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I.INTRODUCCIÓ  
 

Les NOFC han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i 
funcionament que s’hi adopti per fer possible, en el dia a dia, el treball 

educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el 
PEC i en el PGA. 

  
II.OBJECTIUS I MARC LEGAL DEL DOCUMENT DE NORMES 

D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

L'objectiu fonamental de l'educació dels alumnes al llarg de l’estada a 

l'institut és la seva formació integral com a persones, entesa en els 
aspectes següents:  

 
a.Donar una formació personalitzada que propiciï una educació integral 

pel que fa a capacitats, destreses i valors dels alumnes en tots els 
àmbits de la vida acadèmica, personal, familiar, social i professional, de 

manera que obtinguin els títols corresponents als estudis que han 
realitzat (ESO i Batxillerat).  

Aquesta formació es concreta a:  
- Desenvolupar les capacitats motrius, creatives i de l’esperit crític.  

- Desenvolupar de manera integral la personalitat de l’alumnat.  
- Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball i estudi, així com  

coneixements científics, tècnics, humanístics i artístics.  
- Afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats intel·lectuals i 

professionals.  

- Preparar per a la participació activa en la vida social i cultural.  
  

b.Promoure processos actius d’aprenentatge, amb el desenvolupament 
de metodologies centrades en l’alumne que n'afavoreixin l’aprenentatge 

autònom, que facin de l’alumne el protagonista del seu aprenentatge.  
  

c.Educar per al treball individual, en grup i cooperatiu.  
  

d.Educar per a l’autonomia intel·lectual.  
  

e.Educar amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.   
  

f.Proporcionar atenció psicopedagògica i orientació personal, acadèmica 
i professional a tot l’alumnat.  
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g.Fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat de manera 
individualitzada.  

  
h. Avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de manera contínua i 

global, tot prestant una atenció especial a la diversitat de capacitats, 
d'interessos i de ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.  

  
i.Establir una col·laboració constant amb l’entorn de l’alumne, 

especialment amb les famílies, però també amb el barri i el municipi, 
per tal de contribuir a una millor consecució dels objectius educatius.  

  

j.Educar per al temps de lleure i les activitats complementàries,  
culturals i esportives.  

  
k.Promoure l’ampliació i actualització permanent dels coneixements del 

professorat, així com de les estratègies metodològiques.  
  

L’educació és una tasca col·lectiva i d’equip. Per això, la responsabilitat 
pedagògica i tutorial és compartida per tot l’equip docent en concret i 

per tots els membres de la Comunitat Escolar en general. Per això, el 
treball de l’alumnat, del professorat i del PAS a l'institut ha de ser 

envoltat per un seguit de valors socials que creïn les condicions per a 
fer realitat el Projecte Educatiu i facin possible una estada agradable al 

centre.  
     Per arribar a aquest objectiu necessitem un document de suport 

amb un conjunt d'idees, l'acompliment de les quals asseguri el normal i 

correcte funcionament de l'institut com a centre públic  d'ensenyament, 
i doni els mecanismes i directrius d'actuació als membres de la 

comunitat escolar en cas de dubte.  
     Les normes que s'estableixen en aquest document són vinculants 

per a tots els membres de la comunitat educativa de l'institut: 
professorat, alumnat, mares i pares del nostre alumnat, i personal 

d'administració i serveis.  
  

Aquest reglament s’emmarca dins el conjunt de normes i lleis de 
caràcter general que regulen el sistema educatiu:  

1.La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106 del 4 de maig), 
d’Educació (LOE).  

2.La Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC núm. 5422, 16 de juliol de 
2009) d’Educació (LEC).  

3.El Decret 279/2006, de 4 de juliol, (DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 
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2006) de Drets i Deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els 
centres educatius no universitaris de Catalunya, vigent actualment 

excepte per l’article 4 i el seu Títol IV, derogats pel Decret 102/2010 
sobre Autonomia de Centres.  

4.El Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686 del 5 d’agost de 
2010), d’Autonomia dels Centres Educatius.  

5.El Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la Direcció dels centres 
educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC 

núm. 5753 de l’11 de novembre de 2010).  
  

III.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE  
  

3.1 ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ  

  

L'Institut Infanta Isabel d'Aragó de Barcelona s'organitza d'acord amb la 
normativa vigent esmentada al punt anterior  d’aquest document, i amb 

els apartats de la resolució anual que dona les instruccions per a 
l'organització i el funcionament dels centres docents públics 

d'ensenyament secundari de Catalunya.  
     Les decisions sobre l'organització i el funcionament d'aquest centre 

que es recullen en aquestes normes s'han ajustat als principis d'eficàcia, 
eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, 

participació de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el 
procés educatiu, i s'han orientat a garantir el dret a una educació de 

qualitat a tots els alumnes, en aplicació del PEC i dels objectius generals 

de l'educació.  
     Els òrgans unipersonals del govern formen part de l’Equip Directiu 

de l’INS Infanta Isabel d’Aragó. Els òrgans unipersonals de Direcció 
d’aquest centre públic són el director, el secretari, el  cap d’estudis i el 

coordinador pedagògic.  
  

3.1.1 La Direcció  
  

La direcció i responsabilitat general de l'activitat de l'institut correspon a 
la Direcció, la qual vetllarà per la coordinació de la gestió del centre, 

l'adequació del projecte educatiu i la programació general. La Direcció 
establirà els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 

educatiu i concretats en el projecte de Direcció i, d'acord amb les 
competències dels òrgans de govern i participació, adoptarà i impulsarà 

mesures per millorar-ne l'estructura organitzativa, en el marc de les 
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disposicions aplicables.  
     Corresponen al Director les funcions establertes al capítol 2, articles 

3 al 12, del Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la Direcció dels 
centres educatius públics i del personal directiu professional docent 

(DOGC núm. 5753 de l’11 de novembre de 2010), a l’article 142 de la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC 16 de juliol de 2009), d’Educació 

(LEC), i a l’article 31.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC del 5 
d’agost de 2010), d’Autonomia dels Centres Educatius.  

  
3.1.2 Cap d’Estudis  

  

Correspon a la Prefectura d'Estudis la planificació, el seguiment i 
l'avaluació interna de les activitats del centre i la seva organització i 

coordinació sota el comandament del Director. Les funcions del Cap 
d’Estudis són les recollides a l'article 147 de la llei 12/2009, d'Educació, 

que explica les característiques, la composició i les funcions de l'equip 
directiu.  

  
Són funcions específiques de la Prefectura d'Estudis d'aquest centre:  

  
 a)Coordinar quan escaigui, les activitats escolars complementàries 

i dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, 
de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat 

acadèmica.  
  

 b)Confeccionar l’horari de cada professor.  

 
        c)Supervisar el control de faltes d’assistència i retards de 

l’alumnat.  
  

 d)Supervisar el control de faltes d’assistència del professorat.  
 

 e)Vetllar per l’estricte compliment dels horaris per part del 
professorat.  

  
 f)Afavorir la convivència a l’institut i garantir el procediment 

establert en aquest NOFC sobre les normes de convivència i sobre els 
drets i deures dels alumnes.  

  
 g)Qualsevol altra funció que pugui ser encomanada per la Direcció 

dins de l’àmbit de la seva competència.  
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 h)En cas de vacant o absència del Cap d’Estudis, per qualsevol  

causa justificada de caràcter eventual, el substituirà el Cap d’Estudis 
adjunt.  

 
        i)Atendre consultes per part dels alumnes, dels professors o 

d’altres sectors de la comunitat educativa.  
  

 j)Coordinar el control d’assistència dels alumnes a les activitats de 
l’institut i la tramesa d’informació resultant a les seves famílies.  

 

        k)Preparar la documentació, a l’inici del curs, adreçada al 
professorat.  

 
        l)Actualització de la documentació per al professorat novell i la 

seva correcta  incorporació al centre i al seu funcionament.  
  

m)Distribució dels grups a les aules i a altres espais docents.  
 

        n)Convocar les reunions dels equips docents d’ESO i Batxillerat.  
  

 o)Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves 
pròpies competències.  

 
      p) Convocar i coordinar els alumnes delegats.  

  

El o la Cap d’Estudis és nomenat/da per la Direcció del centre, per un 
període no superior al del mandat de la Direcció, entre el professorat 

que és destinat al centre i, com a mínim, per a un curs sencer.  
 

Són funcions específiques de la Prefectura d'Estudis d'aquest centre:  
 

a)Vetllar pel correcte funcionament de les aplicacions informàtiques de 
gestió acadèmica del Departament.  

 
b)Vetllar pel correcte funcionament de les aplicacions informàtiques de 

gestió del centre.  
 

c)Confeccionar l’horari de cada professor adscrit al centre.  
 

d)Atendre consultes per part dels alumnes, dels professors o d’altres 
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sectors de la Comunitat Educativa.  
 

e)Distribució dels grups a les aules i a altres espais docents.  
 

f)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.  
 

g)Formació dels grups de batxillerat.  
 

