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INSTITUT FORAT DEL VENT 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT. 

Les normes d’organització i funcionament  (NORF) responen a la necessitat d’adequar 

el funcionament de l’INS Forat del Vent a la normativa vigent i d’enunciar i fer assumir 

els principis educatius, organitzatius i de participació que han de presidir la vida diària 

del centre i els seus objectius a curt, mig i llarg termini. 

Els seus referents normatius són: La Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig i el 

Decret 102/2010 de 3 d’agot, d’autonomia del centres educatius. I el Projecte Educatiu 

del Centre. 

1- PRINCIPIS REGULADORS 

Aquesta normativa  i la seva aplicació es desenvoluparan tenint sempre presents els 

principis generals següents: 

a) El desenvolupament de l’educació i la convivència dins d’un marc de tolerància 

amb les diferents personalitats i conviccions i de respecte als drets individuals i 

col·lectius de les persones. 

b) El dret de tots els membres de la comunitat educativa a intervenir en les 

decisions que els afectin mitjançant els seus representants lliurament elegits pels 

òrgans col·legiats de control i gestió. 

c) L’orientació dels estudiants perquè puguin assumir progressivament la 

responsabilitat de la seva pròpia educació i de la seva formació personal per 

mitjà de la participació en activitats complementàries de tipus cultural, esportiu, 

recreatiu, associatiu,... 

d) El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions sens perjudici del 

respecte que mereixen les persones. Les llibertats acadèmiques s’exerciran en el 

marc de la coordinació exigida per l’existència de les programacions d’àrea, els 

diferents òrgan col·legiats i els equips docents. 

e) La mediació com a primer i principal mecanisme per resoldre els conflictes entre 

iguals. 
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f) Assegurar l’ordre intern sense el qual els objectius educatius són de difícil 

compliment. Les tasques punitives, si s’hi arriba com a darrera via de solució, 

són responsabilitat de tots els professors. 

g) Assegurar el correcte compliment de les normes vigents per tal de respectar els 

drets dels individus components de la comunitat escolar i vigilar el compliment 

dels deures i obligacions inherents a aquests  drets. 

h) Vigilar, avaluar i sancionar aquestes normes sempre amb un esperit de 

comprensió i de recerca de solucions per damunt de la mera reivindicació, la 

repressió o el càstig. 

i) Autoevaluar i proposar esmenes o variacions a l’actual normativa segons 

evolucioni i s’adapti a la realitat escolar, cercant sempre el millor us diari i la 

millor operativitat en la consecució dels objectius educatius. 

 

Entenem aquest conjunt de normes com una eina que ha de servir per regular la vida 

interna del centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents 

sector que formen part de la comunitat escolar, plasmant les regles que obliguin a tots 

els qui d’una manera o altra participin en l’acte educatiu i garanteixin al mateix temps 

els drets que la legislació vigent els atorgui. Haurà d’harmonitzar també les postures de 

tots els sectors que hi tenen incidència. 

Les Normes d’organització i funcionament, en el seu desig per regular la realitat de tot 

el que envolta el procés educatiu, han de ser capaces d’ajustar-se a aquesta realitat i 

disposar dels mecanismes adequats per modificar-se i canviar quan aquesta realitat es 

modifiqui. Per tant, tindran sempre en aquest sentit un cert caràcter de provisionalitat. 
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2-  OBJECTIUS I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els principis educatius del centre estan definits en el PEC  i tenen com a referent 

normatiu l’article 2 de la LEC. 

Els eixos de totes les activitats del centre són: 

- La millora constant dels resultats acadèmics. En termes concrets això significa 

vetllar perquè els nois i noies amb més capacitats arribin tan lluny com puguin i 

els que tenen més dificultats assoleixin les competències bàsiques. 

- La preservació de la cohesió social. Les diferents formes organitzatives per 

l’atenció dels alumnes en el seu procés formatiu tindran sempre en compte la no 

discriminació per raons socials, lingüístiques o de gènere. 

 

L’aplicació del present Reglament afecta tots els integrants de la comunitat escolar 

pròpia de l’IES Forat del Vent. Són considerants com a tals: 

a) Els estudiants matriculats en aquest institut, des del moment de la seva 

matriculació fins a la seva baixa, sigui per fi d’estudis o escolarització o per 

qualsevol tipus de trasllat. 

b) Els professors en funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats. 

c) Els pares, mares o tutors d’alumnes matriculats al centre, en possessió de la 

pàtria potestat. 

d) El personal no docent, conserges, personal de neteja o administratiu. 

e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin 

dins de la comunitat escolar. 

 

El seu àmbit físic d’aplicació serà: 

a) L’edifici i recinte propi de la comunitat escolar. 

b) Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat en la seva totalitat o 

un grup disgregat (curs, nivell, grup menor, ...) amb l’entitat i representativitat 

que li és pròpia, sigui a la mateix localitat, a la seva comarca, a una altra 

comarca, autonomia o país. 

 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Institut Forat del Vent 

 

7 
 

3- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I DE GOVERN DEL CENTRE 

 

3.1- Òrgans de govern: 

L’òrgan de govern del centre és l’equip directiu; actua de forma col·legiada i està 

integrat per: Director, cap d’estudis,  coordinador pedagògic i secretari. Les seves 

funcions estan regulades per la normativa vigent. 

L’equip directiu és el responsable de la gestió del projecte de direcció. 

3.1.1- La direcció 

Les funcions del director/a estan regulades per la LEC, article 142 i pel  Decret 

155/2010, capítol 2.: 

El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament i 

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

2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què 

participen la comunitat escolar i l’Administració educativa. 

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 

lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el 

marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 

aprovat. 

4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

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

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

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

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

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 

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

corresponents. 

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

amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

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

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

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 
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d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 

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

projecte lingüístic del centre. 

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

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

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 

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

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

programació general anual. 

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

eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

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

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

6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat 

escolar: 

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

centre. 

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

disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del consell escolar. 

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

s’escau, amb les associacions d’alumnes. 

7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del 

centre següents: 

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

centre i dirigir-ne l’aplicació. 

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

educatiu. 

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

vigent. 

d) Visar les certificacions. 

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

secretària del centre. 

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 
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g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i 

actuar com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, 

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

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les 

relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

9. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 

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

les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les 

seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant. 

 

La direcció del centre podrà estar assessorada pel consell de direcció; d’aquest consell 

en formaran part els coordinadors i els caps de departament;  també, en funció de les 

qüestions, es pot requerir altres especialistes. 

Les funcions de la resta de càrrecs de l’equip directiu estan regulades per la LEC article 

147 i pel Decret 102/2010, Títol 2, article 32 i 33. 

La seva concreció en aquesta normativa: 

3.1.2 - El cap d'estudis 

Correspon al cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 

activitats del centre, i la seva organització i coordinació. 

Són funcions dels caps d'estudis 

a) Elaborar l'horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents 

segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, escoltat el claustre 

b)Coordinar les activitats escolars reglades. 

c) Coordinar també, quan s'escaigui, les activitats escolar complementàries.  

d) Substituir el director en cas d'absència 

e)Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluació 

de finals. 
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f) Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel claustre de professors sobre el 

treball d'avaluació i recuperació dels alumnes. 

g) Vetllar pel compliment de les normes de convivència i per l’aplicació d’aquest 

reglament.  

h) Conjuntament amb els tutors i coordinadors, fer un seguiment acurat de les 

dinàmiques d’aula i dels procés d’aprenentatge dels alumnes. Proposar a l’equip 

directiu accions en aquest àmbit. 

i) Altres funcions que li siguin encomanades pel director o bé que li siguin atribuïdes 

per disposicions del Departament d'Ensenyament. 

3.1.3 - E1 secretari 

Correspon al secretari dur a terme la gestió de l'activitat econòmica, 

administrativa i documental, de recursos materials i de conservació i manteniment 

de l'institut, d’acord amb el projecte de direcció, i exercir, per delegació de la 

direcció, la prefectura del personal d'administració i servei.  

Són funcions del secretari: 

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

les actes corresponents. 

b)Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa de l'institut, atenent 

la seva programació general i el calendari escolar. 

c)Estendre les certificacions i els documents oficials del centre amb el vist-i-plau del 

director. 

d)Dur a terme la gestió de l'activitat econòmica del centre i la comptabilitat que se'n 

deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els 

comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el 

projecte de pressupost del centre. 

e)Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents. 
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f) Tenir cura que els expedients dels alumnes estiguin complets i diligenciats 

segons la normativa vigent. 

g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels 

registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los 

h) Formular i mantenir actualitzat l'inventari general del centre. 

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

mobiliari i equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents 

Tenir cura de la seva reparació quan correspongui. 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, l'alienació i 

lloguer de béns i als contractes d'obres, servis i subministraments, d'acord amb la normativa 

vigent. 

k) Exercir com a cap del personals d’administració i servies. 

l) Altres funcions que li siguin encarregades pel director o bé que li siguin atribuïdes per 

disposicions del Departament d'Ensenyament. 

3.1.4 - El coordinador pedagògic 

Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l'avaluació de les 

accions educatives que es desenvolupen a l'institut,  d’acord amb el projecte de direcció. 

Són funcions del coordinador pedagògic: 

a) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 

d'Ensenyament, especialment amb els equips d'assessorament 

psicopedagògic. 

b) Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el 

centre i fer-ne el seguiment. 

c) Fer un seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes i de la seva 

avaluació. Elaborar els documents necessaris per aquest seguiment.. 

d) Establir la coordinació amb els tutors/es de 6è de Primària de les escoles 

adscrites.  

e) Coordinar l’acció dels tutors i dels diferents coordinadors de nivell. 
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f) Programar el calendari i contingut de les reunions generals de professors 

dels diferents nivells educatius. 

g) Coordinar l’elaboració dels treballs de síntesis de l’ESO i dels Treballs de 

Recerca del Batx. 

h) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, 

nivells i graus dels ensenyaments impartits a l'institut. 

i) Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 

atendre la diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada 

alumne, especialment d'aquells que presentin necessitats educatives 

especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els 

professors del claustre en grups de treball.  

 

3.2 - Òrgans unipersonals de direcció addicionals. 

El centre, per la correcta organització i gestió dels estudis de batxillerat nocturn, 

disposarà d’un cap d’estudis de nocturn.  

Les funcions del cap d’estudis de nocturn són les mateixes que el cap d’estudis de diürn. 

I també: 

a) Coordinar les actuacions amb el cap d’estudis de diürn i amb els coordinadors de 

nivell. 

b) Fer el seguiment de les activitats complementàries dels estudiants de diürn 

(estudi assistit, reforç escolar,..) 

c) Fer el seguiment de les activitats reparadores encarregades als estudiants de 

diürn. 

 

3.3 - Òrgans de participació en el control i la gestió 

Són el Consell Escolar i el Claustre de professors: 

La seva composició i funcions estan regulades per la normativa vigent: LEC article 146 

i 148 i Decret 102/2010 

3.3.1- El claustre de professors 

El claustre de professors està format per tot el personal docent del centre, 

qualsevol que sigui la seva situació administrativa o contractual. 
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És l'òrgan propi de participació dels professors i professores en la gestió i la 

planificació educatives de l'institut. 

Són funcions del claustre: 

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

b) Programar les activitats docents del centre i avaluar-ne els resultats 

c) Establir criteris per a l'elaboració del projecte curricular, aprovar-lo, avaluar-ne 

l'aplicació i decidir possibles modificacions 

d) Fixar i coordinar criteris d'avaluació i recuperació d'alumnes. 

e) Promoure iniciatives en l’àmbit de la innovació pedagògica.  

f)  Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general.  

g) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació dels alumnes i del centre en general . 

h)Establir els criteris pedagògics per la confecció dels horaris del centre.  

i)  Elegir els seus representants al consell escolar. 

j) Designar els professors que han de participaren el procés de selecció de director o 

directora. 

j) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 

d'Ensenyament. 

Les reunions del claustre de professors es faran preceptivament una vegada cada tres 

mesos amb caràcter ordinari i sempre que ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus 

membres o el convoqui el director. L'assistència a les reunions del claustre és 

obligatòria per a tots els seus membres. 

El claustre de professors, en funció de les qüestions a tractar, pot dividir-se en dos 

àmbits: claustre de professors de diürn i claustre de professors de nocturn. Les 

decisions preses en cadascun d’aquests àmbit tenen la mateixa validesa que si es 

tracta d’una reunió de caràcter general.  

En l’elaboració de propostes i en la presa de decisions, es procurarà sempre actuar 

per consens. Les qüestions d’àmbit pedagògic que requereixin votació, necessitaran 

una majoria de 2/3 per ser aprovades. 
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3.3.2 – El Consell Escolar 

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar ene l govern del 

centre. 

