

 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES ANUALS 
 
 
 

Els Sr /Sra__________________________________________pare, mare o tutor de  
 
l’alumne____________________________________________________________ 
 
Autoritzo al meu fill/a a anar a totes les sortides que es realitzin al llarg del curs 
escolar 201   /201 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
Barcelona, __________de ________________de 201 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 
www.xtec.cat/iesflosicalcat 
17.4 
 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
Sóc ________________________________________i he estat nomenat tutor/a del 
vostre fill. Això vol dir que, amb la vostra ajuda, tinc la responsabilitat de vetllar pel 
seu rendiment acadèmic i la seva adaptació. 
 
Aprofito l’avinentesa per recordar-vos que la consecució d’aquests objectius depèn 
tant de vosaltres com de nosaltres. És per això que us prego no dubteu a posar-vos 
en contacte amb mi per qualsevol dubte referent a assistència, puntualitat, 
comportament o rendiment escolar del vostre fill o filla. No obstant, en tindreu 
puntual informació en els butlletins trimestrals de notes que els vostres filla ens 
hauran de retornar signats per vosaltres. 
 
Us recordo que les faltes d’assistència s’han de justificar mitjançant el document que 
poden obtenir a la Secretaria del Centre o bé a la nostra web. 
 
Per concertar una entrevista us agrairé que ho feu amb anticipació telefonant a 
l’Institut al  93 3542961. 
 
Les meves hores disponibles de visita són: 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 

Us convoco, també, a la propera reunió de presentació del curs el dia  
 
_______de_________________, a les _______ hores. 
 
 
Cordialment, 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 
www.xtec.cat/iesflosicalcat 
17.5. 
 
 
INFORME DE MATÈRIES SUSPESES 
 
 
L’alumne_________________________________________________________ 
 
matriculat a _________curs de la ESO, ha de fer un treball d’estiu que haurà de 
donar a cadascun dels professors el dia de l’examen de setembre.  
S’ha de preparar per presentar-se als exàmens de setembre, de les matèries 
SUSPESES següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els exàmens de setembre seran els dies _________________de setembre. 
 
L’horari estarà exposat al taulell d’anuncis del Centre i a la web. 
 
Barcelona, ______de _________de 201 
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Generalitat de Catalunya 
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Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 
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17.6 
 
 
ORIENTACIÓ DE LA JUNTA D’AVALUACIÓ DE QUART D’ESO. 
 
 
 
La Junta d’Avaluació de Quart d’ESO, reunida el dia ______________________ 
recomana que el curs vinent,  el seu fill 
 
 
 

 
 
segueixi estudis de____________________________________________________ 
 
 
 
 
Barcelona, a ______de______________de 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tutora 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 
www.xtec.cat/iesflosicalcat 
17.7. 
 
 

   PERMÍS PEL VIATGE D’ESTUDIS 

 

  

En/na _____________________________________________________ , major 
d’edat, amb DNI. __________________ i  domiciliat a la població de 
___________________________   c/ ______________________ núm. _______ pis 
_____ porta ____  Codi Postal _________ tfn/. ______________ , com a pare, 
mare, tutor/ora de l'alumne/a ______________________________________ curs 
______ grup ____ 
      
 AUTORITZO la participació  del meu fill/a en el viatge d’estudis que es 
realitzarà del ___ al ____ (ambdós inclosos), del mes de ___________ , de l'actual 
curs escolar. 
 

 DECLARO  conèixer el programa i condicions de transport i allotjament de 
l’esmentat viatge i donar facultats a la Direcció del Centre per a la realització de 
qualsevol modificació que consideri pertinent. 
 

 Conèixer que el viatge d’estudis és voluntari i les obligacions  del professorat 
queden limitades a la direcció i explicació de les corresponents activitats, així com a 
exigir l’acompliment dels horaris previstos en el  programa. Per tant, eximeixo de 
tota responsabilitat al professorat que acompanya aquest grup dels fets i actuacions 
que pogués realitzar el meu fill/a fora del programa oficial. 
 

 EM COMPROMETO a informar al meu fill/a de les condicions del viatge i a 
exigir-li una conducta responsable i prudent. 
 