3.1.4 Secretaria  
 

Correspon al secretari o a la secretària l'exercici de les funcions que li 
delegui la Direcció entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei 

d'Educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment 
en l'àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i 

de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d'acord amb el 
que prevegi el projecte de Direcció i s'incorpori a les normes 

d'organització i funcionament del centre.  
     El o la secretari és nomenat/da per la Direcció del centre, per a un 

període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat 
que és destinat al centre i, com a mínim, per a un curs sencer.  

 
Són funcions específiques de la Secretaria d'aquest centre:  

 
a) Correspon  al secretari del centre l'exercici de les funcions pròpies de 

la Secretaria del claustre i del Consell Escolar del centre, i d'aquells 

altres òrgans col·legiats en què les normes d'organització i 
funcionament del centre així ho estableixin.  

b) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa 
del centre.  

c) Dur a terme la gestió de l’activitat  econòmica i administrativa del 
centre. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres 

juntament amb el Director. Elaborar el projecte de pressupost del 
centre.  

d) Vetllar per la documentació acadèmica i administrativa del centre.  
e) Vetllar per la conservació i manteniment de les instal·lacions.  

f) Exercir la prefectura del personal d’administració i serveis adscrits al 
centre.  

g) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’escola, amb el 
vistiplau del Director.  
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h)Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material 
didàctic i complementari utilitzat a l’ESO i Batxillerat, juntament amb 

els caps de departament.  
i)Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies 

competències.  
 

3.1.5 Coordinació Pedagògica  
 

Correspon al Coordinador Pedagògic exercir les funcions que li delegui 

la Direcció entre les previstes a l'article 147.4 de la Llei d'educació i 
totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els 

àmbits curricular, de coordinació i seguiment de la impartició dels 

ensenyaments i altres activitats del centre i d'atenció a l'alumnat, 
d'acord amb el que prevegi el projecte de Direcció i s'incorpori a les 

normes d'organització i funcionament del centre.  
     El Coordinador Pedagògic és nomenat per la Direcció del centre, per 

a un període no superior al del mandat de la direcció, entre el 
professorat que és destinat al centre, com a mínim, per a un curs 

sencer.  
     Són funcions específiques de la Coordinació Pedagògica  d'aquest 

centre:  
a)Vetllar perquè s’aprovin el desplegament i la concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.  
b)Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del 

centre.  
c)Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cursos i 

modalitats de batxillerat que s’imparteixen a l’institut.  

d)Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.  

e)Coordinació i seguiment de l’atenció a la diversitat.  
f)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.  
g)Proposar les modificacions curriculars del batxillerat.  

h)Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es 
dugui a terme en relació amb les competències bàsiques.  

i)Convocar les reunions dels tutors amb els coordinador de nivell.  
j)Coordinació i seguiment de l’acció tutorial.  

k)Formació dels grups d’ESO.  
m)Custodiar tota la documentació derivada de les escoles adscrites del 
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centre.  
n)Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, de material didàctic 

i complementari utilitzat a l’ESO i Batxillerat, juntament amb els caps 
de departament.  

o)Elaborar els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies 
competències.  

p)Coordinar la realització dels quatre treballs de síntesi a l'ESO.  
 

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

La base jurídica que regula el funcionament dels òrgans col·legiats es 

fonamenta en els articles 146 i 148 de la llei 12/2009, d’Educació 
(LEC); els articles 26, 27, 28, 29, 45, 46 i 47 del decret 102/2010, 

d’Autonomia de Centres Educatius, i les lleis 30/92, de 26 de novembre 
(Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú, BOE, 27-11-92) i la llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, DOGC núm. 5686, 05-08-10.  
Els òrgans de participació en el centre i de gestió són el Claustre de 

professors i el Consell Escolar, així com les comissions específiques que 
en el si d'aquests òrgans col·legiats es puguin crear.  

Normativa comuna per a Consell i Claustre:  
a.Les votacions seran públiques i en cap cas s'admet la representació. 

Qualsevol membre que hagi votat en contra d’un acord -si ho desitja- 
podrà fer constar a l'acta el seu vot negatiu, sent preceptiu fer-li arribar 

a la Secretaria, en un termini de 72 hores, un escrit signat on consti la 

redacció del que ha de figurar a l'acta. Qualsevol membre té dret a 
sol·licitar la transcripció certificada de la seva intervenció o proposta.  

  
b.Durant les reunions, la Secretaria anotarà les intervencions rellevants 

i les peticions de constància a l'acta quan un membre ho demani, així 
com els acords adoptats i el resultat en vots a l'objecte d'estendre l'acta 

de la sessió. Aquesta acta se signarà amb el vistiplau del President, 
Director del centre, i s’aprovarà en la mateixa reunió si es tracta de 

reunions de fi de curs, o en la propera sessió facultant el secretari a 
emetre certificació sobre els acords específics que s'hagin adoptat, sens 

perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.  
  

c.Com a document intern, les actes poden ser consultades per tots els 
membres interessats i es podrà demanar a Secretaria una certificació 
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d'acords concrets que constin a les actes. Les deliberacions, així com el 
desenvolupament de les sessions de Claustre, no així les de Consell 

Escolar on els membres són representatius, són secretes i serà d'obligat 
compliment per part dels seus membres no desvelar-les; però no són 

secrets els acords, tant els adoptats com els proposats i no adoptats. 
Les certificacions emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta dels 

acords adoptats es faran tot fent constar expressament aquesta 
circumstància.  

  
d. Les sessions de caràcter extraordinari no portaran a l'ordre del dia  el 

punt del torn obert de paraules. Tampoc serà preceptiva l'aprovació de 

l'acta anterior.  
  

e. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no 
sigui inclòs a l'ordre del dia, llevat que se’n declari la urgència per 

majoria.  
  

  
3.2.1 Consell Escolar  

  
El Consell Escolar de I' Institut Infanta Isabel d'Aragó es regirà per 

l’article 148 de la llei 12/2009,d’Educació (LEC); els articles 27, 28, 45, 
46 i 47 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius, el 

present document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
i els punts de la Resolució que donen instruccions per a l'organització i 

funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari de 

Catalunya cada curs.  
 

Composició del Consell Escolar:  

  

Estarà format pels següents membres, d’acord amb l’article 45 del 
decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius:  

  
El Director del centre, que en serà el President.  

El Cap d’Estudis.  
El Secretari del centre amb veu i vot.  

Vuit professors elegits pel Claustre.  
Un representant de l'AMPA.  

Quatre representants elegits pels pares i mares.  
Quatre  representants elegits pels alumnes.  

Un representant elegit pel personal d’administració i serveis.  
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Un representant de l'Ajuntament.  
  

La condició de membre electe del Consell Escolar s'adquireix per quatre 
anys. Cada dos anys es renovarà la meitat dels membres d’acord amb 

la normativa vigent.  
  

Són funcions del Consell Escolar les esmentades a l’article 148.3 de la 
llei 12/2009 d’Educació (LEC). El Consell podrà proposar idees i establir 

prioritats en les activitats del centre, d'acord amb el Pla Anual, 
presentat per l'Equip Directiu i aprovat pel Consell Escolar.  

  

Correspon al Consell Escolar la distribució dels recursos econòmics del 
centre atenent les prioritats establertes, i tot sens perjudici de les 

atribucions i drets que corresponguin als diferents sectors de la 
comunitat educativa: professors/es, pares/mares, alumnes i personal 

de serveis.  
  

El funcionament del Consell Escolar es regirà per l’article 46 del decret 
102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius i per les següents 

normes:  
El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al 

trimestre i sempre que el convoca el President o ho sol·licita almenys un 
terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a 

l’inici del curs i una al final.  
  

Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per 

consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió 
per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa 

determini una altra majoria qualificada.  
  

El Consell Escolar de l'Institut Infanta Isabel d'Aragó vetllarà per la 
col·laboració amb l'Associació de Mares i Pares del centre (AMPA) i 

formarà amb ella les comissions que cregui oportunes. Es procurarà 
establir col·laboracions amb les entitats del barri.  

  
La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà 

tramesa per la Direcció, amb antelació suficient, juntament amb la 
documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, 

d’aprovació. La Presidència convocarà les sessions del Consell Escolar. 
La convocatòria de les sessions es farà mitjançant notificació escrita 

(via e-mail) als interessats/des 48 hores abans, exceptuant els casos 
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d'urgència, per tal de disposar de temps per incorporar-hi propostes i 
documentació que els membres hauran de fer arribar a la Secretaria. La 

Presidència revisarà aquestes propostes, que seran adreçades a la resta 
de membres amb temps suficient. L'ordre del dia el fixarà la 

Presidència, que serà informada, prèviament, de si hi ha algun tema 
proposat pels altres membres.  