Són funcions del Consell Escolar: 

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 coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o 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 del 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. 

 

El Consell Escolar de l’Institut Forat del Vent està compost per: 

- 2 membres de l’equip directiu del centre:  

o el director/a, que n’és el president,  

o el cap d’estudis, 
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- 4 representants dels professors escollit pel Claustre. 

- 2 representants dels pares i mares, un dels quals és designat per l’AMPA 

- 2 representants dels alumnes. 

- 1 representant del personal d’administració i serveis. 

- 1 representant designat per l’Ajuntament. 

El secretari de l’institut assisteix a les reunions del consell amb veu i sense vot i 

exerceix la secretaria del mateix. 

D’acord amb la legislació vigent, el Consell renova el 50% dels seus membres electes 

cada dos anys. 

Els representants dels professors assumiran la representació del centre al Consell 

Escolar Municipal. 

Si al llarg del mandat es produeix alguna baixa, serà substituïda per la persona 

immediatament següent en la llista de votacions. En cas de no ser possible, el lloc es 

deixarà vacant fins les properes eleccions, llevat dels representants dels pares i mares 

que podrà ser substituït per un nou representant designat per l’AMPA. 

En les eleccions del Consell es poden presentar candidatures integrades per més d’una 

persona. En aquest cas podran assistir i participar a les reunions del Consell tots els 

integrants de la candidatura però tan sols tindran un vot. 

En el sí del Consell Escolar es podran constituir comissions: 

- Comissió econòmica. 

Està integrada pel director, el secretari, un representant dels pares, dos 

representants dels professors i 1 representant dels alumnes. 

La seva funció principal és fer el seguiment de la gestió econòmica del centre i 

formular les propostes que li semblin escaients en aquest àmbit. 

- Comissió permanent. 

Es reuneix per qüestions de força major quan no sigui possible convocar el 

plenari. Pot debatre sobre qualsevol qüestió competència del Consell.  

- Altres comissions. 

Es constituiran pel tractament de qüestions específiques que requereixin un 

estudi detallat. La seva funció serà la de fer un estudi i presentar informació al 

ple del consell sobre les qüestions encomanades.  

La seva composició seguirà sempre el principi de paritat en relació a la 

composició general del consell. 
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El Consell Escolar es reunirà, com a mínim, una vegada per trimestre. La convocatòria 

s’ha de trametre com a mínim 48 hores abans de la seva celebració i ha de contenir tota 

la documentació necessària per a les qüestions que s’hagin de tractar. En cas de 

convocatòria urgent, no és d’aplicació el termini mínim. 

Les decisions del Consell Escolar es prendran per consens. Si aquest no és possible, 

s’aplicarà el criteri de majoria simple, llevat del casos que la normativa estableixi la 

necessitat d’una majoria qualificada. 
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4- ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE. 

 

L’organització pedagògica del centre s’articula en un doble nivell: horitzontal (equips 

docents, tutors, coordinadors, CAD) i vertical (departaments, comissió pedagògica). És 

responsabilitat de l’equip directiu promoure l’encaix dels dos nivells organitzatius i 

aconseguir l’articulació de propostes que permetin avançar en la consecució dels 

objectius propis de la institució. 

El Decret 39/2014 de 25 de març estableix el continguts funcionals dels llocs de treball 

docents que són el fonament de tota l’activitat del centre i, de forma particular, de la 

coordinació de la tasca docent: 

a) Programar i impartir els ensenyaments que es tinguin encomanats, d’acord amb el 

currículum i en aplicació de la normativa que regula l’atribució docent de les diferents 

especialitats docents. 

b) Avaluar el procés i els resultats d’aprenentatge dels alumnes. 

c) Exercir la tutoria dels alumnes i l’orientació acadèmica i professional. 

d) Desenvolupar l’acció docent de manera coherent amb el projecte educatiu del centre i 

el projecte de direcció, i d’acord amb el principi de la coordinació entre docents. 

e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i que s’impulsi 

especialment la col·laboració i implicació en el procés educatiu dels seus fills, d’acord 

amb el que tingui establert el centre en les seves normes d’organització i funcionament. 

f) Participar en les activitats complementàries i extraescolars, si són programades pels 

centres i són incloses en llur jornada laboral, d’acord amb les condicions de participació 

en les activitats extraescolars i complementàries que fixi el Departament 

d’Ensenyament. 

g) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, en 

els termes establerts pel centre en les seves normes d’organització i funcionament. 

h) Atendre les necessitats educatives de cada alumne per afavorir l’èxit escolar. 
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4.1- Òrgans de coordinació docent horitzontal. 

La coordinació horitzontal és la que s’estableix a l’entorn del grup classe i dels diferents 

nivell educatius. 

Té com a objectiu unificar i coordinar les actuacions de tots els docents que intervenen 

en el procés d’aprenentatge d’un alumne. 

4.1.1  – Equips docents. 

Els equips docents estan constituïts per tots els professors que imparteixen docència en 

un grup classe. 

L’equip docent actua de forma coordinada per tal d’establir criteris comuns en 

l’actuació pedagògica, l’avaluació i promoció dels alumnes, la resolució de conflictes i 

la relació amb les famílies. El tutor del grup és qui presideix i lidera l’equip docent. 

Les tasques fonamentals dels equips docents són: 

- El seguiment i orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes. Cada 

professor, des de la docència pròpia de la seva àrea, ha de contribuir en aquest 

procés de forma coordinada amb la resta de professors de l’equip. Aquesta 

coordinació ha de fer especial atenció a: 

o La capacitat d’Aprendre a aprendre de cada alumne (hàbits de treball, 

pautes d’estudi, capacitat d’esforç, disciplina, atenció, reflexió, escolta 

activa, pensament divergent, crític, creatiu,...) 

o Detectar els interessos, capacitats  i/o expectatives dels acadèmiques 

alumnes, a partir de les quals dissenyar un itinerari formatiu concret. 

o Dissenyar plans individuals i/o enriquir les opcions formatives dels 

alumnes. 

- El seguiment i control de l’ambient de treball a l’aula i la dinàmica general del 

grup.  

- La proposta i coordinació de controls, deures i de les activitats lectives que es 

fan fora del centre. També, si s’escau, l’organització, control i avaluació del 

treball de síntesi dels alumnes. 
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Els equips docents podran fer propostes estratègiques a la direcció per tal de millorar 

l’atenció educativa dels alumnes. De forma específica, quan l’equip docent es reuneix 

en sessió d’avaluació, aixecarà acta de la situació de cada alumne i de les propostes 

específiques si cal; a final de curs també proposarà mesures per l’atenció dels alumnes 

el curs següent. 

Els equips docents es reuniran dos cops al trimestre de forma ordinària i sempre que el 

tutor del grup o el coordinadors del nivell el convoqui.  

4.1.1.1-Sessions d’avaluació 

Els equips docents es reuniran al menys un cop cada trimestre per avaluar el procés 

d’aprenentatge dels alumnes, deixar constància dels resultats obtinguts i prendre les 

decisions que s’escaigui. Aquestes sessions estan presidides pel tutor/s que n’aixecarà 

acta. En aquesta acta s’ha de fer constar: 

- Les característiques del procés d’aprenentatge de cada alumne del grup. 

- El nombre d’assignatures aprovades i suspeses de cada alumne i també de les pendents 

de cursos anteriors. 

- Les propostes d’actuació que l’equip docent decideixi., tant en l’àmbit acadèmic com 

en el disciplinar. També cal indicar si es demana la intervenció d’algun professional 

extern. 

- Consideracions dels professors sobre l’ambient de treball a l’aula, el ritme de les 

classes, el seguiment de les programacions,..... 

- Consideracions dels alumnes sobre l’ambient de treball a l’aula, el ritme de les classes, 

el seguiment de les programacions,..... 

- En les actes de les sessions de la segona avaluació, els tutors faran constar si es preveu 

que algun alumne necessitarà integrar-se, el curs següent, en un grup d’adaptació 

curricular. 

- En les actes de les sessions de final de curs s’ha de fer constar també: 

- Previsió de les decisions sobre pas de curs pels alumnes que queden pendents 

de l’avaluació extraordinària en alguna matèria. 

- Propostes per l’agrupament dels alumnes el curs següent. 

 

La coordinació pedagògica recull còpia d’aquestes actes  per tal de coordinar les accions 

del centre i fer efectives aquelles mesures d’àmbit més general. 
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4.1.2- Tutors de grup 

L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un mateix 

grup. L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al 

desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a 

l’orientació escolar, acadèmica i professional. El seu objectiu és potenciar la maduresa 

dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i 

responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement 

personal i una bona integració social. Així mateix, l’acció tutorial ha de contribuir al 

desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i en la implicació de 

l’alumnat en la dinàmica del centre. 

El tutor del grup classe té com a principal responsabilitat coordinar l’acció tutorial. Les 

seves funcions són: 

a) Tenir cura del procés d’aprenentatge i evolució personal dels alumnes i vetllar 

perquè cada noi i noia desenvolupin al màxim les seves capacitats (assoliment 

de les competències bàsiques per alguns, nivells acadèmics superiors per altres) 

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

activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el seu grup d'alumnes; 

també ha de vetllar per la coherència dels continguts relatius a l’educació pel 

desenvolupament personal i la ciutadania al llarg de l’etapa. 

c) Elaborar i fer el seguiment del Pla Individual pels alumnes que presenten NEE o 

altes capacitats. Per aquesta tasca ha de comptar amb la col·laboració de l’equip de 

professors i amb l’assessorament del professional de l’EAP i/o el psicopedagog del 

centre. 

d) Coordinar-se amb els diferents professionals que atenen els alumnes del seu grup 

(tutor aula d’acollida, psicopedagog, professors d’atenció individualitzada,....) 

e) Presidir les reunions de l’equip docent i convocar-lo quan calgui. 

f) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes 

segons els seus interessos i aptituds i d’acord amb les ofertes acadèmiques i 

professionals existents. 

g) Promoure la mediació com a forma de resolució de conflictes entre els 

alumnes del grup i/o entre els alumnes i els professors, i exercir-la si cal. 
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h) Recollir l’autorització anual de les famílies per tal que els alumnes participin 

en activitats lectives que es fan fora del centre i l’autorització per l’ús d’imatge 

dels alumnes. 

i) Seguir la programació de les sessions de tutoria establerta en el pla d’acció 

tutorial i que es concreta en les reunions de coordinació de nivell; fer 

propostes en aquest àmbit. 

j) Controlar diàriament l’assistència dels alumnes, fer el compte de les faltes 

d’assistència i, si cal,  avisar telefònicament o per correu electrònic als pares 

quan la falta no estigui justificada. Revisar també, si cal, que els professors del 

seu equip utilitzin l’entorn virtual d’aprenentatge tal i com està fixat en aquest 

reglament. En alguns casos i, de forma particular les primeres setmanes del curs, 

el tutor, directament o amb l’ajut del subaltern, es posarà en contacte amb la 

família tant bon punt hagi detectat l’absència no justificada. 

k) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes per 

informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les 

activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció. Aquesta 

relació s’ha de concretar, com a mínim, en les següents actuacions: 

- Una reunió conjunta amb totes les famílies després de la 

sessió d’avaluació inicial. 

- Una reunió al llarg del curs amb cada família. 

- Una informació detallada i personalitzada dels resultats 

de l’avaluació final. 

El correu electrònic i el telèfon són mecanismes ràpids i còmodes per 

mantenir el contacte amb les famílies per a qüestions de caràcter puntual.  

l) Ajudar els alumnes a coordinar les dates dels exàmens al llarg de tota 

l’avaluació (calendari mensual a l’aula). 

m) Afavorir la presa de decisions dels alumnes del seu grup a través de 

l’assemblea de classe. Vetllar, a l'inici de curs ,per una elecció responsable i 

representativa del delegat de classe;. igualment, és important que el tutor 

afavoreixi la dinàmica de participació dels estudiants a través de les 

assemblees de classe, dirigides pels delegats. 

n) Vetllar perquè els alumnes dominin en funcionament de l’entorn virtual 

d’aprenentatge del centre i fer-ne la presentació a les famílies. 
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o) Fer el seguiment dels alumnes que participen en les sessions d’estudi assistit i 

mantenir coordinació amb el monitor/a. 

 

Les actuacions específiques del tutor/a en el control de les incidències dels alumnes 

del seu grup són estan especificades en l’apartat 11 d’aquest reglament. 