 FACULTO especialment tots i cadascun dels professors/ores acompanyants 
perquè, en qualsevol moment, procedeixin, en cas d’incompliment de les 
instruccions de caràcter general i/o particular que se’ls donin durant el viatge, a  
prendre les mesures que considerin oportunes, sempre que avisin puntualment els 
pares/mares, fins i tot el retorn forçat abans de terminar el viatge d’estudis. 
 

Barcelona, a __  de ___________ de 201 __ 
 

 

Signatura del pare,mare,tutor/ora 
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Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 

 

17.8 

 

Feu constar si l'alumne/a necessita alguna atenció mèdica especial. 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓ DE L’IES. FLOS I CALCAT 

ASSEGURANÇA ESCOLAR 
 

 

Assegurança Escolar Obligatòria 

Pg. St. Joan 191, 2n 

08037 Barcelona 
 

 

Senyors, 
 

 D’acord amb el que disposa el punt 1.6 de la Resolució del 11 de juny de 
1996 (Full de disposicions i actes administratives núm. 618), que dóna instruccions 
per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’ensenyament 
secundari per al curs 1996/97, us enviem l'itinerari i el llistat d’alumnes del nostre 
centre que, acompanyats per professors del Centre, faran una sortida extraescolar 
el dia a 
 

 

                                                     Barcelona, a        de                       de  201 
 

 

El Director 

http://www.xtec.cat/iesflosicalcat
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
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Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.9 
 

 
JUSTIFICANT DE FALTES DE L’ALUMNAT 

 

 

 

 

 

L'alumne/a _________________________________________________ del curs 
 
 __________________ faltarà el/s dia/es _______________________________ tot  
 
el dia/de ___________________ hores a _________________ hores pel següent 
motiu: 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Barcelona, a ________ d _____________________ de 201 __. 
 

Signat: El/la pare/mare o tutor legal. 
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Consorci d’Educació 
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Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.10 
 

COMUNICAT ALS PARES DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 
 
 
 
Benvolguts senyors: 
 

Com a tutor/a del curs ______  de L’IES. FLOS I CALCAT, és el meu deure 
informar-los del següent: 
 

1.- El seu fill/a, _____________________________, matriculat en aquest Centre, té  
 
 _________ faltes d’assistència a les classes,  que no han estat justificades. 
 

2.-  Per tant, els recordaré que el NOFC (Normes de funcionament de Centre) del 
nostre Centre contempla sancions per a aquest tipus de comportament, arribant fins 
i tot a la privació de l’assistència.  Així doncs, els recomanem prendre mesures per 
tal d’evitar més faltes injustificades. 
 

3.- Preguem que es posin en contacte amb el tutor/a (Tel: 933542961) i que ens 
retornin el present document signat, per tal de tenir una certificació que indiqui que 
vostès n’estan assabentats. 
 

Tot l'exposat fins ara consta com a apercebiment. 
 

 

 Atentament,  
 

Barcelona, a _____ d _______________ de 201    
 

        EL TUTOR/A 
 

 

  Els pares o tutors 
 

 

 

  Signatura 
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17.11 

NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
Alumne/a__________________________________________Curs:_____________ 
 
Tipus d’incidència:  Conducta contrària a les normes de convivència   
    

  Falta greu      Falta molt greu 
 
 
Conductes contràries a les normes de convivència. 

a) Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. 

b) Actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de comunitat educativa 

c) Actes injustificats que alterin el normal desenvolupament de les activitats del centre 

d) Actes d’indisciplina i/o injuries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa 

e) Deteriorament de les dependències del centre, del material d’aquest o de la comunitat 

educativa. 

f) Qualsevol altre incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar,  

que no constitueixi falta. 

Faltes greument perjudicials  per a la convivència en el centre educatiu (art. 37.1 Llei 
12/2009). 

a) Les injuries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els 

actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 

deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la 

sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes 

de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin éssers perjudicials per a la 

salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

 

Ha estat expulsat de classe?  SI     SI                     NO                 
Professor : ______________________________ 
 
Dia :_________________________                             Hora: ______________ 
Observacions: 
_________________________________________________________________ 
 
 

 
Si us plau, lliureu aquest imprès al tutor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.12 
 

JUSTIFICANT D’ASSISTÈNCIA AL CENTRE PER REALITZAR TASQUES 
EDUCADORES 
 

 

 

 L'alumne/a_____________________________________________________ 
 
 
s’ha presentat al Centre el dia_________________a les _______________hores, 
per tal de complir la sanció consistent en realitzar tasques educadores. 
 