  
La resta de sessions seran considerades extraordinàries i es convocaran 

a proposta de la Direcció almenys d’un terç dels seus membres. 
Correspon a la Direcció l'acceptació o denegació de les possibles 

dimissions. En qualsevol cas la dimissió no serà efectiva fins que no es 

produeixi la substitució corresponent.  
  

3.2.2  Claustre de professorat  
  

El Claustre de Professorat de l'Institut Infanta Isabel d'Aragó  es regirà 
per l’article 146 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC); l’article 29 del 

Decret 102/2010, d’Autonomia de Centres Educatius; pel present 
document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre; i pels 

punts de la Resolució que donen instruccions per a l'organització i 
funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari de 

Catalunya cada curs.  
  

El Claustre és l'òrgan de participació del professorat en la gestió i la 
planificació educativa de l'institut, està format per la totalitat dels 

professorat que imparteix ensenyament al centre i el presideix la 

Direcció. Els acords presos pel Claustre seran sempre per majoria de 
vots.  

   
Són funcions del Claustre de professorat les establertes a l’article de la 

llei 12/2009 d’Educació (LEC).  
  

Són funcions específiques del Claustre  d'aquest centre:  
 

a.El Claustre podrà formar comissions temporals per resoldre problemes 
concrets lligats a l'activitat de l'institut. Resolts els motius que la van 

crear i després d'informar el Claustre de les decisions preses, la 
comissió podrà ser dissolta.  

  
b.Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació 

pedagògiques, i en el de la formació del professorat de l’institut.  
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c.Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del centre 

en general.  
  

d.Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes  d’organització 
i funcionament de l’institut.  

  
e.Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre la utilització 

racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.  
  

f.Conèixer les candidatures o renovacions a la Direcció i els programes 

presentats pels candidats.  
  

g.Els claustrals podran exposar qüestions que no constin a l'ordre del 
dia, sempre que siguin competència del Claustre, al final de la sessió, 

quan es debati el torn obert de paraules de l'ordre del dia. El president, 
en aquest cas, les podrà contestar o, si s'escau, contestar o presentar la 

qüestió a l'ordre del dia de la següent sessió, o simplement fer-la 
constar en acta.  

  
 

3.3  EQUIP DIRECTIU  

   

Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats de l'institut es 
desenvolupin d'acord amb els principis constitucionals, per l’efectiva 

realització dels objectius de l’educació, establerts a les lleis i a les 

disposicions vigents, i per la qualitat de l’ensenyament.  
     A més a més, els òrgans de govern garantiran i dinamitzaran, en 

l’àmbit de les seves competències, l’exercici dels drets reconeguts als 
alumnes, als professors, pares i mares d’alumnes i personal 

d’administració i serveis, i vetllaran pel compliment dels deures 
corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els 

membres de la comunitat educativa en la vida del centre, en la seva 
gestió i avaluació, garantint l’exercici de la seva participació 

democràtica.  
     L’equip directiu assessora el Director en matèria de la seva 

competència, elabora la programació general, el projecte educatiu, les  
NOFC i la memòria anual de l’Institut. Així mateix, l’equip directiu 

afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris 
per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans 

unipersonals de coordinació.  
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Altres funcions de l’equip directiu seran:  

  
 a. Estudiar i presentar al claustre i Consell Escolar propostes per 

facilitar i fomentar la participació coordinada de tota la comunitat 
educativa en la vida del centre.  

  
 b. Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i 

projectes del Centre i col·laborar en les avaluacions externes del seu 
funcionament.  

 

        c. Adoptar les mesures necessàries per a l’execució coordinada de 
les decisions del Consell Escolar i del claustre en l’àmbit de les seves 

respectives competències.  
  

 d. Establir criteris generals per al desenvolupament dels 
currículums del centre.  

  
 e. Establir criteris generals d’elaboració del projecte del 

pressupost.  
  

 f. Aquelles altres funcions que li delegui el Consell Escolar, en 
l’àmbit de la seva competència.  

 
Sense perjudici de les competències que la legislació atribueix a 

cadascun dels càrrecs directius, a fi d’aconseguir la màxima eficàcia i el 

treball de forma coordinada de la tasca que han de desenvolupar, els 
seus membres actuaran en equip. Per aquest motiu, es reuniran una 

vegada a la setmana com a mínim.  
  

El Director, prèvia comunicació al claustre de professors i al Consell 
Escolar, formularà la proposta de nomenament i cessament de tots els 

membres que formen l'equip directiu a l'Administració educativa, 
mitjançant escrit adreçat al Consorci d'Educació.  

  
Una representació de l’Equip Directiu romandrà en el centre durant tota 

la jornada lectiva. Per aquest motiu, en l’elaboració de l’horari feiner 
setmanal de l’Equip directiu, s’establirà l’oportú horari de guàrdies de 

direcció, que haurà de cobrir i abastar l’horari lectiu diürn del centre.  
 

3.3 CONSELL DE DIRECCIÓ  
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En el si del Claustre es constitueix el Consell de Direcció. Aquesta 

comissió neix de la conveniència de garantir i assegurar la qualitat i 
pertinença del desplegament curricular en tots els àmbits.  

  
Composició: Aplega els representants dels diferents departament i 

coordinacions, i està formada pel Director, el Cap d’Estudis, el 
coordinador pedagògic, els caps de departament, els coordinadors 

d’equip docent i les coordinacions LIC i TIC.  
  

Funcions del Consell de Direcció d'aquest institut:  

  
a. Aportar criteris per a la planificació, organització i avaluació de 

l’activitat pedagògica.  
  

b. Col·laborar en la modificació, revisió i actualització del Projecte 
Curricular de Centre(PCC).  

  
c. Posar en comú, entre les diferents àrees, criteris metodològics.  

  
d. Fer el seguiment de les programacions didàctiques.  

  
e. Assessorar l’equip directiu  

  
  

3.4 ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ.  

 
Aquest apartat està d'acord amb el nombre d'òrgans que el Consorci 

assigna a cada centre atenent variables de dimensió i complexitat, entre 
altres.  

  
El centre es dota dels següents òrgans unipersonals de coordinació:  

  
3.5.1 El coordinador d'activitats i serveis escolars. Correspon al 

coordinador d'activitats i serveis escolars la coordinació general de les 
activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del 

centre.  
  

3.5.2 Els coordinadors dels equips docents d'ESO i de batxillerat.  
  

La coordinació de nivell educatiu és l'encarregada de la dinamització i 
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coordinació de les feines del corresponent equip educatiu de nivell.  
  

La persona que s'encarrega de la coordinació de nivell és nomenada per 
la Direcció del centre.  

  
Per tal d'exercir eficaçment les feines pròpies del seu càrrec, disposarà 

d'una reducció horària d’hores lectives i algunes de no lectives segons  
disponibilitat de la plantilla.  

  
Les funcions de govern i de gestió que tenen encarregades són:  

  

 • Convocar i presidir les reunions de l'equip educatiu de nivell, així 
com prendre nota dels acords presos i conclusions resoltes, que hauran 

de constar en l'acta de la reunió.  
 

        • Coordinar la tasca de les tutories pedagògiques del seu nivell 
educatiu.  

  
• Coordinar la feina dels equips educatius de nivell.  

 
 • Assistir a les reunions de la comissió de coordinació en 

representació del seu equip educatiu de nivell.  
 

        • Vetllar perquè en l'equip docent es respectin els acords presos 
en altres àmbits de treball.  

 

        • Fer un seguiment del registre de faltes d'assistència de l'alumnat 
del nivell i instar la intervenció del Cap d’Estudis en aquells casos 

d’inassistència no resolts en l’àmbit de les competències del professor 
tutor i l’equip docent.  

  
 • Assabentar-se, arbitrar i coordinar els procediments de mediació 

o resolució de conflictes i d'incidents que afectin persones vinculades al 
nivell.  

  
 • Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT).  

 
        • Preparar les activitats de tutoria i lliurar la planificació i el 

material del PAT trimestral als tutors dels cursos d’ESO de què 
s’encarregui.  
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 • Coordinar les activitats del Treball de Síntesi dels cursos 
assignats.  

  
 • Col·laborar en l’organització de les activitats del seu nivell.  

 
        • Fer la memòria, a final de curs, de la tasca realitzada.  

  
 • Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la 

Direcció de l’institut.  
  

 • La persona que s'encarrega de la coordinació de batxillerat 

organitzarà el viatge de final de batxillerat.  
  

 
3.5.3  El coordinador d'informàtica  

  
El coordinador d'informàtica assessora l'equip directiu, el professorat i el 

personal d'administració i serveis del centre en l'ús de les aplicacions i 
en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics.  

  
Les funcions de govern i gestió que té encarregades són:  

  
 • Impulsar l'ús de les TIC en el currículum escolar i assessorar els 

mestres per a la seva implantació, així com orientar-los sobre la 
formació en TAC, d'acord amb el suport dels serveis educatius de la 

zona.  