4.1.2.1 – Adjudicació de les tutories 

Correspon a la direcció del centre l’adjudicació del càrrec de tutors. Es respectaran els 

següents criteris: 

- 1r. ESO – Els tutors es nomenaran entre els professors que imparteixen assignatures de 

4 h. setmanals. 

- En la resta de nivell educatius els tutors es nomenarà entre els professors que 

imparteixen les matèries comunes. En cas que alguna situació particular no ho permetí, 

es nomenaran dos tutors pel mateix grups d’alumnes. 

- 2n. i 3r. ESO – Un dels tutors actuarà també com a coordinadors del nivell. 

 

4.1.3– Coordinació d’ESO i de Batxillerat 

La junta de tutors estarà formada pels tutors dels diversos grups d'un mateix nivell, 

coordinats pel coordinador respectiu. Tindrà com a funcions unificar criteris pedagògics, 

elaborar i fer el seguiment dels objectius mínims de cada nivell, planificar les sessions de 

tutoria i resoldre els casos problemàtics que puguin sorgir. També té, si s’escau , la 

proposta i coordinació de les activitats del treball de síntesi. 

Seran, a més, funcions del coordinador: 

a)  Presidir la Junta de Tutors del  nivell. 

b)  Proposar el contingut de les sessions de tutoria i elaborar-ne la programació. 

c)  Vetllar per la coordinació de les sessions de tutoria i la seva efectivitat. 

d) Donar suport als tutors en la gestió del dia a dia. 

e)  Atendre i resoldre en primera instància les qüestions disciplinàries que li traslladin els 

tutors i professors del  nivell. En aquest àmbit, són actuacions específiques: 

- Fer un seguiment setmanal de totes les incidències. 
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- Parlar amb els alumnes que tinguin faltes reiterades i realitzar, si s’escau, una 

tasca de mediació en els conflictes. 

- Donar suport al tutor en les seves actuacions amb els alumnes i/o amb les 

famílies. 

- Mantenir, si cal i sempre després de la intervenció del tutor/a, entrevistes amb 

les famílies. 

- Decidir, conjuntament amb el tutor i la direcció, les actuacions a seguir si les 

expulsions i/o incidències persisteixen. 

f) Proposar, impulsar i coordinar les activitats lectives fora del Centre i les activitats 

comunes a tot un nivell. 

A més, el coordinador de Batxillerat haurà de: 

- Fer un seguiment del procés de recuperació dels alumnes que tenen matèries pendents i 

controlar el procés d’avaluació final. 

- Tenir cura de l’organització i avaluació dels Treballs de Recerca: Demanar als caps de 

departament les propostes de Treball de Recerca; organitzar el procés pel quals els 

estudiants elaboren la seva proposta i coordinar la distribució final dels treballs entre els 

alumnes i entre els departaments; fer un seguiment del procés de realització dels 

treballs; organitzar els tribunals d’avaluació i vetllar per la coherència del procés 

d’avaluació. 

- Acompanyar els estudiants a les PAU. 

Els coordinadors d’ESO i de Batxillerat es reuniran setmanalment amb la coordinadora 

pedagògica del centre. 

4.1.4 - CAD 

La comissió d’atenció a la diversitat està integrada, de forma estable, per la direcció del 

centre, la coordinació pedagògica, la responsable de l’EAP i la psicopedagoga. En 

funció dels diferents temes a tractar, es poden incorporar altres professionals (cap 

d’estudis, caps de departament, tutors,. Assistent social.) 
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Les seves funcions són: 

- Identificació i seguiment dels alumnes que necessiten un pla d’atenció individualitzat. 

- Generar propostes d’actuació amb aquests alumnes d’acord amb els recursos 

disponibles: 

 - Atenció individualitzada, 

 - Incorporació als grups d’adaptació curricular, 

 -. Tutories individualitzades,..... 

- Proposar, si s’escau, mesures d’escolarització externa. Fer-ne el seguiment. 

- Fer propostes d’adaptació curricular pels alumnes amb NEE. Fer-ne el seguiment. 

- Establir mecanismes de coordinació amb professionals externs al centre (assistent 

social, CAP, enfermera,....) 

Es reunirà dos cops per trimestre. 

 

4.2 – Òrgans de coordinació vertical. 

La coordinació vertical és la que pren com a eix la coherència de les diferents matèries 

al llarg del currículum de l’ESO i el Batxillerat dels alumnes. 

4.2.1- - Departaments i seminaris didàctics 

Estan formats pels professors adscrits a una determinada matèria o especialitat. Estan 

coordinats i dinamitzats pel Cap de departament o de seminari. Correspon als 

caps de departament i de seminari la coordinació general de les activitats del 

departament o dels seminari i la seva programació i evolució. 

Les funcions dels caps de departament o seminari didàctic són: 

 Proposar l’ordre del dia de les reunions setmanals i deixar constància dels temes 

tractats i dels acords fixats en el llibre d’actes.  
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 Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques, recursos 

didàctics i criteris d’avaluació. 

 Presentar la memòria de resultats i actuacions en finalitzar cada curs acadèmic. 

 Fer un seguiment acurat del progrés de cada promoció d’alumnes i proposar les 

estratègies educatives que siguin necessàries 

 Vetllar pel procés de recuperació de les matèries pendents. 

 Coordinar i controlar les proves finals de recuperació, les proves de consolidació 

i les proves extraordinàries d’avaluació. 

 Establir mecanismes i recursos per assegurar el seguiment de la matèria en cas 

d’absència dels professors del seu departament. 

 Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries i de l’acció 

educativa al llarg dels diferents cursos de cada etapa. 

 Assegurar la coordinació pedagògica amb altres departaments i vetllar perquè els 

professors del departament estiguin assabentats i comparteixin les decisions 

preses en el si de la comissió pedagògica. 

 Col·laborar amb l’equip psicopedagògic per l’establiment dels currículum 

adaptats; fer-ne el seguiment. 

 Gestionar, si escau, les instal·lacions, aules i materials específics; vetllar per la 

conservació i posada al dia dels materials específics i del fons bibliogràfic i 

audiovisual del departament o seminari. 

 Vetllar per la coherència de continguts en les aules virtuals de les matèries 

pròpies i assegurar la formació, si cal, dels professors nous. 

 Proposar, impulsar i coordinar les activitats lectives fora del centre i les 

activitats pròpies de la seva àrea, i comunicar-les a la coordinació pedagògica a 

l’inici del curs acadèmic. Determinar el cost. 

 Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació, 

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

avaluació de projectes específics relacionats amb el departament o 

interdisciplinaris, 

 Vetllar per la concreció en el sí del departament del pla de lectura i escriptura. 

En aquest sentit, el cap del departament ha de coordinar la determinació dels 

textos i lectures específics de la matèria per cadascun dels nivells educatius. I 

s’ha d’assegurar que els alumnes en puguin disposar en format paper o en format 
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digital. Els materials en format digital han d’estar penjat a l’aula virtual de cada 

matèria. 

 Vetllar per un ús actiu dels mitjans audiovisuals. En aquest sentit caldrà establir 

formes específiques de treball. 

  En el cas dels departaments no-lingüístics, coordinar la introducció progressiva 

de la llengua anglesa i portar un registre de les actuacions realitzades. 

 Col·laborar amb la Inspecció educativa en l’avaluació del professorat del 

departament didàctic. 

 Fer propostes de formació pels professors del centre. 

 Assessorar la direcció. 

Els caps de departament han d’assumir també el funcionament general de la biblioteca, 

que es concreta en: 

- Proposar, cada curs acadèmic, els criteris generals de funcionament de la biblioteca 

d’acord amb els recursos disponibles. 

- Proposar una política de compres adequada a les necessitats dels alumnes del centre i a 

les necessitats dels diferents projectes i programacions. 

- Determinar, de forma conjunta i d’acord amb l’equip directiu del centre, els 

mecanismes de funcionament de la Biblioteca.  

Els departaments didàctics es reuniran setmanalment. Les decisions preses en aquestes 

reunions es faran constar al llibre d’actes del departament. 

4.2.2 - Comissió pedagògica. 

Els caps de departament i seminari didàctic, quan actuen de forma col.legiada, 

constitueixen la Comissió pedagògica del centre. És funció de la direcció convocar i 

presidir la comissió pedagògica a la qual, en funció de la problemàtica  a tractar, es 

podran afegir altres professionals del centre. 

Són funcions de la comissió pedagògica: 

- Avaluar l’assoliment de les competències bàsiques de cada promoció 

d’alumnes i fer les propostes organitzatives i didàctiques pertinents. 
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- Avaluar, en acabar el curs acadèmic, les decisions organitzatives i didàctiques 

que s’han dut a terme per atendre la diversitat de l’alumnat i fer les propostes 

pertinents. 

- Arribar a decisions consensuades sobre l’estructura del projecte curricular del 

centre. 

- Al llarg del curs, anar revisant l’aplicació dels criteris generals d’avaluació i 

promoure les concrecions que calguin. 

- Revisar el projectes i propostes del Departament d’Ensenyament i considerar i 

avaluar la seva implantació al centre.  

  - Proposar projectes d’innovació i consensuar la seva forma d’aplicació. 

La comissió pedagògica es reunirà, com a mínim, un cop per trimestre. 

4.3- Altres coordinacions 

4.3.1- Coordinador d’informàtica 

El coordinador d’informàtica és el responsable del manteniment i actualització de 

l’equipament informàtic del centre i de promoure la seva utilització. 

Les seves funcions són: 

a) Promoure el pla TAC del centre i fer-ne el seguiment. 

b) Vetllar per l'aplicació dels estàndards tecnològics del Departament i pel 

manteniment de les instal·lacions i dels equipaments informàtics i telemàtics del 

centre.  

c) Fer el seguiment dels serveis de suport TIC, mitjançant les aplicacions 

disponibles a l'efecte, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i 

d’assistència tècnica 

d) Coordinar amb els caps de departament, la programació de les matèries 

d’informàtica que s’imparteixen al centre. 
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e) Assessorar als caps de departament i a tot el professorat del centre: us curricular 

de les TAC, presentació de nous programaris i recursos, orientació sobre 

modalitats de formació del professorat,... 

f) Assessorar el personal d’administració i serveis. 

g) Recollir les propostes dels departaments (us de les TAC, necessitats de 

maquinari, instal.lacions,...) i avaluar la seva viabilitat; coordinar les diferents 

propostes i demandes. 

h) Assistir a la direcció del centre en: criteris a seguir per la utilització dels recursos 

informàtics i telemàtics, noves adquisicions i actualitzacions, confecció i 

manteniment de l’inventari, noves aplicacions,... 

i) Supervisar les instal.lacions i els equipaments informàtics i telemàtics i proposar 

les mesures pertinents per garantir-ne el millor funcionament. Fer el seguiment 

del manteniment ordinari. 

j) Coordinar l’us de les instal.lacions específiques. 

k) Vetllar per l’acompliment de la normativa i per l'operativitat dels recursos 

informàtics, efectuant les operacions materials d'instal·lació i manteniment 

del programari, la instal·lació i la prova del maquinari, el manteniment dels 

sistemes de disc, la supervisió de l'aprovisionament del material fungible 

escaient, la realització de les mesures de salvaguarda de la informació, i 

l'organització dels manuals i altres documents de treball.  

l) Assegurar la disponibilitat del programari necessari per dur a terme les 

activitats educatives previstes. 

m) Promoure la utilització diversificada dels recursos informàtics i impulsar 

projectes d’innovació en aquest àmbit. 

 

4.3.2- Coordinador d’activitats i serveis 

Les obligacions i responsabilitats del coordinadors d’activitats i serveis es 

concretaran cada curs acadèmic d’acord amb les necessitats i disponibilitat dels 

recursos materials i humans.  

En termes generals, són funcions del coordinador d'activitats i serveis escolars: 
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a)  Exercir el paper de Coordinador d’alumnes: promoure el funcionament dels delegats 

de classe i del consell de delegats, mantenir contacte amb antics alumnes,.... 

b) Proposar,   a   començament   del   curs,   a l’equip directiu   un   projecte   

d'activitats   escolars complementàries i d'activitats extraescolars,  amb    

corresponent temporització,  així com promoure la seva realització. Aquesta 

proposta ha de ser consensuada amb l’AMPA i el Consell de delegats. Entre aquestes 

activitats, tenen especial rellevància les de reforç escolar i estudi assistit.  

b) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries i a les activitats extraescolars. Fomentar la participació dels 

estudiants, a través de la junta de delegats i de les tutories de curs. 

c) Gestionar el pressupost destinat a les activitats festives i culturals.  

d) Sol·licitar, d'organismes externs, les aportacions econòmiques que facin 

possible la realització de les diferents activitats. 

e) Possibilitar l'adaptació del programa d'activitats festives i culturals a les demandes 

que vagin sorgint al llarg del curs, d'acord amb la direcció i el claustre.  

f) Assumir la coordinació de les diferents activitats, amb el suport dels recursos 

humans posats al seu abast per la direcció. 

g) Avaluar, a final del curs, tant el projecte, com la seva realització i els seus resultats.  