      
Barcelona, a ___ d_______________ de 201___ 
 

El professor de guàrdia o persona responsable 
 

 

 
 
 

Signatura 
 

 

 

 

 L'alumne/a_______________________________________surt del Centre el 
 
 dia _________________a les_____________hores, on ha assistit per tal de complir 
la sanció consistent en realitzar tasques educadores. 
 

     El professor de guàrdia o persona responsable 
 

 

 
 

Signatura 
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Institut Flos i Calcat 17.13 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona  Mesures correctores per  CCC 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, en el seu art. 37.1, estableix les 
mesures correctores per a les conductes contràries a les normes de convivència. 
D’acord amb les mateixes s’imposa a l’alumne/a de: 
 

NOM I COGNOMS ....................................................................................................... 
Grup  ...............  (Tutor/a  .................................................  ), en la data de.................. 
la mesura correctora següent (Article 37.1) : 
                      
 a) Amonestació oral 
 b) Compareixença immediata davant del Cap d'Estudis o del Director. 
 c) Privació del temps d’esbarjo 

 d) Amonestació escrita per part del Tutor, Cap d'Estudis o Director. 
 e) Realització de tasques educadores en horari no lectiu i/o la reparació 
econòmica dels dany causats, durant el període del dia ............................ al dia 
........................ de les .......... hores fins les .......... hores, i/o amb un import de 
............... euros. 
 f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 
complementàries del centre per al període (màxim un mes) del dia 
...............................al dia .................... 
 g) Canvi de grup de l'alumne per al període (màxim d'1 setmana) del dia 
........................ al dia .................... 
 h)  Suspensió del dret d’assistència a les classes de ....................................... 
per al període (no superior a 5 dies lectius) del dia .......................... al dia 
.................... i romandrà a ............................................................................ 
 

Explicació de la conducta de l'alumne/a que ha motivat l’aplicació de la mesura 
correctora. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................... 
L’aplicació d’aquestes mesures correctores s’ha fet per part del Sr/Sra 
....................................................................................., Professor/a, Professor/a 
Tutor/a, Cap d'Estudis, Director, un cop escoltat l'alumne i, si s’escau, la Comissió 
de Convivència. 
 

El/La  Sr/Sra. ............................................................................................................... 
com a Pare, Mare, Tutor Legal o ..................................., manifesta que està 
assabentat de la mesura correctora i que no hi reclama en contra. 
 

 
   Signatura i DNI   
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17.14  
 
RECLAMACIÓ CONTRA LES MESURES CORRECTORES IMPOSADES, 
DAVANT DEL DIRECTOR O EL CONSELL ESCOLAR. 
 

 

 

El/La  Sr/Sra. ............................................................................................................... 
com a Pare, Mare, Tutor Legal, o .............................., amb data .............................. i 
d’acord amb allò que estableix el Decret 279/2006 de 4 de juliol, Títol 4, Capítol 2, 
Article 34.1 
 

RECLAMA davant del Director o el Consell Escola CONTRA LA MESURA 

CORRECTORA.............................................................................................................

....... 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................... , que 

s’ha imposat a l'ALUMNE/A .........................................................................................  

del grup ............... (Tutor/a .................................................. ), amb data ....................  

(dins del termini de dos dies, com marca aquest Article 34) pels MOTIUS següents : 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
 

 

 

  Signatura i DNI 
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17.15 
AVÍS D’EXPEDIENT 

 

 

Srs/Sres _______________________ 

c/ ________________________ 
 

 

Benvolguts senyors/res: 
 

 Ens dol d’haver-los de comunicar que el seu fill/a, _____________________ 
 

__________________ ha comès  _____  conductes contràries a les normes de 
convivència a causa del seu mal comportament, i, en cas que persisteixi en la seva 
actitud, ens veurem obligats a obrir un expedient disciplinari i prendre mesures 
sancionadores. 
 

 Cal que demanin una entrevista amb el tutor/ora del seu fill/a, per tal de 
resoldre aquesta situació. 
 

 També els preguem que ens tornin el present document signat, per tal de 
tenir una certificació que indiqui que vostès n’estan assabentats. 
 