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

informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb els serveis de 
manteniment preventiu i d'assistència tècnica.  

  
 • Proposar a l'equip directiu els criteris per a la utilització i 

l'optimització dels recursos TIC del centre.  
 

 3.5.4 El coordinador lingüístic  
  

Assessora l'equip directiu i el claustre en el tractament de les llengües  i 
en l'elaboració del projecte curricular del centre.  

  
Les funcions del coordinador LIC són:  
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 • 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 basat en el plurilingüisme.  

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

documents de centre  i en la gestió d’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 cohesió social en el centre.  

  

 • Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn 
per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i 

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

  
 • Participar en comissió de diversitat per tal de col·laborar en la 

definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i en risc 
d’exclusió social, participar en l’organització i optimització dels recursos 

i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  
 

 • Assumir funcions que es deriven del Pla per la Llengua i la 
Cohesió social, per delegació de la Direcció del centre.  

  
3.5.5 Coordinador del PILE  

  

 • Determinar amb l'equip directiu del centre els compromisos de 
continuïtat, formació i participació que es deriven de la implicació en el 

projecte, que necessàriament ha d'estar emmarcat en el Projecte 
educatiu del centre i integrat en el seu Projecte lingüístic.  

  
 • Col·laborar en el desplegament o actualització del projecte 

lingüístic, conjuntament amb les persones amb responsabilitats en la 
coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb 

l'assessorament puntual del coordinador o referent de llengües dels 
serveis territorials .  

  
 • Promoure acords i criteris per a la bona pràctica en la 

coordinació, la docència i el treball conjunt amb la resta dels professors, 
relatius a les metodologies integrades de les llengües (i en especial de 

l'AICLE en qualsevol llengua: "Content and Language Integrated 
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Learning" i "L'enseignement d'une Matière Integrée à une Langue 
Étrangère").  

  
 • Fer difusió en el centre dels materials elaborats per a l'impuls al  

plurilingüisme, així com promoure'n el bon ús i gestionar la visibilitat del 
projecte en els espais virtuals del centre educatiu.  

  
 • Promoure, conjuntament amb les persones amb responsabilitats 

en la coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre, 
les activitats de recerca, de mobilitat, d'associació escolar i 

d'aprofundiment .  

 
 

 3.5.6 Coordinador del treball de recerca i d'orientació acadèmica per al 
batxillerat  

  
        • Planificar i coordinar el  treball de recerca.  

 • Fer arribar als alumnes i als professors tota la informació que 
calgui sobre les PAU.  

 • Coordinar tant l’orientació universitària com la professional de 
cicles superiors.  

 • Controlar la correcció dels canvis de modalitat, recuperació de 
matèries suspeses i convalidacions.  

 
 3.5.7 Coordinació de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la 

normativa vigent.  

  
IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE  

  
4.1 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT.  

  
4.1.1 Equips docents.  

  
Són els grups de professors/es que imparteixen docència a un conjunt 

d’alumnes del mateix nivell, actuen coordinadament en l’establiment de 
criteris per garantir la bona convivència de l’alumnat, la resolució de 

conflictes i la informació a les famílies.  
     Faran el seguiment dels  aprenentatges i adoptaran les decisions 

que col·legiadament determinin.  
     Es reuniran de forma quinzenal, encara que en aquesta franja 

horària podrà no ser convocat tot l’equip docent.  
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     Proposaran accions docents, previsions per atendre la diversitat i 
avaluaran l’oferta de matèries optatives. Proposaran activitats respecte 

als treballs de síntesi.  
  

4.1.2 Els departaments didàctics  

  

L'estructura de departaments de l'institut serà la següent:  
  

a. Departament de Ciències Socials. En forma part el professorat de les 
especialitats de Geografia i Història, Economia, Religió i Filosofia.  

  

b. Departament de Llengües. En forma part el professorat de les 
especialitats de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i 

literatura, Francès i Llengües clàssiques. Funcionalment, el professorat 
de l'especialitat de Llengua catalana i literatura i de Francès forma part 

del Seminari de Català. El professorat de l'especialitat de Llengua 
castellana i literatura i de llengües clàssiques forma part del Seminari 

de Castellà.  
  

c. Departament de Llengües estrangeres. En forma part el professorat 
de les especialitats d'anglès i alemany.  

  
d. Departament de Matemàtiques. En forma part el professorat de 

l'especialitat de Matemàtiques.  
  

e. Departament de Ciències. En forma part el professorat de les 

especialitats de Biologia i Geologia i de Física i Química.  
  

f. Departament d'Educació visual i plàstica. En forma part el professorat 
de l'especialitat de Dibuix.  

  
g. Departament d'Educació física. En forma part el professorat de 

l'especialitat d'Educació física.  
  

h. Departament de Música. En forma part el professorat de l'especialitat 
de Música.  

  
i. Departament de Tecnologia. En forma part el professorat de les 

especialitats de Tecnologia.  
  

j. Departament d’Orientació. En forma part el professorat de 
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Psicopedagogia i els de l’Atenció a la diversitat.  
  

4.1.3 Comissió d'atenció a la diversitat.  
  

Està presidida pel Coordinador/a Pedagògic/a del centre i formada per:  
 

 Un membre de l’equip directiu  

 Coordinació de primer cicle d´ESO  

 Professorat d’orientació pedagògica  

 El tutor de l’Aula Oberta  

 El professional de l’EAP que intervingui al centre  
 

 Les funcions que té atribuïdes són:  
 

a. Planificar i fer el seguiment del conjunt d'actuacions i mesures del 

centre per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes.   

  
b. Establir les actuacions prioritàries del professorat d’Orientació 

pedagògica.  
  

La comissió d’atenció a la diversitat es reunirà de forma preceptiva a 
començament i final de curs, per tal d'establir els criteris i les pautes de 

treball al llarg del curs, així com per fer-ne la valoració i recollir 
possibles propostes de millora. A més, es reunirà una vegada al mes 

per tal d’anar fent un seguiment de les intervencions. S'estendrà acta 
dels acords presos en aquestes reunions.  

   
4.2 ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT  

  
4.2.1 Atenció a la diversitat   

 

Les agrupacions base de l’alumnat al primer curs d’ESO es faran tenint 
en compte les variables següents:  

  
 i) Els alumnes de sisè amb plaça al centre faran, durant el mes de 

juny, una prova objectiva de Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès.  
 ii) El coordinador de primer serà el responsable del traspàs 

d’informació de primària a secundària.  
 iii) Es tindran en compte les orientacions tutorials de les escoles 

de procedència.  
 iv) Totes les famílies tindran una entrevista inicial amb els 

coordinadors i o l’equip directiu.  
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 v) Els resultats de les proves de competències de sisè.  
 

Amb tot això es confeccionaran els grups de primer d’ESO. Per a la 
formació dels grups de segon, tercer i quart, les actes d’avaluació del 

curs i els resultats acadèmics seran el referent per als possibles canvis 
de grup.   

  
La distribució de l’alumnat en els grups és flexible i no definitiva: serà 

revisada per l’equip de professorat en cada sessió d’avaluació i al final 
de cada curs, per fer-hi els canvis que es considerin pedagògicament 

necessaris per a l’evolució de l’alumnat. Els canvis de grup que es 

produeixin, els comunicarà el tutor a la família.   
  

A l’institut, amb l’objectiu d'atendre l’alumnat en la seva diversitat i 
potenciar al màxim les seves possibilitats, els alumnes s’agruparan per 

ritme d’aprenentatge.  
   

4.2.2  Grups ordinaris  
   

Els alumnes d’aquests grups seran més nombrosos, al voltant de 30.   
  

El nombre d'alumnes quedarà compensat per la capacitat d'autonomia 
en el treball, tot permetent que el professorat atengui el seu ritme 

d'aprenentatge.  
  

4.2.3  Grups d’adaptació curricular  
  

Els alumnes d’aquests grups seran poc nombrosos (al voltant de 20 per 

classe) perquè puguin rebre una atenció més propera i individualitzada.   
  

4.2.4  Programa de diversificació curricular  

  

Es plantegen tres grups de diversificació curricular: un per a alumnes de 
1r i 2n d’ESO, un altre per a 3r i un altre, amb l’estada a l’empresa, per 

a 4t d’ESO.  
     Seguiran unes pautes metodològiques de treball integrat i funcional, 

que prioritzen l'adquisició de les competències bàsiques. Aquests grups  
estaran formats per alumnes que requereixen una atenció 

individualitzada per problemes d’adaptació al centre i dificultats 
d’aprenentatge.  

  
4.3  ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL  
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El projecte educatiu de l’institut contempla la tutoria i l’orientació com 

un conjunt d’accions integrades plenament en el procés educatiu, 
accions que no es plantegen com un afegit a les activitats educatives, 

sinó que són considerades des de l’inici com la base fonamental del 
procés educatiu global i integral de l’alumnat.  