4.3.3 – Coordinador LIC 

Són funcions del coordinador LIC: 

 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.  

 Determinar una proposta didàctica pels alumnes que s’incorporen al centre i no 

coneixen la llengua catalana; fer-ne el seguiment i, si s’escau, la docència 

directa. 
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 Assessorar l’equip directiu i la comissió pedagògica en la vertebració d’un 

projecte plurilingüe.  

 Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

d’organització del centre (PEC, PLC, RRI, Pla d’acollida i integració, 

programació general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que 

fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 

l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 

intercultural i la convivència en el centre.  

 Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar 

la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, 

afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

 Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en 

risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i 

coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  

 Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu 

d’entorn.  

 Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 

delegació de la direcció del centre.  
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5- ACTUACIÓ EDUCATIVA I ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

 

Les actuacions educatives  de l’institut venen determinades per les propostes que fan la 

comissió pedagògica, els equips docents, l’equip de coordinació, la CAD.  L’equip 

directiu és el responsable d’articular-les.  Les decisions finals es concreten d’acord amb 

els recursos disponibles i les propostes que tenen un abast més ampli. 

Aquestes propostes es revisen en finalitzar cada curs acadèmic tenint en compte també 

les observacions que fan els equips docents en la sessió d’avaluació final i els resultats 

obtinguts pels alumnes. 

5.1-Organització dels grups d’alumnes: 

Els grups d’alumnes són heterogenis i busquen l’equilibri entre nois i noies. 

La composició dels grups ve determinada també per: 

- 1r. ESO . Informacions proporcionades per les tutores de 6è de primària, 

EAP,..... 

- Resta nivells ESO: Informacions proporcionades pels equips docents, CAD, 

coordinadors,.... 

- Batxillerat: itineraris triats pels alumnes 

 

A partir de 2n. ESO hi ha un grup de caràcter homogeni amb una adaptació curricular 

definida. Aquest grup té un màxim de 14 alumnes i és atès per un nombre reduït de 

professors sota el lideratge de la psicopedagoga. La incorporació d’un noi o noia en 

aquest grup es determina a partir de: 

- Proposta de l’equip docent. És la determinant en darrera instància. 

- Proposta de la CAD 

- Proposta de la psicopedagoga  

- Proposta de l’equip directiu. 

El contingut i els procediments del currículum adaptat el fixarà el departament 

d’orientació en col·laboració amb la resta de departaments didàctics. 

El departament d’orientació és responsable també de: 

- Fer  el seguiment de les programacions i , si s’escau, presentar propostes als 

departament didàctics. 
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- Fer el seguiment del procés educatiu d’aquests alumnes i orientar-los. 

 

5.2-Criteris per l’atenció a la diversitat.  

Estan definits en el projecte educatiu. 

5.2.1-Detecció de NEE. 

 La detecció de necessitat educatives es fa per dues vies: 

- Professors i equips docents en les sessions ordinàries d’avaluació, 

fonamentalment en l’avaluació inicial. 

- Professionals externs: EAP. Assistent social, tutors de 6è de primària,.... El 

procediment habitual és que aquesta professionals presentin la seva informació 

en començar el curs acadèmic o en el moment en que l’alumne es matricula al 

centre. 

- En cas que sigui la família qui informa d’aquestes necessitats específiques, 

caldrà demanar diagnòstic als professionals de l’EAP. 

 

5.2.2- Presa de decisions: 

La decisió sobre les actuacions a realitzar amb els alumnes que presenten NEE (per 

dèficit o per altes capacitats) les pren l’equip docent amb l’assessorament del 

professional de l’EAP i la psicopedagoga del centre i de la coordinadora pedagògica. 

- Alumnes de 1r. curs o alumnes que s’incorporen de nou en algun nivell d’ESO: 

abans de començar el curs acadèmic, els professionals de l’EAP, la 

psicopedagoga o la direcció, en funció de la informació presentada i dels 

recursos disponibles, prenen les decisions sobre els mecanismes d’atenció per a 

aquests alumnes i sobre la seva adscripció a un grup classe. 

- Alumnes matriculats al centre: en la sessió d’avaluació final, els equips docents 

proposen les formes d’atenció que necessitaran els alumnes el curs següent. 

Aquesta informació, juntament amb les informacions corresponents de la CAD i 

de la psicopedagoga del centre constituiran els criteris que té en compte l’equip 

directiu per l’atenció dels alumnes amb NEE el curs següent. 

- En la sessió d’avaluació inicial, on l’equip docent ha de ratificar les decisions 

preses a l’inici de curs i ha de fer, si cal, noves propostes. 
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5.2.3 – Actuacions. 

Els mecanismes i actuacions per l’atenció dels alumnes que presenten NEE o altes 

capacitats seran flexibles i han de tenir sempre en compte dos factors: 

- Les característiques de les diferents promocions d’alumnes 

- Els recursos disponibles. 

De forma general i prioritària, pels alumnes que presenten NEE, es procurarà: 

- Fer tutoria individualitzada 

- PI a l’aula ordinària. 

- Atenció individualitzada o en petit grup en algunes matèries.  

- Potenciar el reforç escolar i l’estudi assistit en horari de tarda. 

Pels alumnes que presenten altes capacitats i/o que manifesten un interès i esforç 

especial en les qüestions acadèmiques: 

- Utilització de les hores de desdoblament per plantejar projectes específics o 

nivell avançats. 

- Treball per projectes en algunes matèries. 

- Impulsar la seva participació en projectes externs al centre. 

 

5.2.3.1 – Orientació dels alumnes 

L’orientació dels alumnes és tasca de tots els professors; aquesta orientació s’exerceix 

en el marc dels equips docents i el tutor del grup n’és el coordinador. 

El procés orientador té com a eixos: 

- L’avaluació i seguiment formatiu de cada alumne. 

- El coneixement dels seus interessos, capacitats, situació familiar. 

- El foment de la capacitat d’aprendre a aprendre en el marc de cada disciplina. 

 

A partir de 3r. ESO, aquesta orientació pot implicar propostes de derivació vers altres 

programes formatius. És tasca dels tutors i del coordinador del nivell presentar aquestes 

propostes als alumnes i les famílies. 

A 4t. ESO, l’equip docent farà, per cada alumne una proposta d’orientació vers estudis 

posteriors. Els tutors lliuraran als alumnes i les seves famílies un Document orientador 

en aquest sentit. 
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Cada professor treballarà explícitament amb els alumnes les tècniques de treball i estudi 

pròpies de la seva matèria. Aquest treball haurà de ser més extens durant el primer 

trimestre de cada curs i en els cursos de 1r. i 2n. d’ESO. 

 

5.2.4-Globalitat de l’acció educativa 

Per tal de garantir la globalitat de l’acció educativa i coordinar les actuacions a nivell de 

centre en relació a aspectes generals (atenció a la diversitat, treball competencial , pla de 

lectura, projecte lingüístic, pla TAC, projectes d’innovació, revisió de les normes de 

funcionament,...), l’equip directiu recollirà les propostes i observacions dels tutors i 

coordinadors, de la CAD i de la comissió pedagògica, i en farà la coordinació i 

seguiment i presentarà les propostes que calgui. A tal efecte: 

- Hi haurà reunions setmanals dels coordinadors amb la coordinadora 

pedagògica. 

- Hi haurà com a mínim una reunió trimestral de la comissió pedagògica. 

- S’habilitaran documents compartits per recollir dades i propostes. 

L’equip directiu presentarà les propostes a la comissió pedagògica prèviament a la seva 

aprovació en claustre. Aixecarà acta dels acords fixats i en donarà còpia a tots els 

implicats. 

El pla de lectura i escriptura és un dels àmbits concrets la globalitat de l’acció educativa 

del centre. 

Per fer efectius els seus objectius cal que: 

- En el sí dels departaments didàctics es fixi un programa de lectures adequat a 

cada nivell educatiu. Aquest programa inclou textos provinents de diferents 

mitjans de comunicació i llibres de divulgació. 

- Els alumnes han de disposar d’aquests textos (en format digital o en format 

paper) des de començament de curs i utilitzar-los en la forma que el professor 

indiqui. 

- En cas d’absència del professor, el professor de guàrdia indicarà als alumnes que 

dediquin l’hora a la lectura  dels llibres de literatura o d’aquests textos. 

- En els criteris d’avaluació de cada matèria s’inclourà la penalització per 

incorreccions ortogràfiques, lèxiques, sintàctiques,.. 
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5.2.4.1-Coordinació docent 

La coordinació entre els docents és un dels mecanismes per garantí la globalitat de 

l’acció educativa. Aquesta coordinació s’efectua mitjançant reunions presencials i amb 

la utilització de diferents mitjans telemàtics. 

- Reunions d’equips docents. Dues reunions com a mínim cada trimestre. Més 

les que es convoquin de forma específica per part del tutor, coordinació o cap 

d’estudis. 

- El tutor, com a coordinadors del seu equip de professor, pot establir sistemes 

de comunicació amb els membres del seu equip: correu electrònic, Google 

drive,... 

- Els seminaris i departaments didàctics són la forma de coordinació dins de 

l’àmbit de cada matèria. Es reuneixen amb periodicitat setmanal. 

- Els coordinadors es reuneixen setmanalment. 

- La direcció impulsa l’ús de documents compartits per a la detecció de 

necessitats i l’elaboració de propostes generals. 

 

5.3 - Sobre l’entorn virtual d’aprenentatge 

L’entorn virtual d’aprenentatge forma part de l’estructura organitzativa i acadèmica del 

centre. Aquest entorn inclou un aula per a cada matèria / nivell /grup , aules de tutoria, 

aules generals (TR), sala de professors,.... Cadascun d’aquests espai recull diferents 

documents en funció del seu ús i els seus gestors. Com a criteris generals: 

Els professors i els alumnes disposaran en començar cada curs acadèmic d’una clau 

personal per accedir a aquest entorn. 

Els alumnes han de proporcionar aquesta clau a la seva família. Els tutors vetllaran, en 

les reunions inicials, perquè així sigui. 

Els professors, en començar el curs, han d’introduir el seu horari personal a l’entorn 

virtual. 

Els professors han de posar a l’aula de cada matèria:  

 a) La programació general del curs. 

b) Els criteris d’avaluació. 
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d) Les activitats per la recuperació extraordinària. 

e) Cada professor decideix l’ús que fa d’aquest recurs en el procés 

d’aprenentatge que dirigeix amb cada grup d’alumnes. Es procurarà introduir les 

qualificacions dels controls. 

Els professors i els alumnes procuraran utilitzar l’agenda per anotar les dates dels 

controls i altres activitats. 

Els professors anotaran a l’EVA (apartat Absències) les faltes d’assistència dels 

alumnes de forma immediata o en acabar la jornada. Indicaran si es tracta d’un retard 

(codi R), una falta sense justificar (F) o una absència justificada (J). També faran servir 

aquest registre per indicar si un alumne ha provocat algun incident durant la sessió de 

classe (I) o si ha estat expulsat (E) per haver comès una falta greu. 

Els professors també han de fer constar a l’entorn virtual si un alumne, de forma 

reiterada (a partir de 3 vegades) no fa els deures, no presenta treballs,.... 

Els tutors revisaran de forma sistemàtica (mínim 2 cops per setmana) les faltes 

d’assistència, retards, o altres incidències dels alumnes del seu grup i prendran les 

mesures oportunes (avisar les famílies, els coordinadors, l’equip docent, l’equip 

directiu,..) 

El cap d’estudis penjarà, a l’aula corresponent, els horaris dels grups, el calendari de 

proves i totes les informacions organitzatives que calguin. 

La coordinadora pedagògica vetllarà per l’ús de les aules de tutoria i s’encarregarà de 

revisar les activitats del PAT. 

A l’inici de cada curs acadèmic es farà una sessió específica de formació per als 

professors. 

Les famílies controlaran l’assistència dels seus fills/es i les possibles incidències per 

mitjà de l’entorn virtual. 
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5.4 - Les activitats lectives fora del centre 

A l’inici del curs acadèmic, els tutors lliuraran a les famílies un document per sol·licitar 

l’autorització dels nois i noies en les activitats lectives que es fan fora del recinte 

escolar. 