 Cordialment, 
 

Barcelona,  a _____ d _________________ de 201 __ 
 

 

       EL/LA CAP D'ESTUDIS 
 

 

 

  Els pares o tutors 
 

 

 

 

 

  Signatura 
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17.16 

Atès que (nom i cognoms) ........................ com a director/a del centre 
..................................... de ........, he tingut coneixement (per coneixement propi o per informació de 

qualsevol altre membre de la comunitat educativa)........................ de (exposició objectiva i breu dels fets amb referència a 

la data, lloc i a les circumstàncies més importants)............................... ...................................., fets que 
poden constituir una falta de les previstes a l,'article 37.1 de la Llei  12/2009, del 10 
de juliol, d’educació (DOGC 16.07.2009) i dels quals es desprèn la necessitat 
d’incoar expedient disciplinari a l’alumne/a (nom i cognoms de l’alumne/a, edat i nivell que cursa)........... 
....................................... per sancionar les presumptes faltes disciplinàries que se’n 
puguin derivar. 

Atès que (nom i cognoms de l'alumne/a) ....................... és alumne/a d’aquest centre docent i 
que per tant està cursant estudis no universitaris, li és d’aplicació el Decret 
102/2010, de 3 d’agost ,d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010) i que 
d’acord amb l’article 25 com a director/a del centre sóc l’òrgan competent per iniciar 
l’expedient. 

Atès que l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, preveu que la instrucció d'un 
expedient disciplinari correspon a un/a docent del centre. 

Atès que l’article 25.4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, preveu la possibilitat que 
en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar una suspensió provisional 
d’assistència a classe, o de no assistència al centre. 

RESOLC: 

Primer.- Iniciar expedient disciplinari a l’alumne/a (nom i cognoms, edat i nivell que cursa) 
......................... en relació amb els fets esmentats. 

Segon.- Nomenar instructor/a de l’expedient al Sr/Sra.  
........................................................, professor/a del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Tercer.- (només en el cas que s'adoptin mesures provisionals) Aplicar, d’acord amb el que disposa 
l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, la suspensió provisional d’assistència 
............................................. (especificar la mesura provisional adoptada) ............................ pel 
termini de (concretar el temps que ha de durar la mesura) ............ 

(Aquest escrit es notificarà a l'instructor/a nomenat/da, a l'alumne/a, i en el cas que aquest/a sigui menor d'edat, als seus pares o 

representants legals) 

......................,..... d ................. de 201.... 

 

 

(signatura) 

 

Director/a del centre. 

 

El Sr/Sra .............................................................................amb DNI.......................... 

com a representants legals de l’alumne....................................................................... 

Reconeixen la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent. 

 

 

 

 

Signatura 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC PER PART DE L’INSTRUCTOR 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.17 
 
 

Sr/Sra. Director/a del centre .............. 
00000-...................................... 
 
 
En data ............. he rebut la notificació, del/de la Sr/Sra. Director/a del centre 
..........., en la qual em comunicava l’inicia de l’expedient disciplinari a 
l’alumne/a......................., així com el meu nomenament com a instructor/a de 
l’esmenta’t  expedient. 
 
Amb aquest escrit accepto aquesta designació, atès que no estic afectat/da per cap 
dels motius d’abstenció previstos a l’article 28.2. de la Ley 30/1992 de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Ley 4/1999 de 13 de gener. 
 
 
..........................., ........d ...................de 201.... 
(signatura) 
 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona    ABSTENCIÓ DE L’/LA INSTRUCTOR/A NOMENAT/DA 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.18 
 

Sr/Sra. Director/a del centre .................................................................. 
 
 
Us comunico que haig d’abstenir-se d’intervenir en el procediment iniciat a 
l’alumne/a ................................, en el qual he estat nomenat/da instructor/a, en data 
............ pel/per la director/a del centre ........................., atès que em considero 
afectat/da pel motiu d’abstenció previst a l’apartat ............ de l’article 28.2. de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Ley 4/1999 de 13 de gener. 
 
 
 
 
..........................., ........ d ........................ de 201.... 
 
(signatura) 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona    CITACIÓ PER A COMPARÈIXER I PRENDRE DECLARACIÓ 

Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.19 
 
Sr/Sra. .................................... 
(nom i cognoms de la persona a la que s’adreça) 
carrer .................................. 
00000-................................ 
 