     El tutor de grup haurà de ser un dels membres de l’equip docent, 
presidirà les sessions d’avaluació i desenvoluparà les sessions 

periòdiques de tutoria grupal. Aquesta persona serà normalment la 
responsable de coordinar i recollir les informacions de tot l’equip docent 

sobre cada alumne.  

     El coordinador pedagògic coordinarà l'exercici de les funcions de la 
tutoria i programarà l'aplicació del Pla d'Acció Tutorial.   

     El nomenament de les persones tutores l’efectuarà el director per un 
curs acadèmic.  

     Els tutors i tutores tindran en el seu horari setmanal una hora per 
atendre els pares i mares de l'alumnat. Per concertar una entrevista 

amb el tutor o tutora, els pares i mares utilitzaran els fulls dipositats a 
consergeria amb aquesta finalitat.  

     Els tutors han d'ésser, sempre que sigui possible, professors de tots 
els alumnes de la classe.   

  
L’acció tutorial l’haurà d’exercir de manera compartida el conjunt del  

professorat que intervé en un grup d’alumnes amb l’assistència i 
participació a les reunions de l’equip docent.  

  

A més de les funcions recollides a la normativa vigent, els tutors tindran 
les funcions següents:  

  
1. Fer d'intermediari, si cal, entre el grup classe, el professorat, cap 

d'estudis, el director/a i la junta d'avaluació en el procés general 
de l'institut. 

  
    2. Informar, quan calgui, l’equip docent del grup de la situació 

personal de l’alumnat.   
  

    3. Coordinar i presidir a l’inici del curs, l'elecció del delegat i 
sotsdelegat a cada grup.   

  
   4. Fer un seguiment individualitzat de l'alumnat, utilitzant els diversos 

procediments habituals (entrevista personal, fitxa de registre, reunions, 
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seguiment del procés d'avaluació...) i vetllar pel bon funcionament del 
grup d'acord amb les normes de convivència del centre.  

   
5. Informar del rendiment escolar al pare, la mare o tutors legals i als 

mateixos alumnes i, quan el cas ho requereixi, posar-se en contacte 
amb ells, dins l'horari previst o, si cal, en una altra hora acordada, dins 

l'horari de permanència al centre.  
   

6. Presidir les sessions de la junta d'avaluació, tenir cura de la 
documentació corresponent i fer constar en acta els acords presos a les 

sessions de la junta d'avaluació del grup i fer-ne el seguiment, tenir 

cura de la confecció dels butlletins de notes i lliurar-los als alumnes.   
  

7. Convocar l’equip docent  en qualsevol moment que ho cregui oportú, 
quan així ho requereixin les circumstàncies.   

  
8. Orientar els alumnes en l'elecció d'estudis i professions, d'acord amb 

els mitjans i possibilitats de què disposi.   
  

9. Controlar l'assistència de l’alumnat del grup, inclosos els majors de 
divuit anys. Rebre i justificar la validesa dels justificants. Notificar 

periòdicament les faltes d'assistència als pares i mares o representants 
legals, i als mateixos alumnes si són majors d'edat.   

  
10. Informar per escrit, i amb avís de recepció, de les sancions de què 

sigui objecte l'alumne.   

  
11. Demanar al pare, a la mare o al representant legal d'un alumne 

menor d'edat, o a l’alumne major d’edat que abandona els estudis al 
llarg del curs, que signi l'autorització corresponent.   

  
La tutoria de grup s’encarrega de la concreció del pla d’acció tutorial en 

el grup que se li encomani, tot exercint les funcions d’orientació del 
grup. Poden ser tutors d’un grup tots els membres del Claustre, 

independentment de l’exercici d’altres càrrecs o responsabilitats en 
l’estructura del centre.   

  
La tutoria s’encarrega de les tasques de seguiment de l’alumnat i de les 

relacions amb la família.  
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Funcions de la tutoria:  
  

 a. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució 
personal de l’alumnat del grup.  

  
 b. Responsabilitzar-se de les sessions d’avaluació i seguiment de 

l’alumnat del grup.  
 

        c. Tenir cura de la coherència de totes les accions d’ensenyament, 

aprenentatge i avaluació de tot el personal docent que intervé en el 

procés d’ensenyament del grup.  
  

 d. Tenir cura, juntament amb l’equip directiu, quan correspongui, 
de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de 

l’avaluació i de la seva comunicació als pares, mares o tutors legals de 

l’alumnat del grup.  
  

 e. Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica 
de l’alumnat del grup.  

 
        f. Vetllar per la convivència dels membres del grup que se li 

assigni.  
 

       g. Vetllar per la participació de l’alumnat del grup en les activitats 
del centre.  

 
      h. Impartir el crèdit de tutoria corresponent al nivell del grup 

d’alumnes durant tot el curs.  
 

      i. Aquelles altres que li encomani la direcció del centre.  

 
   

V.   CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE  
    

5.1 Assistència  
   

És obligatòria l'assistència i la puntualitat a les classes i a les activitats 
acadèmiques organitzades pel centre per als seus alumnes.  

   
Durant l’horari escolar l'alumnat no podrà sortir del centre. Si per una 

causa justificada un alumne ha de sortir, haurà de portar una 
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autorització del pare o la mare i presentar-la al professorat de guàrdia 
perquè se li permeti sortir del centre. Si l’alumne és de 1r o 2n d’ESO 

només pot sortir si el ve a buscar algun familiar.  
   

L'assistència a classe és obligatòria i està controlada pel professorat. En 
el cas que es produeixi l'absència d'un alumne, no justificada 

prèviament per la família, es comunica per clickedu i se'n fa el 
corresponent registre. Els retards a classe poden ser comptabilitzats 

com a falta.  
 

Si un alumne no pot assistir a alguna classe ho haurà de comunicar, si 

és possible, amb antelació o el mateix dia de la falta.  
   

El Batxillerat és un grau d’estudi no obligatori, però, en matricular-se al 
nostre centre, l’alumnat accepta implícitament el compromís d’assistir a 

classe. La majoria d’edat no capacita ningú per justificar les faltes 
d’assistència; un alumne major de 18 anys podrà signar ell mateix la 

sol·licitud de justificació de faltes d’assistència, però qui decideix si la 
sol·licitud és admesa o no és, com sempre, el tutor.  

   
En cas de dubte sobre l'assistència d'un professor, els alumnes han de 

romandre dins de l'aula i esperar les instruccions del professor de 
guàrdia.  

   
5.2 Normes de convivència  

 

5.2.1 Comportament general   
 

L’institut és bàsicament un lloc de treball, un espai públic, i el 
comportament de tots els seus membres s’ha d’ajustar a pautes més 

formals que les que poden seguir-se a l’àmbit privat, familiar o festiu.  
   

Els alumnes, com la resta de membres de la comunitat educativa, han 
de vestir-se i parlar o interactuar amb la resta del col·lectiu amb 

correcció.  
   

L’alumnat té l’obligació de propiciar un ambient de treball positiu i 
respectar el dret de la resta de l’alumnat a que no sigui pertorbada 

l’activitat normal en les aules. A classe s’ha de mantenir atenció i 
silenci.  
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És obligació de l’alumnat portar el material requerit. L’alumnat portarà 
sempre els llibres, eines i material que indiqui el professorat.  

 
Caldrà portar l’agenda escolar cada dia i mantenir-la neta. L’agenda no 

és en sentit estricte un bé privat de l’alumne, sinó un instrument amb 
diverses funcions didàctiques, ja que serveix perquè l’alumnat 

adquireixi bons hàbits de treball, i altres merament informatives. Pot 
ser revisada pel professorat quan ho consideri oportú.  

 
En cas que falti algun professor, l’alumnat romandrà a classe sota la 

vigilància del professorat de guàrdia, aprofitant l’hora per treballar.  

 
Durant el temps d’esbarjo, l’alumnat no podrà romandre a les aules, 

tallers, laboratoris i passadissos del Centre.  
 

L’ús del mòbil al centre està prohibit. Els alumnes han de portar el mòbil                 
apagat. El mòbil o la tauleta només es pot utilitzar quan el professor ho 

autoritzi per motiu d’una activitat durant la classe.  
  

5.2.2 Nivell acústic i circulació  
   

Per tal de no molestar el seguiment habitual de les classes i la 
convivència al centre, s’ha de mantenir un ambient de silenci en els 

passadissos, vestíbul, biblioteca i sala d’alumnes.  
 

El moviment pels passadissos, escales i pel centre en general s’ha 

d’efectuar amb ordre, sense provocar bloquejos en els llocs de pas, 
especialment davant de les aules on s’està fent classe.  

   
No es pot seure ni ocupar les escales del centre; tampoc no es pot 

seure als passadissos.  
 