L’equip directiu presentarà durant el 1r. trimestre al Consell Escolar la programació 

general d’aquestes activitats. Aquesta programació es pot anar complementant al llarg 

del curs amb noves propostes. 

En la realització concreta d’aquestes activitats, es compliran les següent normes:  

- Donar informació escrita als pares on s’expliqui l’activitat que es fa, el lloc, 

l’horari aproximat de sortida i arribada, el mitjà de transport, el cost i els 

professors acompanyants. Es demanarà el vist-i-plau i la justificació de 

l’absència en cas que l’alumne no pugui assistir-hi. 

- Els alumnes han de sortir acompanyats pels seus professors que en són 

responsables durant l’activitat. Per acord del Consell Escolar, els nois i noies de 

batxillerat que s’hagin de desplaçar a Barcelona o dins l’àrea metropolitana per 

realitzar una activitat lectiva, podran fer el desplaçament pel seu compte i ser 

acompanyats pels professors responsables durant l’activitat. 

- Confeccionar una llista dels alumnes participants i dels professors 

acompanyants; si l’activitat comporta allotjament, cal consignar també el nom i 

telèfon de l’hotel. Un exemplar es lliurarà a coordinació pedagògica i l’altre 

quedarà en mans dels professors acompanyants pels efectes oportuns. 

- Els professors organitzadors són responsables del compliment de tots els 

extrems anteriors. 

5.5- Avaluació 

Tal i com determina el PEC i el Plà d’avaluació, l’avaluació dels alumnes d’ESO i 

Batxillerat és contínua, global i diferenciada per matèries. Correspon a cada 

departament didàctic fixar els criteris d’avaluació i el criteris i processos de recuperació 

de cadascuna de les matèries. Aquests criteris estaran exposats a l’aula virtual de cada 

matèria. 
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Correspon al cap d’estudis l’elaboració dels horaris específics per la realització de les 

proves globals: les proves de consolidació final pels alumnes de l’ESO i les proves 

trimestrals pels alumnes de Batxillerat. També l’horari de les proves de recuperació de 

pendents i de les proves extraordinàries. 

ESO (1r. fins 3r. ESO) 

Les proves de consolidació es realitzaran la darrera setmana del curs acadèmic i tindran 

una durada de 1:30 h. 

BATXILLERAT 

Pels alumnes de diürn: Les proves trimestrals de batxillerat es faran al final de cada 

període d’avaluació. Cada prova tindrà una durada de 1:30 h. i s’organitzaran en 4 dies 

lectius, en dos blocs de dos dies separats per un cap de setmana o per un dia lliure de 

classes. 

Recuperacions  

Correspons a cada departament didàctic fixar els processos i criteris per la recuperació i 

avaluació de les matèries que l’alumne no ha aprovat en els períodes ordinaris. 

Pels alumnes d’ESO i de 1r. de Batxillerat, la darrera setmana del curs, s’organitzaran 

processos finals de recuperació; pels alumnes de 2n. de batxillerat aquest procés es farà 

abans de les dates fixades per l’avaluació final. 

Matèries pendents de cursos anteriors 

Cada departament didàctic determinarà els continguts i processos per la recuperació de 

matèries pendents, i els corresponents criteris d’avaluació. Aquest procés ha d’incloure 

sempre una prova objectiva. 

La comissió pedagògica establirà, per cada curs acadèmic el calendari general per la 

realització de les proves de recuperació de matèries pendents, normalment al llarg d’una 

setmana a l’inici del 2n. Trimestre. A final de curs, durant la setmana en que els 

alumnes realitzen proves ordinàries de recuperació i/o consolidació, s’establirà també la 

possibilitat d’un nou calendari de proves de recuperació de matèries pendents.  
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6- LA COMUNITAT ESCOLAR.  DRETS I DEURES 

 

6.1- Dels professors 

Les funcions dels professors i els drets i deures que els corresponen estan fixats en els 

articles 18 i 19 de la Llei Catalana d’Educació: 

Article 18. Funció docent 

1. Els professors i els mestres són els professionals que exerceixen la principal 

responsabilitat del procés educatiu i l’autoritat que se’n desprèn, i tenen un paper 

central en aquest procés. Aquesta funció comporta el deure de coresponsabilitzar-se 

del projecte educatiu del centre i el dret a participar en el seu procés de revisió. 

2. L’Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i 

les condicions adequades per al desenvolupament professional del professorat. 

3. En l’exercici de la funció docent, el professorat gaudeix d’autonomia en el marc del 

projecte educatiu. 

Article 19. Drets i deures en l’exercici de la funció docent 

1. Els professors i els mestres, en l’exercici de la funció docent, tenen, entre altres, els 

drets següents: 

a) Exercir l’ensenyament de les àrees, les matèries i els mòduls que tenen encomanats, 

participar en la seva programació i avaluar el rendiment escolar. 

b) Intervenir en l’organització de les activitats complementàries programades pels 

centres dins o fora del recinte educatiu, i participar-hi. 

c) Participar en l’activitat d’avaluació que determinin les administracions educatives o 

els propis centres. 

d) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos 

d’ensenyament corresponents. 

e) Intervenir en activitats de formació permanent. 

f) Promocionar-se professionalment. 

g) Poder accedir fàcilment a la informació sobre l’ordenació docent. 

L’exercici de la funció docent i d’aquests drets es concreta en: 

- Participar de forma activa en la realització i avaluació anual del projecte 

educatiu del centre. 
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- Participa de forma activa en l’àmbit del departament o seminari, en la 

programació didàctica de les matèries de la seva especialitat, en la definició de 

les metodologies i mecanismes d’avaluació. 

- Disposar d’un accés a l’entorn virtual d’aprenentatge del centre i fer propostes 

sobre la seva estructura i ús. 

- Proposar i programar iniciatives i activitats complementàries; la proposta haurà 

de comptar amb el vist-i-plau de la coordinació pedagògica. 

- Assistir a les reunions del claustre amb veu i vot. 

- Dret a lliure reunió, tant per tractar assumptes laborals com pedagògics. 

- Ser informat de la gestió del centre per mitjà del claustre de professors o dels 

representants als òrgans de control i coordinació. 

- Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i de 

participació i gestió del centre, d’acord amb la normativa vigent. 

- Reconeixement de la seva autoritat i respecte a la seva dignitat personal i 

professional. 

- Plantejar propostes de formació al centre i acollir-se a les propostes de formació 

en l’àmbit local. 

2. A més, tenen els deures següents: 

a) Exercir l’activitat d’ensenyament d’acord amb el projecte educatiu. 

b) Contribuir al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotor i ètic i social de 

l’alumnat, tot posant atenció al seu ritme d’aprenentatge. 

c) Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i el seu rendiment i participar en 

altres processos d’avaluació. 

d) Assumir la tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació del seu aprenentatge i 

prestar suport al seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies. 

e) Orientar, des de la perspectiva educativa, acadèmica i professional, els alumnes, en 

col·laboració, si escau, amb els serveis o els departaments especialitzats. 

f) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat per tal de fomentar en l’alumnat els valors de la 

ciutadania democràtica. 
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g) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills i 

orientar-les perquè hi cooperin. 

h) Participar en la coordinació de les activitats docents, de gestió i de direcció que els 

encomanin. 

i) Actualitzar-se professionalment i dur a terme, d’acord amb la direcció del centre i el 

resultats dels processos d’avaluació, les actuacions necessàries per a la millora 

contínua de la pràctica professional. 

L’exercici d’aquests deures es concreta en les actuacions previstes en la programació de 

cada departament i en les normes següents: 

- Assistir i participar activament en totes les reunions degudament convocades i 

complir i fer complir els acords presos, tant pel que fa a les qüestions 

pedagògiques com organitzatives.  

- Respectar alumnes, professors i pares en els seves actuacions i declaracions 

públiques. 

- Informar els alumnes, a començament de curs, de la programació del curs, els 

criteris i mètodes d’avaluació i les estratègies de recuperació. Incloure-ho en 

l’entorn virtual d’aprenentatge. 

- Al llarg del curs, dur a terme l’avaluació contínua dels seus alumnes;  informar-

los individualment dels resultats de les proves objectives i de les qualificacions 

obtingudes. 

- Orientar els alumnes en el seu procés formatiu. 

- Controlar l’assistència a classe de tots els seus alumnes. Introduir aquesta 

informació a l’EVA, així com la corresponent a retards i altres incidències. 

- Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, sigui dins o fora de 

classe. 

- Avisar la direcció si pot preveure una absència puntual i facilitar el treball a 

realitzar per l’alumnat. 

- Justificar degudament i per escrit les faltes d’assistència a prefectura d’estudis. 
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- Complir puntualment l’horari de classes i altres activitats de l’horari fix. El 

timbre assenyala el començament i el final de les sessions de classe. 

6.1.1 – Els professors de guàrdia. 

Es tasca del professor de guàrdia: 

o Vetllar per l’ordre als passadissos, voltants de les classes i la resta del 

recinte escolar, a fi de garantir el silenci necessari per l’activitat docent. 

o Revisar que les aules estiguin tancades si no hi ha alumnes dins; revisar 

també, en aquest cas, que el projectors estiguin apagats. 

o Substituir el professor en cas d’absència o retard. Si ha de substituir un 

professor procurarà que els alumnes dediquin el temps de classe a la 

lectura dels materials o llibres específics. 

o Informar, en la mesura de les seves possibilitats als alumnes que se li 

adrecin per qualsevol qüestió. 

o Fer-se càrrec dels alumnes que es trobin malament i prendre, si cal, les 

decisions oportunes: en la majoria de casos s’avisarà a la família perquè 

vingui a buscar el noi o noia; en situacions d’urgència s’acompanyarà 

l’alumne al CAP al mateix temps s’avisa la família o s’avisarà una 

ambulància i s’acompanyarà l’alumne fins que la família se’n faci càrrec. 

o Fer-se càrrec dels alumnes que hagin estat expulsats de la seva classe tal 

i com s’especifica en l’apartat 11 d’aquest reglament. 

o Durant els esbarjos, els professors de guàrdia també hauran de: 

 Controlar l’accés a l’edifici i als lavabos de la planta baixa. 

 Controlar que les aules estiguin tancades i el projectors apagats. 

 Vetllar perquè les activitats al pati no generin cap tipus de 

violència, discriminació o danys a les persones o a les 

instal.lacions ni cap conducta contrària a les normes de 

convivència. 
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 Obrir la Biblioteca com a sala d’estudi (1r. esbarjo). 

 El cap d’estudis vetllarà per la distribució de funcions entre els 

professors de guàrdia. 

o Els professors que tenen guàrdia en la franja de 16:00 a 17:00 h. s’han de 

fer càrrec de: 

 Ús de la Biblioteca del centre com a sala d’estudi. 

 Control i supervisió dels alumnes que compleixen sancions. 

o En l’horari de nocturn, el professorat de guàrdia ha de tenir cura de la 

Biblioteca del centre. 

És deure de tots els professors complir i fer complir aquestes normes.  

 

6.2- Dels alumnes 

L’estudi i la formació constitueixen el dret i el deure bàsic de tots els alumnes. Els 

principis que regulen aquest dret estan recollits al Capítol 2 de la LEC i al Decret 

279/2006 de 4 juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en 

els centres educatius no universitaris de Catalunya. 

Els drets dels alumnes 

L’article 21 de la LEC i els articles 24 i 25  del Decret 102/2010 determinen els drets 

dels estudiants que, en el present reglament es concreten en: 

- Dret a rebre una formació i ensenyament de qualitat que li permeti el 

desenvolupament integral de la seva personalitat, que estimuli les capacitats, 

tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i valori l’esforç i el 

rendiment. 

- Dret a ser respectat en la seva dignitat com a persona i en les seves conviccions 

morals, religioses i ideològiques. 

- Dret a ser informat dels objectius, continguts i criteris i procediments 

d’avaluació i recuperació de cada matèria. 
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- Dret a rebre una valoració objectiva, justificada i raonada del seu rendiment 

escolar al llarg del curs i d’obtenir orientació acadèmica i professional. 

- Dret a gaudir d’un ambient de treball tranquil, segur i higiènic que potencíi una 

convivència respectuosa amb tothom i amb la finalitat pròpia d’un centre 

educatiu. 

- Dret a manifestar lliurement, individualment i col.lectiva, i de forma respectuosa 

les opinions pròpies sense perjudici de les altres persones del centre 

- Dret a reunir-se, sempre que no interfereixi l’activitat docent i a associar-se i 

crear associacions  

- Dret a participar activament en el funcionament i la vida del centre i de 

l’Associació Esportiva i Cultural. 

- Dret a escollir i ser escollit delegat/ada de classe i participar en el consell de 

delegats del centre. 