 
D’acord amb  l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius (DOGC 5.8.2010) i per tal d’aclarir els fets així com la 
determinació de les persones responsables resultants de la incoació de l’expedient 
disciplinari que s’instrueix a l’alumne/a ......................................................... d’aquest 
centre, us cito perquè el dia (dia, mes i hora) ..................., comparegueu a (adreça 
completa) ......................, a fi de  prendre-us declaració. 
 
 
..........................., .......... d ............. de 201.... 
 
(signatura) 
Nom i cognoms 
 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.20 
 

Justificant de recepció 
 
 
Dades de la tramesa: 
 
Nom i cognoms del destinatari 
(Instructor/a 
(Pares o representants legals de l’alumne/a, cas de menors d’edat  
Sr/a....................................... 
 
Domicili 
..............................., núm. ...... pis ...........  
00000-............. 
 
 
Documents tramesos (citació de compareixença, notificació, .... ) 
 
Escrit d’inici d’expedient disciplinari 
 
 
Dades de la persona que rep la notificació:  
Nom i cognoms DNI  
 
Grau de parentiu amb el destinatari o motiu pel qual és al domicili del destinatari  
 
Signatura 
 
 
Data de recepció 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona          ACTA DE PRESA DE DECLARACIÓ 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.21 
Acta de presa de declaració de ..................... amb motiu de l’expedient iniciat a 
l’alumne/a..............  
 
A (localitat)....................... a les ....... hores del dia ................. a (adreça completa) 
.......... compareix davant l'instructor/a de l’expedient disciplinari iniciat a (nom i 
cognoms de l’alumne/a) ..................., el/la Sr/Sra.(nom i cognoms del/de la 
declarant) .......................... (en el cas que comparegui acompanyat d’advocat/da: 
"assistit del/de la  
lletrat/da ............ , núm. de col·legiat .....), i fa la declaració següent:  
 
Pregunta.- ¿............................................?. 
 
 
Resposta.- ................................................................ 
 
Pregunta.- Té alguna cosa més que declarar? 
 
Resposta.- .......................................  
 
Un cop llegida aquesta declaració, el/la compareixent en  
 
ratifica tots els punts, sense modificar-ne cap ni afegir-hi res. 
 
El/La declarant Els pares o representants legals.(signatura) (només en el cas 
d’alumnes menors d’edat) 
  
 (signatura)  
 
........................................................... ........................................................... 
Nom i cognom      Nom i cognoms  
 
   
El/La lletrat/da (només en el cas que s’assisteixi  
d’advocat/dessa) 
(signatura) 
Nom i cognoms 
 
 
L'instructor/a  
(signatura) 
(Nom i cognoms)    
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona  NOTIFICACIÓ DE PRÀCTICA DE PROVES 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.22 
Sr/Sra. .............................. 
(Nom i cognoms de l’alumne/a o dels seus pares o representants legals si és menor 
d'edat) 
carrer............................. 
00000 - ........................ 
 
 
 
Atesa la vostra sol·licitud de pràctica de prova en l’expedient disciplinari iniciat en 
data .................., considero convenient: 
 
1r.- Practicar la Prova (descriure en què consisteix la prova) ............................, 
sol·licitada per l’alumne/a (o en el cas que l’alumne/a sigui menor dels seus pares o 
representants legals) .................... 
 
2n.- Practicar d’ofici les proves següents: (detallar les proves) ................. 
 
3r.- (En el supòsit que es denegui alguna de les proves sol·licitada s’hi consignarà: 
"Denegar la pràctica de la prova consistent en "descripció", atès que "motivar les 
causes denegatòries"). 
 
La pràctica de les proves es durà a terme el dia (dia i hora, tenint en compte que la 
realització de les proves s’ha de notificar com a mínim amb 24 hores d’antelació) 
.................... en els locals (lloc on es realitzaran les proves, adreça completa) 
................ 
 
......................., ........... d ................ de 201.... 
(signatura) 
 
 
 
Nom i cognoms 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona  DENEGACIÓ DE LA PROVA SOL·LICITADA 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.23 
 

 

Sr/Sra. ..................................... 
(alumne/a o els seus pares o representats legals si és menor d’edat) 
00000-................................ 
 
 
En relació amb la vostra sol·licitud de pràctica de prova consistent en (descriure la 
prova que es denega).............................. relativa a l’expedient disciplinari iniciat en 
data .............., es denega l’admissió i la pràctica de la prova sol·licitada per 
considerar-la improcedent atès que (motivar les causes denegatòries de la prova 
sol·licitada) ........................................ 
 