Els canvis d’aula cal que es facin de la manera més ordenada possible.  
A l’interval entre dues classes en una mateixa aula, l’alumnat hi 

romandrà. No es pot sortir al passadís.  
     

5.2.3 Respecte als altres  
   

La convivència a l’institut, com a lloc públic, exigeix el respecte als 
altres en general i especialment en paraules, tracte i manifestacions 

afectives o repulsives, tot seguint les convencions socials 
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majoritàriament acceptades.  
  

No es permeten les conductes violentes de cap tipus. En tot moment, 
inclòs el temps d’esbarjo, l’alumnat haurà d’evitar les agressions 

físiques i verbals. Tampoc no es poden fer servir les amenaces ni les 
intimidacions.  

 
Els alumnes han de seguir les indicacions de tots els professionals del 

centre.  
  

 

5.2.4 Neteja  
   

És responsabilitat de tots mantenir net l’institut, i la millor manera de 
tenir-lo net és no embrutar-lo. Per això les aules, laboratoris, taules, 

pissarres, parets, etc., no s’han d’embrutar ni guixar. Hi ha papereres 
suficients per recollir les deixalles.  

   
A les aules es facilitarà el reciclatge del paper. Hi ha una paperera de 

color blau per separar aquest material de les altres deixalles.  
   

No es pot menjar, ni mastegar xiclet, ni beure a les aules, tallers, 
passadissos, ni als recintes tancats del centre.  

   
En acabar cada sessió l’alumnat, sota la supervisió del professorat, ha 

de deixar les taules i cadires totalment ordenades, el material recollit i, 

en general, l’aula en condicions de ser utilitzada per altres grups.  
    

Cal fer un bon ús de les instal·lacions sanitàries, del paper i de l’aigua.  
   

   
5.3. Mediació   

 
La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes entre 

alumnes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació 
específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per si 

mateixes un acord satisfactori.  
   

   5.3.1. Principis de la mediació escolar  
   

a)És possible acollir-se a la mediació i també desistir-ne en qualsevol 
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moment del procés.  
b) La persona mediadora ha de ser imparcial i no ha d’imposar cap 

solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. No pot tenir cap relació 
directa amb els fets que han originat el conflicte.  

c) S’obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes 
la informació confidencial que obtinguin.  

   
El procés de mediació s’ha d’utilitzar com a estratègia preventiva en la 

gestió de conflictes.  
 

Es pot oferir mediació en conflictes generats per conductes greus 

sempre que es consideri que la mesura ajudarà a resoldre el conflicte o 
que no es torni a repetir encara que hi hagi un expedient i s’hagin de 

complir sancions.  
   

5.3.2  Inici de la mediació  
   

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne, per 
tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o 

per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o 
greument perjudicial per a la convivència.  

   
Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un expedient, el centre ha de 

disposar de la confirmació expressa de l’alumne i, si és menor, dels 
seus pares, en un escrit dirigit al Director del centre on consti l’opció 

per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi.  

   
5.3.3. Finalització de la mediació  

   
Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit.  

   
Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a 

terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan 
l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona 

perjudicada i aquesta accepti les disculpes.  
   

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'han d'especificar a 
quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es 

compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini 
s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es 

duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades.  
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Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació 
econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari 

no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.  
   

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 
sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi hagués, complerts els 

pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al 
Director del centre i l'instructor de l'expedient formularà la proposta de 

resolució de tancament de l'expedient disciplinari.  
   

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els 

pactes de reparació per causes imputables a l'alumne o als seus pares, 
la persona mediadora ho ha de comunicar al Director del centre per tal 

d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador 
corresponent.  

   
Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador, el Director del centre ordenarà la continuació del 
procediment sancionador corresponent.  

   
Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 

perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o el 
compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació 

acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de 
l'alumne, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància 

que pot disminuir la gravetat de la seva actuació.  

    
La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment 

que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l'existència 
de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del 

procés de mediació.  
   

El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze 
dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances 

escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput d’aquest 
termini.  

    
5.4. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT  

    
5.4.1. Conductes contràries a la convivència en el centre.   
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5.4.1.1 Conductes sancionables:  
  

Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de 
convivència del centre, així com les conductes greument perjudicials per 

a la convivència, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o 
durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars i en el 

servei de menjador.  
  

Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat 
que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin 

motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els 

seus companys o altres membres de la comunitat educativa.  
   

L’incompliment per part de l’alumnat dels deures i les normes de 
funcionament recollits en aquesta normativa podrà ser sancionat segons 

la seva gravetat.  
   

Es constituirà una Comissió de Convivència formada pel Cap d’Estudis, 
el Coordinador Pedagògic i els coordinadors d’ESO i Batxillerat. En casos 

excepcionals es demanarà la presència d’un representant dels alumnes, 
dels professors i dels pares del Consell Escolar.  

    
5.4.1.2. Disminució o intensificació de la gravetat  

  
Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 

l'actuació de l'alumnat:  

 
a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.  

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 
convivència en el centre.  

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre.  

d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.  
e) La falta d'intencionalitat.  

d) Demanar mediació per resoldre el conflicte.  
  

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l'actuació de l'alumnat:  

  
a) Que l'acte comès atempti contra el deure la discriminació d’un 

membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, 
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religió o per qualsevol altra circumstància personal o social.  
b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys 

d'edat inferior o als incorporats recentment al centre.  
c) La premeditació i la reiteració.  

d) Col·lectivitat i publicitat manifesta.  
  

5.4.1.3  Mesures correctores  
 

 a. Amonestació oral.  
 b. Compareixença immediata davant del o la Cap d’Estudis o del 

Director o la Directora del centre.  

 c. Privació del temps d'esbarjo.  
 d. Amonestació escrita.  

 e. Realització de tasques educatives i reparadores per a l'alumne, 
en horari no lectiu, els dimecres de 15 a 17 h.  

 f. La reparació econòmica dels danys causats al material del 
centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa.  

 g. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 
complementàries del centre  

 h. Canvi de grup o classe.  
 i. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un 

període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes 
classes, l'alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs 

acadèmics que se li encomanin.  
 

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g), 

h) i i) de l'apartat anterior es comunicaran per escrit als pares dels 
alumnes i es sol·licitarà el corresponent comprovant signat conforme els 

ha estat lliurat.  
  

5.4.1.4 Competència per sancionar  
  

Correspon al professorat la imposició de les mesures correctores a), b), 
c), d) e) i f). En el cas de la mesura d), el mateix professor que 

sanciona ha de fer-se càrrec de la vigilància de l’alumnat sancionat. En 
el cas de la mesura correctora f), es fa càrrec de la vigilància de 

l’alumnat sancionat el professorat de guàrdia.  
  

Correspon a la Comissió de convivència la imposició de les sancions g), 
h) i i).  
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5.4.1.5. Responsabilitat penal  

 
La Direcció del centre comunicarà a l’autoritat corresponent qualsevol 

fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. 
Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient 

fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.  
  

5.4.2  Faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre  
   

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el 

centre educatiu les conductes següents:  
   

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 anterior 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.  

  
 5.4.2.1  Sancions que es poden imposar. 

  
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les 

faltes tipificades per l’apartat 1 són:  
  

a) la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 
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complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 
determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de 

tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, 
si són menys de tres mesos.  

   
b) la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre  

   
5.4.2.2 Competència per imposar la sanció  

   
Correspon a la Direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 

l’expedient incoat a l’efecte, sens perjudici que la mesura correctora 

incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, 
del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 

complementària en la resolució del mateix expedient.  
   

5.4.2.3  Prescripció  
   

Les faltes i sancions a què es refereix aquest article (faltes greument 
perjudicials per a la convivència) prescriuen  als tres mesos de la seva 

comissió i de la seva imposició.  
   

5.4.2.4 Gradació de les sancions   
 

Per a la gradació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 
esmentades a l’article 37.1 de la LEC, s’han de tenir en compte els 

criteris següents:  

   
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat 

afectat.  
   

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la 
motiva.  

   
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de 

l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat.  
   

d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, 
en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, 

per administrar la sanció de manera compartida.  
   

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se 
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sanciona.  
   

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  
   

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la 
LEC s’han de considerar especialment greus, i les mesures 

sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta 
especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 

raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de 
terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir.  

   

5.4.2.5  Procediment sancionador  
  

5.4.2.5.1  Procediment abreujat  
    

Quan en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument 
perjudicials per la convivència, l’alumne, i la seva família en el cas dels 

menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i 
accepten la sanció corresponent, la Direcció imposa i aplica directament 

la sanció.  
 

Ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i 
de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne i, en el cas dels menors 

d’edat, dels pares o tutors legals.  
   

5.4.2.5.2 Procediment ordinari  

 
Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre seran 

objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient.  
  

La incoació d’un expedient s'ha d'acordar en el termini més breu 
possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement 

dels fets.  
 