- Dret a ser informat de les diferents convocatòries de beques i ajuts escolars i a 

gaudir de protecció social en cas d’accident, malaltia o altres infortunis. 

- Dret a la protecció de les seves dades personals i dels drets reconeguts en aquest 

reglament. 

- Els alumnes de l’ensenyament postobligatori poden prendre decisions 

col.lectives sobre no assistir a classe per raons de caràcter general sempre i quan 

es respectin les següents condicions: 

o El pare, mare o tutor legal doni els vist-i-plau per escrit a la falta 

d’assistència de l’alumne que està sota la seva responsabilitat,  

o El consell de delegats ho comuniqui prèviament a la direcció del centre. 

Els deures dels alumnes: 

Estudiar per aprendre és el deure fonamental dels alumnes.  

Els deures dels alumnes, que es deriven d’aquest i que estan descrits en l’article 22 de la 

LEC i els articles 20 al 22 del Decret 102/2010, en aquest reglament es concreten en: 
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- Assistir a classe i ser puntual. 

- Realitzar les tasques encomanades pels professors i professores en l’exercici de 

la seva funció docent.  

- Responsabilitzar-se (de forma gradual i progressiva) del propi procés 

d’aprenentatge. L’agenda i/o l’entorn virtual d’aprenentatge (Fronter) són 

l’instrument que ha de fer servir per organitzar les seves obligacions. 

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

personals. 

- Respectar l’autoritat dels professors. 

- Respectar tots els altres alumnes i tots els membres de la comunitat educativa. 

- Respectar l’exercici del dret a l’estudi i participació dels seus companys i 

companyes. 

- Complir les normes de convivència del centre. 

- Participar i col.laborar activament en les activitats educatives. 

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

Les normes de convivència, com a part d’aquest reglament, recullen i precisen aquest 

conjunt de drets i deures. 

6.2.1- Els delegats de curs 

El consell de delegats estarà integrat pels representants dels alumnes dels diferents 

cursos (delegats) i pels representants dels alumnes al consell escolar. Tindrà com a 

missió coordinar l'actuació dels delegats de curs, supervisar el procés d'elecció dels 

representants dels alumnes al consell escolar i instar els alumnes a participar-hi, 

formular, davant els òrgans col·legiats i la direcció, totes aquelles iniciatives que 

considerin oportunes, proposar la utilització de les instal·lacions del centre per a les 

activitats programades pels estudiants, ser escoltats en tots aquells assumptes que 

tinguin incidència sobre els estudiants i proposar, davant de la direcció i, si s'escau, 
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davant dels òrgans col·legiats les reclamacions que creguin oportunes i rebre'n 

respostes. 

Les funcions dels delegats són: 

a) informar i transmetre als seus representants al consell escolar la problemàtica de cada 

curs o grup. 

b) fer de mitjà de comunicació entre l'equip directiu i l'alumnat, tant pel que fa a 

qüestions acadèmiques com a l'hora de proposar i dinamitzar qualsevol activitat 

extraescolar. 

c) col·laborar en la proposta i planificació de les activitats docents i extraescolars; 

col.laborar amb els delegats de l’AEC de l’institut. 

d) ser informat pels seus representants al consell   sobre temes tractats i alhora 

transmetre aquesta informació a la seva classe. 

e)controlar i comunicar al tutor i a consergeria els desperfectes de material i 

instal·lacions que pugui patir la seva classe o, en general, el centre, a fi d'agilitar la seva 

reparació. 

f)  Avisar al professor quan el grup abandona l’aula per tal que aquest tanqui la porta. 

g)Comunicar al seu tutor tots els incidents i problemes propis del seu grup classe. 

h) Assistir a les reunions de delegats de curs degudament convocades. 

6.2.2.- Inassistència col·lectiva a classe 

Les decisions sobre la inassistència col·lectiva a classe dels alumnes de secundària, està 

regulada pel Decret d'Autonomia de Centres que, en el seu article 24,  diu: 

 

Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de 

l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades 

d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer 

curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col.lectives adoptades per l'alumnat en 

relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament 
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comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, 

mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.  

El procediment per regular aquestes decisions a partir de 3r. ESO, és el següent: 

- Davant una convocatòria de vaga, els delegats dels alumnes exerciran el seu dret de 

reunió per determinar la proposta que cada delegat farà a la seva classe. Comunicaran la 

proposta a la direcció del centre. 

- Els alumnes, en sessió de tutoria, reflexionaran sobre la proposta i prendran una decisió 

sobre la assistència o inassistència a classe el dia de la convocatòria. El delegat aixecarà 

acta de la reunió i del resultat de la votació. Una còpia de l’acta es lliurarà a la direcció 

del centre. 

- Els alumnes parlaran amb les seves famílies sobre les decisions preses i el procés de 

discussió seguit. El pare, mare o tutor legal ha de donar suport explícit a la decisió de 

l’alumne en cas d’inassistència a classe. L’alumne lliurarà al tutor l’autorització del 

pare, mare o tutor legal com a mínim 24 h. abans de la convocatòria. 

- Les decisions sobre l’assistència o inassistència a classe dels alumnes corresponen 

sempre a les famílies. En cas d’absència injustificada d’un alumne, s’aplicarà la 

normativa vigent. 

La direcció del centre informarà les famílies a través de la web del centre de les situacions 

d’irregularitat que es produeixin com a conseqüència de convocatòries de vaga. 

 

6.3- De les famílies 

D’acord amb l’article 25 de la LEC, les famílies tenen dret a rebre informació sobre: 

 a) El projecte educatiu. 

 c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

 d) La carta de compromís educatiu, i la co-responsabilització que comporta per a 

les famílies. 

 e) Les normes d'organització i funcionament del centre. 

 f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els 

serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis 
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tenen per a les famílies, l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la 

resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

 g) La programació general anual del centre. 

 h) Les beques i els ajuts a l'estudi. 

 Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre 

informació sobre l'evolució educativa de llurs fills. Al marge de les reunions 

periòdiques amb el tutor o tutors, el centre utilitzarà les tecnologies de la informació i la 

comunicació amb aquesta finalitat. 

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el seu 

reglament, el dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs fills, el deure 

de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret de 

participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de 

què es dotin els centres en exercici de llur autonomia. 

Per tal de fer efectius aquests drets i possibilitar el compliment dels deures, 

s’estableixen els següents mecanismes: 

- Carta de compromís educatiu que signaran les famílies i la direcció en el 

moment de la matrícula. 

- Reunions amb les famílies de 1r. ESO i 1r. de batxillerat en començar el curs 

acadèmic. L’objectiu d’aquestes reunions és explicar l’organització bàsica del 

curs, les normes de treball i atendre les preguntes que la incorporació a un nou 

centre i una nova etapa educativa comporten. Els responsables de la reunió són 

l’equip directiu i el tutors i coordinadors del nivell. 

- Reunions amb les famílies després de l’avaluació inicial. Responsabilitat: tutor 

de cada grup classe. 

- Els tutors de cada grup classe establiran mecanismes de comunicació amb les 

famílies. Cada tutor/a disposarà d’un correu electrònic específic. Com a mínim 

hi haurà una entrevista personal al llarg del curs. A final de curs el tutor 

informarà dels resultats de l’avaluació final i del procés d’avaluació 

extraordinària, si s’escau. 
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- En acabar cada avaluació, l’institut lliurarà a les famílies el corresponent butlletí 

de notes. 

- L’entorn virtual d’aprenentatge proporciona informació sobre: 

o La programació de les matèries i els criteris d’avaluació. 

o Els treballs de recuperació. 

o Absències i incidències. 

- Les informacions sobre alteracions previstes en el normal desenvolupament de les 

activitats (activitats fora del recinte escolar, convocatòries de vaga,...) es faran per escrit 

o utilitzant mitjans digitals (Fronter, pàgina web,..) 

 

6.4-  El personal d’administració i serveis 

El personal d’administració i serveis són totes aquelles persones que, tot i  treballar de 

manera continuada al centre, no hi realitzen tasques específicament educatives. 

El personal no docent fa una labor de servei al centre totalment necessària per al seu bon 

funcionament estructural, cosa que el fa ser considerat com a integrant de la comunitat 

educativa. 

Entre altres drets, especificats en els seus respectius reglaments, el personal no docent 

tindrà també els següents: 

a) Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de 

la comunitat educativa. 

b) Poder traslladar els seus suggeriments directament al director o als professors, a 

fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència establertes al 

centre. 

c) Participar, mitjançant el seu representant al consell escolar, en la seva gestió i 

direcció. 
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Entre els seus deures, a més dels que s'assenyalen en els seus respectius reglaments 

interiors, hauran de tenir en compte: 

a)Acceptar les ordres i els suggeriments que el director o els òrgans de govern 

del centre els donin referents a la labor que hi fan. 

b)Comunicar a la direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui 

perjudicar el desenvolupament de les activitats normals del centre. 

c) Complir i fer complir les normes de convivència establertes en aquest 

reglament. 

d)Atendre amb correcció tot el personal del centre i el públic en general que s'hi 

adreci, tant personalment com telefònica. 

A més, els conserges tindran com a missions especifiques: 

- Col·laborar amb els professors en tots els moviments interiors de l'alumnat, entrades i 

sortides, canvis de classe, i en els diferents actes que es celebrin al centre. 

- Controlar diàriament l'estat i el funcionament de les instal·lacions i comunicar a la 

direcció 

qualsevol anomalia que detectin. 

- Dur a terme la reparació de petites avaries. 

- Atendre el servei de copisteria 

- Comprovar diàriament, en acabar les classes, que les aixetes quedin ben tancades, així 

com portes i finestres. 

- Connectar i desconnectar l'alarma. 

- Mantenir nets els desguassos de teulades interiors i patis. 

- Controlar l'accés al centre de persones alienes. 

- Verificar diàriament el correcte funcionament de les portes d'emergència, diferencials, 

magnetotèrmics i altres sistemes de seguretat, i comunicar a la direcció qualsevol 

anomalia. 
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7- APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 

EDUCATIU DEL CENTRE 

 

El Projecte Educatiu del Centre (PEC), com a màxima expressió de la seva autonomia, 

ha de plantejar els seus trets identitaris, explicitar els seus objectius i orientar tota 

l’activitat del centre. Ha de contenir com a mínim: 

a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 

plantejaments educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que 

caracteritzen el centre.  

b) Els indicadors de progrés pertinents.  

c) La concreció i el desenvolupament dels currículums.  

d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia.  

e) El projecte lingüístic, que es concreta a partir de la realitat sociolingüística de 

l’entorn 

 

Correspon al claustre de professors, a iniciativa de la direcció, l’elaboració del projecte 

educatiu del centre i la seva revisió; en aquesta elaboració hi poden intervenir altres 

professionals de l’atenció educativa.  

La revisió d’aquest reglament i del Projecte educatiu del centre es farà en funció de: 

- Canvis legislatius. 

- Introducció de nous projectes didàctics. 

- Propostes dels membres de la comunitat escolar. 

 

Els procediments per la seva revisió: 

- Qualsevol membre de la comunitat educativa pot proposar, en el marc dels seus òrgans 

de participació i / o coordinació, una modificació del NORF o PEC. 

- Correspon a l’equip directiu vehiculitzar aquestes propostes i presentar-les, en primer 

lloc a la comissió pedagògica i a l’equip de coordinació per tal d’incorporar totes les 

observacions i sensibilitats del centre.  

- Posteriorment, les propostes resultants es presentaran al claustre de professors per la 

seva aprovació definitiva 
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Correspon al Consell Escolar del centre l’aprovació del PEC i de les seves 

modificacions. 

Com a criteri general, es buscarà el consens en totes les formulacions i revisions. Si no 

és possible, es reclamarà una majoria de 2/3. 

El PEC ha d’estar a disposició de tots el membres de la comunitat educativa. 

El Projecte de direcció ha de desenvolupar el PEC. A l’inici del curs acadèmic, la 

direcció presentarà al Consell Escolar, la programació anual. 

Anualment, l’equip directiu presentarà al Consell Escolar la memòria de les activitats 

realitzades en el desenvolupament del PEC i dels resultats obtinguts. 
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8- NORMES DE TREBALL I CONVIVÈNCIA 

 

Les normes de treball són la concreció de les normes generals en el dia a dia de 

l’institut. La seva funció és preservar els drets de tots els membres de la comunitat i 

assegurar l’exercici de l’activitat docent i dels procés d’aprenentatge dels alumnes. 

S’aplicaran sempre amb esperit comprensiu i amb voluntat de resoldre. 

 

8.1-  Activitats lectives. 