......................., ........ d .............. de 201.... 
(signatura) 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.24 
 

Pràctica del tràmit de vista i audiència prèvia a la proposta definitiva de 
resolució 
 
 
De conformitat amb el que es preveu a l’article 25.3 del Decret 102/2010, de 3 
d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010), s’acorda obrir el 
tràmit de vista i audiència de l’expedient instruït a l’alumne/a ......................., durant 
un termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de recepció 
d’aquest escrit. 
 
Durant aquest termini se us posarà de manifest, en aquest centre docent, 
l’expedient instruït per tal que pugueu presentar al·legacions, així com els 
documents i justificacions que estimeu pertinents. 
 
............................, ...... d ............... de 201.... 
(signatura) 
 
 
 
Nom i cognoms 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.25 
Diligència fent constar la pràctica del tràmit de vista i audiència 
 
 
Diligència fent constar la pràctica del tràmit de vista i audiència de l’expedient 
disciplinari a .........................  
 
A ...................., a les ............ hores del dia ...................., a (adreça completa)........... 
compareix davant l'instructor/a l’alumne/a ............................. (si es menor d’edat, 
acompanyat dels seus pares o representants legals, i en el cas de comparèixer amb 
advocat/ada cal dir "assistit del/de la lletrat/da.................., núm. de col·legiat.......), 
per practicar el tràmit de vista i audiència de l’expedient. 
 
En aquesta compareixença s’efectuen els següents tràmits: 
1.- Es posa de manifest l’expedient a l’alumne/a .................. (i als seus pares o 
representants legals en el cas de menors d’edat).  
2.- Per part de l’alumne/a (i els seus pares o representants legals en el cas de 
menors d’edat)........, es formulen les següents al·legacions: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......... 
3.- Vist l’expedient es proporciona les còpies dels següents documents: (relacionar 
els documents dels quals es dóna còpia)  
- .................................... 
- ................................... 
-  
Un cop llegida aquesta diligència, el/la compareixent en ratifica tots els punts, sense 
modificar-ne cap ni afegir-hi res, donant per efectuat el tràmit de vista i audiència. 
 
 
El/La declarant Els pares o representants legals  
(signatura) (només en el cas d’alumnes menors d’edat)  
 (signatura)  
   
   
 
Nom i cognoms Nom i cognoms 
 
 
El/La lletrat/da (només en el cas que s’assisteixi d’advocat/da) 
(signatura) 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 

 

17.26 

Una vegada instruït l’expedient disciplinari incoat pel/per la director/a del centre 
........, en data ......................, relatiu a la determinació de les responsabilitats 
susceptibles de sanció en què hagi pogut incórrer l’alumne/a................. del nivell 
......, exposo el següent: 

 
1.- Fets imputats i instrucció de l’expedient 
Atès que (fixar amb precisió els fets que van justificar l'inici de l'expedient i actuacions procedimentals seguides en l'expedient 

que demostren o no la realització dels fets imputats) 
................................................................................................... 
2.- Infraccions que aquests fets poden constituir 
(determinació de la falta de les previstes a l'article 37.1 de la LEC) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................. 
3.- Valoració de la responsabilitat de l’alumne/a (valoració de la responsabilitat de l'alumne/a d'acord amb 

els fets demostrats durant la instrucció, amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat 
de l'actuació de l'alumne/a) 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................. 
4.- Sancions aplicables i justificació de la sanció (d'acord amb l'article 37 de la LEC ) 
................................................................................................................................ 
........................................................................................... 
Atès que d’acord amb l’article 25.del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 
dels centres educatius , (DOGC 5.8.2010), és competència del director/a del centre 
la resolució dels expedients disciplinaris, formulo la següent, 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
(Quan de la instrucció de l'expedient no se'n derivi cap responsabilitat per part de l'alumne/a, s'hi consignarà com a proposta de 
resolució "El sobreseïment de les presents actuacions atès que no se'n desprèn responsabilitat disciplinària imputable a 
l'alumne/a....."). 
Imposar a l’alumne/a .........................., la sanció de ............................... com a 
responsable de la falta tipificada a la lletra .....de l’article 37.1 de la Llei 12/2009, del 
10 de juliol, d’educació (DOGC 16.7.2009). 
 