El Director del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el 
qual ha de contenir:  

 
a) El nom i cognoms de l'alumne.  

b) Els fets imputats.  
c) La data en la qual es van realitzar els fets.  

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la 
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complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament 
d'instructor o instructora i el de secretari o secretària recaurà en 

personal docent del centre.  
  

5.4.2.6 Notificació d’ inici d’ expedient  
 

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, 
a l'alumne i, quan sigui menor d'edat, als seus pares.  

      
L'alumne, i els seus pares, si és menor d'edat, poden plantejar davant 

el Director  la recusació de la persona instructora si es donen els casos 

previstos en l’article 28 de la Llei 30/1992.  
      

L'instructor/a en el qual es doni alguna de les circumstàncies 
assenyalades per l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’haurà 
d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al 

Director del centre, el qual resoldrà el que sigui procedent.  
  

5.4.2.7 Mesures provisionals  
 

Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la 
de la resta de l’alumnat del centre en incoar un expedient, la Direcció 

del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional 
d’assistència a classe per un mínim de 3 dies lectius prorrogables a un 

màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la 

Direcció que incoa l’expedient.  
 

Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, 
l’alumne haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les 

activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 
d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional 

d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, 
s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme 

durant aquest període. Mentre duri la suspensió de l’alumne tan sols 
podrà entrar al centre a fer els exàmens programats. 

   
5.4.2.8 Instrucció i proposta de resolució  

  
La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha 

de practicar les actuacions que consideri pertinents per a l'esclariment 
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dels fets esdevinguts, així com la determinació de les persones 
responsables.  

 
Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular 

proposta de resolució provisional, la qual haurà de contenir:  
 

a) Els fets imputats a l'expedient.  
b) Les faltes que aquests fets poden constituir.  

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne amb especificació, si 
escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la 

gravetat de la seva actuació.  

d) Les sancions aplicables.  
   

L’instructor/a escolta l’alumnat afectat (i els pares o tutors legals, si 
s’escau) i els dona vista de l’expedient completat fins a la proposta de 

resolució provisional (tràmit de vista i audiència), per tal que puguin 
manifestar la seva conformitat amb allò que en l’expedient s’estableix i 

es proposa, o puguin formular-hi al·legacions.  
 

El termini per realitzar el tràmit de vista d’expedient, de la realització 
del qual n’ha de quedar constància escrita, és de 5 dies lectius, i el 

termini per formular al·legacions és de 5 dies lectius més.  
 

L’instructor formula la proposta definitiva de resolució.  
   

5.4.2.9 Resolució de l'expedient  

 
Correspon al Director del centre resoldre els expedients i imposar les 

sancions que correspongui.  
 

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que 
comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les 

etapes d’escolarització obligatòria, es procurarà l’acord del pare, mare o 
tutor o tutora legal.  

 
Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció 

expressarà motivadament les raons que ho han impedit.  
 

La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les 
etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne un lloc escolar en un altre 

centre. El Departament d'Ensenyament ha de disposar el que sigui 
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pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova 
escolarització de l’alumnat en qüestió.  

  
5.4.2.10 Notificació resolució expedient  

  
La Direcció del centre ha de notificar a l’alumne i als pares o 

representants legals la resolució adoptada.  
 

Un cop resolt l’expedient per la Direcció del centre, i a instàncies dels 
pares o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el 

Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici de la 

presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant el Consorci  
d’Educació de Barcelona.  

 
En qualsevol cas, la Direcció del centre ha d’informar periòdicament el 

Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a 
què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 

mesos de la seva comissió i de la seva imposició.  
 

L’alumne i els seus pares poden presentar els recursos o reclamacions 
pertinents davant el Consorci d’Educació de Barcelona.  

 
Contra les resolucions del Director dels centres educatius públics es pot 

interposar recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, davant el Director dels serveis 

territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

   
VI. DE L'ALUMNAT I DEL PROFESSORAT  

  
6.1 DEL PROFESSORAT  

  
El professorat és el col·lectiu encarregat de l'educació de l’alumnat a 

l'institut. Tindrà cura que tothom conegui aquest document de Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre amb la finalitat d'assolir un 

clima adequat d'educació, respecte i correcció envers les persones, el 
material, les dependències i les instal·lacions del centre. Les funcions 

del professorat són, entre d’altres, les establertes a l’article 91 de la Llei 
Orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), i a l’article 104 de la llei 12/2009 

d’Educació (LEC). 
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6.1.1. Drets  
  

a. A la llibertat de càtedra, d’acord amb la programació del departament 
didàctic corresponent.  

b. A ésser respectat tant per part de l’alumnat com dels altres membres 
de la comunitat educativa.  

c. A participar en els òrgans de govern del centre.  
d. A elegir i ésser elegit per als càrrecs del centre mitjançant el Claustre 

de professors/es i el Consell Escolar.  

e. A ésser informat de la gestió del centre mitjançant el Claustre de 
professors i el Consell Escolar.   

f. A reunir-se lliurement al centre per tractar tant d’assumptes laborals 
com pedagògics.  

g. A treballar en unes instal·lacions adequades i amb material docent 
adient per a desenvolupar dignament la seva tasca.  

h. A contribuir a definir les orientacions pedagògiques del centre, 
d’acord amb els documents de gestió (Projecte Educatiu de Centre, 

etc.).  
   

6.1.2. Deures  
  

a. D’impartir classes i complir puntualment l’horari assignat.  
b. D’assistir als claustres, avaluacions, reunions de coordinació, 

reunions de departament, així com a totes les reunions convocades per 

la Direcció del centre.  
c. De vetllar pel bon estat de les instal·lacions, material i ordre en el 

centre durant tot el seu horari lectiu o fix al centre.  
d. De justificar les faltes d’assistència i puntualitat d’acord amb la 

normativa vigent. S’entén per falta de puntualitat o d’assistència, el 
retard o l’absència a cadascuna de les activitats incloses al seu horari 

lectiu o fix al centre. La Direcció del centre comunicarà al Consorci les 
faltes i retards injustificats.  

e. D’ésser present al centre durant les activitats no lectives sempre que 
tinguin lloc dins del seu horari lectiu o fix al centre.  

f. D’atendre l’alumnat i els pares i mares que ho desitgin en l’horari 
establert.  

g. De dur a la pràctica la programació específica de la matèria pel que 
fa als objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació elaborats 

amb la resta dels membres del departament didàctic, sota la 
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coordinació del cap de Departament. D’informar de forma clara, a 
començament de curs, del sistema  d’avaluació i recuperació aprovat 

pel departament corresponent.  
h. De comunicar prèviament les activitats escolars i extraescolars no 

previstes inicialment al Cap d’Estudis per tal d’obtenir el permís 
provisional corresponent, a l’espera del  definitiu del Consell Escolar.  

i. De fomentar l’esperit cívic entre la comunitat escolar. Col·laborar a 
resoldre situacions conflictives que es donin eventualment amb 

alumnes, encara que no siguin alumnes seus.  
j. De controlar diàriament l’assistència dels alumnes a classe –hora 

lectiva o de guàrdia-, segons el Pla d’Absentisme.  

k. De mostrar els exàmens un cop corregits a l’alumnat, fer els 
aclariments pertinents als qui ho demanin i entrar les notes d’avaluació 

d’acord amb el calendari establert. És convenient lliurar el material que 
hagi pogut contribuir a atorgar les qualificacions durant el curs (proves 

escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.) als alumnes i fer-ne un 
retorn adequat, perquè es pugui utilitzar com una eina més en el procés 

d’aprenentatge de l’alumne. Per tal de garantir el dret a la revisió de 
qualificacions, l’alumne ha de conservar fins a final de curs el material 

que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. 
També, amb aquesta finalitat, els professors han de conservar el 

registre de qualificacions i el material d’avaluació que no hagin lliurat a 
l’alumne(com ara el que hagi utilitzat en les avaluacions 

extraordinàries) 
l. De sol·licitar autorització prèvia a Prefectura d’Estudis per a  qualsevol 

canvi d’horari o d’aula, i notificar els canvis en el full de guàrdies.  

  
6.1.3. Funcions del professorat a l'aula.    

  
a. El manteniment a les aules de l'ambient d'estudi, atenció i treball 

necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques 
d'ensenyament i aprenentatge.  

b. El control de l'assistència de l’alumnat.  
c. El seguiment, per a cada àrea, de la programació, dels criteris i de la 

metodologia d'avaluació fixats pel departament. Aquests criteris 
d'avaluació es comunicaran a l’alumnat al començament del curs.  

d. L’avaluació de l’alumnat segons la normativa vigent i la resolució de 
les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del 

curs, del cicle o de final d’etapa.  
e. El professor que faci la classe abans de l'esbarjo i l'última classe del 

matí o de la tarda deixaran tancada l'aula. Així mateix, i amb la 
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col·laboració de l’encarregat del grup d’alumnat, tindrà cura que quedin 
els llums apagats i les finestres tancades.  

f. El control quotidià de la neteja, l’ordre, l’estat de manteniment i els 
desperfectes a l'interior de l'aula. En cas de detectar-se alguna 

anomalia en aquest sentit, es comunicarà immediatament a Secretaria 
o a Prefectura d’Estudis del centre; també es comunicarà el nom dels 

responsables -si són coneguts- dels desperfectes i el desenvolupament 
dels fets.  