8.1.1 - Les classes:  

- Cal ser puntual en entrar a classe, tant en arribar al centre al matí o a la tarda, com 

després de les hores de pati. Un cop el professor hagi començat la classe, els alumnes no 

podran entrar a l’aula llevat que presentin un justificant específic. 

- Abans de l’arribada del professor, cal preparar tot el material necessari per la classe 

corresponent. 

- El timbre indica la finalització del temps de classe, però és el professor/a qui indica 

quan s’acaba la classe i quan es pot sortir de l’aula (si cal). 

- L’assistència a classe és obligatòria; les famílies han de justificar degudament per 

escrit les absències que es produeixin en el termini més breu possible. A més a més, si 

les absències són previsibles (visita al metge,,,) l’alumne informarà al seu tutor/a amb 

anterioritat; en la resta de situacions, la família trucarà per telèfon. 

- Cal mantenir una actitud correcta: estar en silenci, aixecar la mà per preguntar alguna 

cosa i respectar el torn de paraula, romandre a lloc sense aixecar-se, utilitzar les 

papereres,... 

- L’agenda (en format paper o virtual) és un instrument de treball: per anotar el deures i 

els exàmens, per justificar absències, perquè els professors mantinguin una comunicació 

amb les famílies,.... Cal ensenyar-la als pares i al tutor quan faci falta; procurar no fer-hi 

gargots. 

- Les hores de classe són per treballar: cal portar el material necessari (llibres, llibretes, 

l’ordinador carregat, estris per escriure,..) ,seguir les indicacions del professor, portar els 

deures fets, .. 
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- Els alumnes han de portar sempre un llibre de lectura a la motxilla. 

- Cal tenir cura del material propi i dels altres, i també del material comú: taules i 

cadires, llibres i maquinari,... 

- Els ordinadors personals han de romandre a l’aula durant les hores d’esbarjo. En cas 

de canvi d’aula, l’alumne ha de traspostar l’ordinador degudament protegit a l’interior 

de la seva funda i de la motxilla. 

8.1.2- Control d’assistència: 

- El professor/a anotarà a l’entorn virtual d’aprenentatge (plataforma Fronter), les faltes 

d’assistència dels alumnes. En cas que observin una situació estranya al llarg de la 

jornada escolar, informarà al tutor o a l’equip directiu i es demanarà  els conserges que 

truquin  a les famílies. El tutor informarà la resta de professors de les absències 

previstes i ho anotarà a Fronter. 

- Si després de l’esbarjo el professor/a observa alguna incidència o absència no 

controlada, avisarà al professor de guàrdia. 

- Retards: Els timbres marquen l’inici i el final de les classes. Quan el professor tanca la 

porta, l’alumne ja no pot entrar a l’aula. Si es tracta d’un retard justificat, l’alumne s’ha 

de presentar al professor de guàrdia que és qui l’autoritzarà a entrar a classe 

8.1.3- Activitats lectives Fora del centre: 

- En començar el curs, les famílies han de signar l’autorització per a participar en les 

activitats lectives que es fan fora del centre. Al llarg del curs, els professors informarà 

per escrit a les famílies sobre les característiques i condicions de cada activitat concreta. 

- Les activitats lectives que es fan fora del centre tenen la mateixa consideració que una 

classe: són obligatòries, cal mantenir una actitud correcte, seguir les indicacions dels 

professors i els professionals corresponents, fer la feina que toqui,.... 

8.1.4- Esbarjos: 

-  A les hores de pati tots els alumnes han de baixar al pati, excepte si un professor 

indica el contrari. En cas de pluja, cal baixar fins la planta baixa. 

- En acabar la classe abans de l’esbarjo, el professor vetllarà perquè els alumnes 

abandonin l’aula i tancarà la porta. 
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- Els esbarjos s’han d’aprofitar per esmorzar, anar al lavabo, fer gestions a consergeria o 

secretaria, fer reunions de delegats,... 

- Durant l’estona d’esbarjo, la biblioteca estarà oberta per estudiar, llegir,...(cal haver 

esmorzat abans d’entrar). 

- Els alumnes de l’ESO no poden sortir del recinte escolar durant els esbarjos; qualsevol 

situació particular ha de ser autoritzada per un professor. 

- Si durant les estones de pati algú es fa mal o es produeix algun conflicte, cal adreçar-se 

al professor de guàrdia. 

 

8.2- Els espais: 

8.2.1- L’aula: 

-  L’aula s’ha de mantenir en condicions: taules netes, parets lliures de dibuixos i notes, 

terra sense papers ni brossa,....No es podrà començar una sessió de classe si l’aula no 

reuneix les condicions necessàries. 

- Si es produeix algun desperfecte, el delegat ho ha de comunicar immediatament al 

tutor. Si el desperfecte és intencionat o fruit d’una negligència, el responsable o la classe 

n’haurà d’assumir la reparació. 

- En acabar les classes del dia i per facilitar la neteja, cada alumne ha de deixar la cadira 

girada damunt la taula. 

8.2.1- Passadissos: 

- Els desplaçaments de l’aula habitual a un altre espai s’han de fer amb ordre i 

puntualitat, sense córrer ni cridar. Abans d’entrar a l’aula, cal comprovar que el 

professor hagi acabat la classe. 

- Cal utilitzar sempre l’escala central, tant en el canvis de classe com per sortir al pati. 

- Passadissos i escala s’han de mantenir nets i amb la mateixa cura que les aules. 

8.2.3-  Aules específiques: 

- Són aules específiques i d’ús compartit: el gimnàs, les pistes esportives, els 

laboratoris, les aules d’informàtica, l’aula de tecnologia, la biblioteca, les aules de 

dibuix.  
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- L’actitud personal i la cura que cal tenir són les mateixes que en les aules del grup-

classe. 

-  Aquests espais tenen, a més a més,  normes d’us específiques que cal conèixer i 

respectar. 

8.3.4- Patis: 

- Els patis i les pistes esportives s’han de mantenir nets; hi ha papereres en diferents 

punts. 

- De forma periòdica, els alumnes dedicaran una sessió de tutoria a la neteja de patis. 

- Hi ha fonts a la planta baixa de l’edifici i a dos zones del pati. 

8.2.5 -Lavabos: 

- Els  lavabos tenen un ús específic i no són zona de reunió. 

- Cal mantenir-los nets i en bon estat; s’ha d’informar a consergeria o al tutor si hi ha 

elements deteriorats. 

 

8.3- Els ordinadors:  

8.3.1- Principis reguladors: 

- L’ordinador, a l’institut, és un eina de treball. 

- El professor que hi ha a l’aula en cada moment, és qui dirigeix la classe i qui indica 

quin ús s’ha de fer dels ordinadors. 

8.3.2- Normes específiques:  

- Eina de Treball. 

- El professor és qui ordena, en cada moment, l’ús que s’ha de fer de l’ordinador: tenir-

lo guardat, engegar-lo, connectar a la xarxa, baixar la tapa per seguir les explicacions,....  

- Entre classe i classe l’ordinador s’ha de deixar en mode d’hibernació. 

- Els ordinadors NOMÉS es poden fer servir a l’aula i a la Biblioteca; per tant, no es 

poden fer servir els ordinadors als passadissos, al pati, al bar,.... 

- A les hores de pati els ordinadors es queden a l’aula. Les aules estan tancades. 
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- Els alumnes han de dur l’ordinador protegit amb la funda i tancat a la motxilla quan 

van a les aules específiques. 

- La configuració de treball de l’ordinador es fixarà en començar el curs i no es podrà 

canviar. Cada alumne tindrà un nom d’usuari per a accedir a aquesta configuració. 

- S’ha de crear una carpeta per cada matèria a Els Meus Documents. Tots els documents 

es guardaran a aquestes carpetes. Periòdicament cal fer còpies de seguretat. 

- Connexió a la xarxa: 

- No és permès connectar-se a webs diferents a les que els professors indiquin. 

- No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o altres fitxers no relacionats amb 

l’ús acadèmic. 

- No es poden tenir instal·lats programes de descàrrega (Emule, Ares,...) 

- Els alumnes no poden connectar-se a jocs on line, xats, MSN, Facebook o qualsevol 

altra xarxa social si no és per indicació del professor. 

- Cura de l’ordinador i aspectes tècnics 

- Els ordinadors s’han de portar a l’institut amb la bateria carregada. Només 

s’endollaran durant les classes si es descarrega la bateria. 

- Tots els ordinadors han de disposar d’una funda, un ratolí i uns auriculars. 

- Cal tractar les màquines amb delicadesa i evitar cops i moviments bruscos a les taules. 

Si l’ordinador no funciona, cal, d’entrada: 

- Tornar-ho a intentar. 

- Reiniciar-lo. 

- Si segueix sense funcionar, cal esperar a que s’acabi la classe i seguir la sessió amb un 

company. En cap cas els alumnes poden sortir de l’aula si l’ordinador no funciona. 

Si l’ordinador presenta problemes cal: 

- Formatar-lo de nou ( cal primer fer còpia de seguretat dels documents) 

- Portar l’ordinador al cap d’estudis o al coordinador d’informàtica en l’horari que es 

determini. En cap cas els alumnes poden sortir de l’aula de forma indiscriminada per 

buscar aquest ajud.  
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Si, després de totes aquestes actuacions l’ordinador segueix sense funcionar, la família 

gestionarà la reparació amb l’empresa. 

L’institut disposa d’un servei de préstec d’ordinadors mentre dura la reparació. 

 

 8.4- Normes d’ús per l’equipament de les aules  (PDI, ordinador, canó de 

projecció,...) 

- L’equipament de les aules només pot ser utilitzat pels professors i professores del 

centre o sota la seva tutela. Durant cada sessió de classe, el professor/a és  responsable 

del seu bon ús i del seu manteniment en estat òptim. 

- L’ordinador de l’aula el connecta el primer professor que el fa servir i es tanca en 

acabar les classes del matí i les de la tarda / nit.  

- El professor que té la darrera hora de classe del matí i de la tarda / nit és el responsable 

d’aquesta actuació.  

Si l’aula es fa servir en horari de nocturn, el professor que fa la darrera hora de classe a 

l’aula és responsable d’apagar-lo. 

- El canó de projecció  s’apaga quan finalitza cada sessió de classe. 

- El llapis de la pissarra digital i els comandaments de l’ordinador es guarden a 

l'armariet de l'aula. Cada professor disposarà d’una clau i serà responsable de recollir el 

material en acabar la sessió de classe. 

- Quan tots els alumnes del grup marxen de l’aula, el professor sortint ha de tancar 

l’aula. El Delegat de classe avisarà també al professor de la situació. Els professors de 

guàrdia han de revisar que les aules estiguin tancades si no hi ha alumnes a dins.  

- Qualsevol incidència s’ha de comunicar de forma immediata a l’equip directiu. 

- Els problemes de funcionament del maquinari de les aules s’han d’anotar en el Google 

Drive habilitat a l’efecte. 

- Els ordinadors, PDI, canó de projecció, altaveus i altre maquinari que hi hagi instal·lat 

a les aules, és d’ús exclusiu dels professors. Els alumnes només els poden fer servir amb 

autorització expressa d’un professor. 
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 8.5- Entorn virtual d’aprenentatge : 

- A començaments d’octubre, els alumnes rebran la seva contrasenya personal per 

accedir a l’entorn virtual d’aprenentatge (https://fronter.com/catvoc). Els alumnes han 

de proporcionar aquesta contrasenya als seus pares. 

- L’entorn virtual d’aprenentatge inclou aules per a totes les matèries i un aula de 

tutoria. Cada professor decideix l’abast del seu ús, però a totes les aules hi ha d’haver: 

- La programació del curs. 

- Els criteris d’avaluació. 

- Els treballs de recuperació per l’avaluació extraordinària. 

- L’entorn virtual d’aprenentatge inclou també una agenda virtual. Alumnes i professors 

procuraran anotar les dates d’exàmens, lliuraments de treballs,... 

- Els professors anotaran a l’entorn virtual (apartat Absències) les faltes d’assistència 

dels alumnes de forma immediata o en acabar la jornada. Indicaran si es tracta d’un 

retard (codi R), una falta sense justificar (F) o una absència justificada (J). També faran 

servir aquest registre per indicar si un alumne ha provocat algun incident durant la 

sessió de classe (I) o si ha estat expulsat (E) per haver comès una falta greu.  

- Els tutors revisaran de forma sistemàtica (mínim 2 cops per setmana) les faltes 

d’assistència, retards, o altres incidències dels alumnes del seu grup i prendran les 

mesures oportunes (avisar les famílies, els coordinadors, l’equip docent, l’equip 

directiu,..) 