......................, ........d .................... de 201.... 
(signatura) 
 
Nom i cognoms 
Instructor/a 

 
 
Sr/a Director/a del centre.................. 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.27 
 
Tramesa de l’expedient amb la proposta de resolució 
 
SR/A DIRECTOR/A 
Centre....................... 
 
 
Una vegada efectuades les actuacions previstes a l’article 25 del Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010), i formulada la 
proposta de resolució de l’expedient disciplinari iniciat pel/per la director/a d’aquest 
centre, en data ................ a l’alumne/a ................ del nivell .........,us trameto adjunt 
l’expedient complet. 
 
...................., ......... d ............... de 201.... 
(signatura) 
 
 
 
 
Nom i cognoms 
Instructor/a 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.28 
 
Resolució de l’expedient disciplinari 
 

En data ............. la direcció d’aquest centre acordà incoar expedient disciplinari a 
l’alumne/a .................................... del nivell ............... 
Una vegada instruït l’expedient i presentada la corresponent proposta de resolució 
per part de l'instructor/a nomenat a l’efecte, en resulten els següents: 
 
 
FETS: 
 
1.- Fets que s’imputen a l’alumne/a (fixar amb precisió els fets que van justificar 
l'inici de l'expedient). 

 
2.- Instrucció de l’expedient (especificar les actuacions procedimentals  dutes a 
terme per a l'aclariment dels fets, que demostren, en el seu cas, la realització dels 
fets imputats). 

 
3.- Infraccions que aquests fets poden constituir (determinació de la  falta o faltes de 
les previstes a l'article 37.1 de la LEC) 

 
4.- Sancions aplicables (d'acord amb l'article 37.3 de la LEC) 
 
5.- Valoració de la responsabilitat de l’alumne/a (d'acord amb els fets demostrats 
durant la instrucció i, amb especificació, si escau,  de les circumstàncies que poden 
intensificar o disminuir la gravetat  de l'actuació de l'alumne/a prevista a l'article 24.3 
del Decret 102/2010, de 3 d'agost) 

 
6.- Tràmit de vista i audiència (article 25.3 del D102/2010) (fer constar la data  
d'obertura del termini i possibles incidències). 

 
7.- Proposta de Resolució de l'instructor/a (es consignarà la data de la proposta de 
resolució de l'instructor/a així com la sanció proposada o, en el seu cas, la proposta 
de sobreseïment de les actuacions). 

 
8.- (En cas de sancions que comportin la pèrdua del dret d'assistir temporalment al 
centre en les etapes d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord dels pares. 
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Quan no s'obtingui aquest acord s'expressaran motivadament les raons que ho han 
impedit). 

9.- .....  

Als fets anteriors els són d’aplicació els següents: 

FONAMENTS JURÍDICS: 

Primer.- (en aquest apartat cal fer constar amb claredat que de les actuacions 
practicades durant la tramitació de l'expedient ha  quedat objectivat i concretat el fet 
que s'imputa a l'alumne/a o,  en el seu cas, que no se'n desprèn responsabilitat 
disciplinària de l'alumne/a) 

Segon.- (es consignarà, en el seu cas, que el fet imputat a l'alumne/a comporta la 
comissió d'una falta, especificant quina, de les previstes a l'article 37 de la LEC, i, si 
procedeix, es faran constar les circumstàncies que disminueixen o intensifiquen la 
gravetat de l'actuació de l'alumne/a). 

Per tant, vistos els fets i els fonaments jurídics aplicables 

RESOLC: 
 
Imposar a ......................... alumne/a de nivell ....... d’aquest centre la sanció 
(descriure quina sanció s'imposa de les previstes a l'article 37 de la LEC i el moment 
a partir del qual es farà efectiva. Recordar que les sancions acordades no es poden 
fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el 
termini per a la seva interposició).................................. ............................................ 
com a responsable de la falta tipificada a la lletra ..... de l'article 37.1. de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 16.7.2010). 
 
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada, davant el/la directora/a 
Territorial del Departament d'Educació (especificar quin/a) a ..................., en el 
termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de rebre la notificació, segons el que 
disposen els articles 114 i 115 de la Ley 30/1992 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del  procediment administratiu comú, 
modificada per la Ley 4/1999 de 13 de gener. 

 
..........................., ....... d ................. de 201.... 
(signatura) 

 
Nom i cognoms 

 
Director/a del centre. 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.29 

Notificació de la Resolució de l’expedient disciplinari 

 

Sr/Sra. ...................................... 
(nom i cognoms de l’alumne/a o dels seus pares o representants legals si és menor 
d’edat) 
carrer..................................... 
00000 - ................................ 
 
 
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius (DOGC 5.8.2010), us adjunto Resolució de data 
..........., emesa per aquesta Direcció en relació a l’expedient disciplinari instruït  a 
l’alumne/a d’aquest centre ............................................. 
Així mateix, us comunico que contra l’esmentada Resolució, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el/la directora/a Territorial del Departament d'Educació (especificar 
quin/a) a ..................., en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de rebre 
la notificació, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Ley 30/1992 de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Ley 4/1999 de 13 de gener. 
 
............................., .......d .............. de 201.... 
(signatura) 
 
 
 
Nom i cognoms   
Director/a del centre.   

 



90 

 

Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.30 

Reconeixement de falta i acceptació de sanció 

Reunits en les dependències d’aquest centre docent d’una part En Andreu Varela i 
Puig,  director/a del centre Institut Flos i Calcat de Barcelona i de l’altra part 
l’alumne/a ______________________________i el/els seu/s 
pare/s/mare____________________________, d’acord amb el previst a l’article 25 
del Decret 102/210, de 3 d’agost d’autonomia dels centres educatius (DOGC 
5.8.2010) i amb motiu de la comissió per part de l’alumne/a d’una falta greument 
perjudicial per a la convivència prevista en l’article 37.1 de la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació (DOGC 16.07.2009), consistent en/a/: 

 
 

 

 

 
aquests últims reconeixen la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent 
consistent en/a/: 

 

 

 
 
Barcelona, a       de        2016. 

 
El/la director/a del centre                                                L’alumne/a 

 
 
  
 
 
El pare, mare o tutor 
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Institut Flos i Calcat 
Consorci d’Educació 
de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 
Ajuntament de Barcelona 
Avda. Rio de Janeiro, 92 
08016 Barcelona 

www.xtec.cat/iesflosicalcat 
 

17.31 
 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
 
Les persones sotasignades, Andreu Varela, Director, i ................................................ 
 
(pare, mare, tutor, o tutora) de......................................................................, 
conscients   que l’èxit escolar implica l’acció conjunta de l’alumne/a,  la família,  i l’ 
Institut,   es comprometen a: 
 
Per part de la família: 

 

1. Respectar el caràcter propi del Centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, 

més específicament, la de l’Equip Directiu. 

 

2. Instar al fill o filla a respectar les normes específiques del Centre, en 

particular les que afecten la convivència escolar i el bon desenvolupament de 

les classes, i a assistir al Centre amb la indumentària pròpia d’un Centre 

Educatiu, que es correspon amb la del món laboral. 

 

3. Vetllar perquè el fill o filla tingui els llibres i material escolar sol·licitat pel 

Centre, compleixi el deure bàsic de l’estudi, assistència regular i puntualitat, 

assistència a les activitats programades fora del Centre i les tasques 

encomanades a casa pel professorat. 

 

4. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi i a preparar-se el material 

escolar. 

 

5. Facilitar al Centre la informació del fill o filla que sigui rellevant per al procés 

d’aprenentatge, així com el telèfon dels pares o tutors  i els canvis de domicili. 

 

6. Assistir a les reunions de pares, i a les entrevistes que se’l requereixi per part 

del Centre. 

 

7. Revisar conjuntament  el compliment d’aquest compromís. 
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Per part del Centre: 

 

1. Facilitar la formació que contribueixi al desenvolupament integral dels 

alumnes,  i ajudar-los en el seu creixement personal  i orientar-los en les 

seves decisions acadèmiques i professionals. 

2. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar. 

3. Informar  la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del Centre. 

4. Informar la família dels criteris d’avaluació i del rendiment acadèmic del seu 

fill o filla. 

5. Comunicar a la família les inassistències no justificades del seu fill o filla i 

qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 

acadèmic. 

6. Atendre en un termini raonable, les peticions d’entrevista o comunicació que 

formuli la família. 

7. Revisar conjuntament  el compliment d’aquest compromís. 

 

 
La família       El centre 
(pare, mare o tutor legal)     Andreu Varela 
 
 
 
 
 
Signatura       signatura 
 
Barcelona,_________de_____________________del 201___ 
 