- Les famílies revisaran l’assistència  i possibles incidències dels seus fills/es per mitjà 

d’aquest entorn virtual 

 

8.6- Qüestions generals: 

8.6.1-Higiene:  

- No es pot menjar ni beure res dins de l’edifici escolar. 

- Està prohibit fumar en tot el recinte escolar (edifici, patis, cantina); tampoc no es pot 

consumir cap tipus de substància estimulant o estupefaent. 

https://fronter.com/catvoc
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- Cal tenir cura de l’aspecte i higiene personal. No tota la roba serveix per anar a tot 

arreu. Cal portar mocadors de paper a la motxilla. 

8.6.2-Mòbils i altres aparells: 

- Els mòbils han d’estar desconnectats i desats a la motxilla durant TOT l’horari escolar. 

Només es podran utilitzar a l’aula amb l’autorització d’un professor. 

En les estones d’esbarjo i sempre fora de l’edifici escolar, els alumnes dels cursos 

superiors poden disposar del mòbils, sempre i quan en facin un ús correcte. 

Si la família s’ha de comunicar amb el seu fill, ho ha de fer a través del telèfon del 

centre. 

- Altres aparells electrònics només es poden utilitzar amb autorització d’un professor. 

8.6.3- Incidències al llarg de la jornada escolar 

- Els professors, el tutor o el cap d’estudis informaran als alumnes si es produeix cap 

canvi en l’organització lectiva. 

- Durant totes les hores de classe i també durant els esbarjos, hi ha professors de guàrdia 

per atendre les incidències que es puguin produir. 

- En cas d’absència d’un professor, els alumnes han de romandre a l’aula fins que arribi 

el professor de guàrdia i els doni instruccions. Han de mantenir un ambient de silenci i 

ser capaços de treballar sense la vigilància física continuada d’un professor/a.  

- Si un alumne és expulsat de l’aula per mantenir un comportament inadequat, s’ha de 

presentar al professor de guàrdia (amb la feina assignada)  i seguir les instruccions que 

aquest li doni. 

- Si un alumne es troba malament, ha d’informar al seu professor o al professor de 

guàrdia; aquest prendrà les mesures oportunes (avisar  la família o actuar pel 

procediment d’urgència). 

- Si un alumne ha de sortir del centre durant l’horari lectiu, ha de portar una autorització 

escrita de la família. Pels estudiants de primer i segon ESO, en cas que la família no els 

vingui a recollir, cal també una trucada telefònica comunicant la incidència.  

- L’institut no es fa càrrec de les pèrdues o desaparicions d’objectes personals dels 

alumnes. 
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 8.7- Ensenyaments post obligatoris: 

- Les normes de treball i convivència són d’aplicació a tots els alumnes del centre. Pels 

estudiants de batxillerat cal tenir en compte també: 

- La inassistència injustificada a classe durant un període superior a 15 dies comportarà 

l’anul·lació de la matrícula. 

- Les convocatòries d’exàmens es pacten amb els professors; els alumnes han 

d’informar en el moment que s’acorda la data si tenen alguna activitat ineludible (visita 

especialista mèdic, per exemple). 

- En cas de malaltia el dia en que s’ha de realitzar un examen, la família ha de trucar a 

primera hora del matí per notificar la incidència; posteriorment haurà de justificar 

l’absència per escrit. En tant que l’avaluació al batxillerat és contínua, és potestat del 

professor autoritzar la realització després d’una convocatòria específica. 

- Els estudiants que repeteixin primer curs amb l’opció de “millorar nota” han de 

mantenir, en totes les matèries, la mateixa actitud de treball (assistència, deures, estudis, 

exàmens i treballs,...). 

- Els estudiants de 1r. i 2n. curs que fan “assignatures soltes” han d’utilitzar la biblioteca 

en les estones que els puguin quedar lliures. 
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9 – MESURES CORRECTORES I SANCIONADORES 

 

La mediació és el procediment bàsic per la resolució de conflictes. Tots els professors, 

però de forma molt particular els tutors i coordinadors, promouran la mediació entre 

iguals o, si cal exerciran ells mateixos la mediació. 

Les mesures correctores i sancionadores s’exerceixen sempre amb intenció formativa i 

no tan sols punitiva. Es buscarà sempre el diàleg, la comprensió i el reconeixement de 

falta per part de l’alumne i la seva família. 

Aquesta normativa , d’acord amb el que estableix la llei 12/2009 d’Educació i el decret 

102/2010de 3 agost d’autonomia del centres educatius,  determina les sancions que 

corresponen a les conductes contràries a les normes de treball i convivència del centre.  

 

9.1- Faltes lleus 

Faltes lleus o incidències: Són tots aquells actes que provoquen una distorsió en el 

funcionament habitual del centre: 

a. Retards (4) 

b. Faltes injustificades d’assistència (3) 

c. Conductes que alterin l’activitat normal de la classe: 

i. No portar el material. 

ii. No fer els deures. 

iii. No estar atent a les explicacions ni seguir les indicacions del 

professor. 

iv. No seguir les normes d’ús dels ordinadors. 

v. Actes d’incorrecció: molestar als companys, cridar o riure quan 

no toca, aixecar-se del lloc sense permís,.... 

d. Conductes contràries a la higiene i l’ús dels espais: 

i. Menjar o beure dins de l’edifici. 

ii. Embrutar (taules, aules, passadissos, patis,...) 
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Els professors i el tutor són els responsables de corregir i sancionar aquestes conductes i 

d’assegurar-se del compliment de la sanció si s’escau: 

o Amonestació oral i/o treball extra. 

o Privació del temps d’esbarjo. 

o Permanència en el centre després de l’horari escolar, en particular en 

horari de tarda. 

o Expulsió momentània de l’aula. 

o Expulsió de l’aula per la durada del temps de classe.  En aquest cas 

l’alumne s’ha de presentar al professor de guàrdia amb feina per fer. 

o El tutor ha de comunicar  a les famílies les faltes injustificades a classe 

i/o els retards. Cal portar un registre d’aquestes comunicacions 

 

9.2-  Faltes greus 

Faltes greus: són tots els actes que distorsionen de forma notable el desenvolupament de 

l’activitat normal del centre: 

e. Acumulació de retards. 

f. Acumulació de faltes injustificades d’assistència a classe. 

g. Acumulació de faltes lleus. 

h. Deteriorament intencionat o per negligència de les dependències i del 

material del centre o dels companys. 

i. Actes d’indisciplina o injúries contra membres de la comunitat 

educativa. 

j. Incompliment d’aspectes centrals de les normes: 

i. Utilitzar el telèfon mòbil. 

ii. Sortir del centre sense permís. 

iii. Fumar dins el recinte escolar. 

iv. Comportament inadequat en les activitats lectives fora del centre. 

v. No compliment d’una sanció imposada. 
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vi. Fer un ús inadequat de l’ordinador: connexió a pàgines no 

autoritzades, descàrrega de fitxers,.... 

vii. ........ 

 

Els professors i els tutors han de posar en coneixement del coordinador si s’ha donat 

alguna d’aquestes situacions. Aquest, d’acord amb el tutor/a de l’alumne proposarà la 

sanció corresponent que haurà de ratificar el cap d’estudis o la directora del centre.: 

o Realització de feines concretes en el centre 

o Reparació econòmica dels danys causats. 

o Suspensió temporal del dret a participar en les activitats lectives fora del 

centre. 

o Suspensió del dret d’assistència a determinades classes i realització de 

treballs acadèmics al centre. 

o Retenció del mòbil. El professor el lliurarà al cap d’estudis que el 

retornarà a l’alumne en finalitzar la jornada escolar. Si l’incident es 

produeix en la darrera hora de classe, el professor gestionarà el tema. En 

cas de falta reiterada, el cap d’estudis lliurarà el mòbil directament a la 

família de l’alumne i en casos excepcionals, es prohibirà que l’alumne 

porti telèfon mòbil a l’institut.  

 

- Aquestes sancions s’han de comunicar per escrit a la família. El tutor/a en 

primera instància, i el coordinador o el cap d’estudis en segona,  mantindran una 

entrevista amb la família per mostrar la gravetat dels fets i procurar que la 

situació no es repeteixi. 

 

9..3- Conductes greument perjudicials 

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (article 37 de la 

LEC). Són totes les actuacions que alteren de forma molt greu el desenvolupament de 

l’activitat normal del centre: 
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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. 

Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 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. 

 

Els professors,  tutors i coordinadors han de posar en coneixement del cap d’estudis i la 

direcció del centre si s’ha produït alguna d’aquestes actuacions. El director/a obrirà un 

expedient disciplinari i, si cal prendrà mesures cautelars;  a partir de la resolució de 

l’expedient,  es podran imposar les següents sancions: 

o Suspensió del dret a participar en activitats lectives fora del centre. 

o Reparació econòmica, per part de l’alumne i de la seva  la família, dels 

danys causats. 

o Canvi de grup o classe de l’alumne. 

o Privació immediata del dret d’assistència a classe per un període no 

superior a 15 dies lectius. 

o Privació del dret d’assistència al centre fins a finalitzar el curs acadèmic 

o Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 
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9.4- Observacions: 

La majoria d’incidències que es produeixen al llarg de la jornada escolar són faltes 

lleus. El tractament disciplinari d’aquestes conductes s’ha d’entendre com una mesura 

de contenció que ha de quedar integrada en el procés de formació de l’alumne.  

- En el curs d’una activitat lectiva, l’expulsió de classe és l’últim recurs. Cal 

buscar estratègies i esgotar abans tots els altres recursos abans d’expulsar un 

alumne de classe. 

- No portar el material o no arribar amb puntualitat no són, en principi, motius 

suficients per expulsar un alumne d’ESO de classe si es tracta d’un fet 

esporàdic. Si la situació és reiterada: 

o El professor posarà el fet en coneixement del tutor i sancionarà 

l’alumne/a amb la pèrdua del dret d’esbarjo durant un cert termini. El 

tutor comunicarà telefònicament als pares la situació. 

o En el cas que la situació es mantingui, el tutor convocarà els pares i 

mantindrà una entrevista amb ells per veure la manera de solucionar el 

problema sense arribar a l’establiment de mesures sancionadores de 

major entitat.  

o Si després de l’entrevista el problema continua, el tutor posarà els fets en 

coneixement de la coordinació de nivell i es prendran mesures 

sancionadores.  

Davant la manca de puntualitat esporàdica es seguirà el mateix protocol.  

- Els professors ha de registrar a Fronter totes les incidències que es produeixin al 

llarg de la jornada escolar (activitats lectives dins i fora del centre, utilitzant els 

codis corresponents. 

- Quan un/a professor/a es veu finalment amb la necessitat d’expulsar un alumne 

cal que faci el següent: 

o Indicar l’expulsió a l’entorn virtual: Absències codi E. 

o Parlar amb l’alumne i decidir estratègies correctores de les actituds que 

han motivat l’expulsió. 
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o El professor pot decidir que l’alumne es quedi treballant a l’hora del pati 

o una estona al final de la jornada sota la seva responsabilitat. 

o Parlar amb el tutor. 

Actuacions específiques del tutor/a: 

-  Controlar les anotacions d’expulsions i incidències dels alumnes de la seva 

tutoria que s’han fet durant la setmana a Fronter; recollir de l’armariet les 

notificacions que els coordinadors li deixin i enregistrar i comptabilitzar les 

expulsions i/o incidències (o qualsevol altra falta que  comuniquin els 

professors) que hagin estat notificades a la llibreta de guàrdia. El registre s’haurà 

de realitzar a la llibreta que amb aquesta finalitat estarà a la prefectura d’estudis. 

- Ha de mantenir una entrevista amb l’alumne si ha estat expulsat d’una classe o si 

hi ha incidències menors que es repeteixen.  

- Demanar entrevistar-se amb els pares després de la tercera expulsió  i fer un breu 

informe d’aquesta entrevista a la fitxa de l’alumne (guardades a la carpeta 

d’expulsions). 

- Parlar amb els professors del grup i amb els coordinadors i decidir mesures 

correctores. 

- Comunicar telefònicament als pares l’establiment de sancions. 

 

Actuacions específiques dels coordinadors: 

- - Parlar amb els alumnes que tinguin faltes reiterades i realitzar, si s’escau, una 

tasca de mediació en els conflictes. 

- Donar suport al tutor en les seves actuacions amb els alumnes i/o amb les 

famílies. 

- Mantenir, si cal i sempre després de la intervenció del tutor/a, entrevistes amb 

les famílies. 

- Decidir, conjuntament amb el tutor i la direcció, les actuacions a seguir si les 

expulsions i/o incidències persisteixen 

 