  
Assistència del professorat.  
 

a. La presència dels professors en el centre és obligatòria en:  

 Hores lectives i de guàrdia  

 Claustres ordinaris i extraordinaris  

 Reunions de Departament  i Seminari  

 Juntes d'avaluació  

 Reunions d’equips docents  

 Actes i reunions relacionades amb el seu càrrec  

 Reunions degudament convocades per la Direcció  
 

b. El professorat assistirà amb puntualitat a les tasques educatives 
assignades. L'assistència i puntualitat del professorat es controlarà 

mitjançant el full de guàrdies.  
c. Són justificables totes aquelles absències incloses com a llicències i 

permisos en la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Caldrà justificar-les adjuntant-hi el justificant.   

d. Caldrà ser puntual en la finalització de les sessions de classe, tant si 
suposen canvi de classe com sortida al pati o final de jornada lectiva. 

Només en circumstàncies excepcionals i amb el consentiment de la 
Direcció es podrà sortir amb antelació. Durant els exàmens, no es 

deixarà sortir de l'aula cap alumne encara que que l'hagi acabat.  
   

 6.2 DE L’ALUMNAT  

  
 6.2.1. Drets i deures de l’alumnat  

  
D’acord amb l’article 21 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) i d’acord 

amb l’article 22 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC)  

   

VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ  DELS SECTORS DE LA   
COMUNITAT ESCOLAR.  
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Les famílies són els primers responsables de l'educació dels seus fills. 
Signen, juntament amb la comunitat educativa del Centre, la Carta de 

Compromís Educatiu (annex 1) adaptada a les seves necessitats, en la 
qual s’han d’expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de 

convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats 
educatives, d’acord amb l’article 20 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC).  

  
7.1 DRETS DELS PARES I MARES, TUTORS O RESPONSABLES LEGALS 

DE L’ALUMNAT  
  

D’acord amb l’article 25 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC), les mares, 

els pares o els tutors/es legals de l’alumnat, a més dels altres drets que 
els reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a 

rebre informació sobre:  

a. El projecte educatiu  

b. El caràcter propi del centre  

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

d. La carta de compromís educatiu, i la corresponsabilització que 
comporta per a les famílies.  

e. Les normes d’organització i funcionament del centre  

f. Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i 

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

els comporta i la resta d’informació rellevant relativa a les activitats i els 
serveis oferts.  

g. La programació general anual del centre  

h. Les beques i els ajuts a l’estudi  
i. Les mares, els pares o els/les tutors/es de l’alumnat matriculat en un 

centre tenen dret a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs 
fills. Amb aquesta finalitat, el Departament ha de preveure els mitjans 

necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals 
puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en 

particular per mitjà de la tutoria.  
  

  Deures dels pares/mares de l’alumnat  
 

D’acord amb l’article 25 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC), les mares, 

els pares o els/les tutors/es legals tenen el deure de respectar el 
projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de 

participar activament en l’educació de llurs fills, el deure de contribuir a 
la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i el dret 
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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.   
 

La Direcció del centre promourà, en el marc de les seves competències, 
les mesures adequades per a facilitar l’assistència de mares i pares a 

les reunions de tutoria i la participació de llurs representants als 
Consells Escolars i als altres òrgans de representació en què 

intervinguin.  
 

Les famílies han de responsabilitzar-se de l’assistència dels seus fills/es 

a totes les activitats del centre i del seguiment de l’aprofitament que en 

fan.  
  

Els pares i mares o tutors han de justificar de forma adequada les faltes 
d’assistència o puntualitat dels seus fills. En el cas que l’absència o 

retard de l’alumne sigui previsible, s’anunciarà amb antelació suficient. 
El professorat podrà requerir la justificació documental de les absències 

en cas de reiteració o examen.   
 

Els pares i mares o tutors hauran d’autoritzar les sortides extraescolars 

dels alumnes menors d’edat, si hi estan d’acord.  
 

Els pares i mares o tutors tenen l’obligació d’assistir, amb esperit de 

col·laboració, a totes les reunions, entrevistes i requeriments que els 
facin els professors, tutors i membres de l’equip directiu, en l’horari 

establert pel centre.  
 

Els pares i mares o tutors han d’atendre les indicacions que 

contribueixin a l’educació dels seus fills i a la millora del funcionament 
del centre.  
 

Els pares i mares o tutors/es tenen l’obligació de vetllar perquè els seus 

fills facin les tasques acadèmiques proposades pel centre: estudis, 
treballs, exercicis, lectures...  
 

Els pares i mares o tutors/es han de vetllar pel compliment, per part 
dels seus fills, de les possibles sancions que els siguin imposades, 

ajudant-los a reflexionar i a ser responsables. En aquest sentit, el 
compliment de sancions té prioritat sobre qualsevol altra activitat que 

l’alumne realitzi fora del centre, que mai no podrà condicionar-lo.  
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En cas d’incompliment manifest i reiterat dels seus deures, per part dels 
pares i mares o tutors, el centre té l’obligació de reclamar l’actuació 

d’altres instàncies de l’administració.  
 

L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les 

instal·lacions del centre educatiu o al seu material, o el sostregui, està 
obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la 

responsabilitat civil correspon als pares i mares o tutors/es en els 
termes previstos a la legislació vigent. En el cas que un grup d’alumnes 

amagui la responsabilitat concreta d’algú en uns danys produïts, tot el 
grup haurà de fer-se responsable dels desperfectes, atès que és més 

educativa l’assumpció col·lectiva de responsabilitats que la impunitat 

reiterada en les faltes comeses.  
  

Els pares i mares o tutors tenen l’obligació de respectar qualsevol altre 
compromís que no figuri en aquestes NOFC i que consti en la Carta de 

Compromís Educatiu (així com la Direcció del centre també es 
compromet en el mateix sentit).  
 

 
 7.2  PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES EN LA VIDA DEL 

CENTRE  
 

Les famílies dels alumnes exerceixen la seva participació a través de 
l’AMPA i dels representants en el Consell Escolar, d’acord amb l’article 

26 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC).  
 

Participaran en la gestió educativa d’acord amb la legislació vigent i allò 

disposat en aquestes normes.  
 

Seran atesos pel tutors dels seus fills, prèvia cita, en els horaris fixats 

en la Programació General Anual del Centre (PGAC).  
 

Assistiran a les reunions convocades segons la PGAC. Rebran informació 
correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica dels seus fills.  
 

Podran pertànyer a l’AMPA segons els seus reglaments específics. 
L’AMPA podrà tenir com a domicili social el centre docent, prèvia 

autorització de la Direcció.  
 

Defensaran els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.  
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Escolliran l’ensenyament de religió o els ensenyaments alternatius a la 
religió per als seus fills menors d’edat.  
 

Tenen el dret d’elegir i ser elegits membres del Consell Escolar o 
d’altres òrgans amb representació de famílies.  
 

A l’horari dels tutors hi constarà almenys una hora per tal de poder-los 
rebre amb prèvia sol·licitud d’entrevista.  
 

Tenen dret a ser informats a principi de curs de l’horari, calendari, dates 
d’avaluació i nom dels professors/es dels seus fills/es.   
 

Rebran puntualment informació dels esdeveniments que alterin el 
normal desenvolupament de l’horari escolar (vagues, sortides, jornades 

especials...).  
 

AMPA  

  
Els pares i mares dels alumnes tenen garantida la llibertat d’associació 

en l’àmbit educatiu i, en conseqüència, podrà constituir-se una 
associació de pares i mares (AMPA) d’acord amb les normes jurídiques 

vigents.  

  

L’associació assumirà, entre altres, les funcions següents:  
  
 a) Col·laborar en la promoció de les activitats educatives 

complementàries i extraescolars, així com la gestió dels llibres de text 

amb l’ajuda de la Secretaria del centre.  
 b) Assistir els pares i mares en tot el que puguin necessitar 

relacionat amb l’escolarització dels seus fills i que estigui dintre de les 

seves competències.  
 c) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la 

gestió del centre.  
 

La direcció del centre vetllarà per mantenir un contacte continuat amb 
els seus representants i facilitarà tot allò que sigui necessari per al  

desenvolupament de les seves activitats dintre de les possibilitats del 
centre, a més de recollir i considerar els seus suggeriments i peticions. 

També facilitarà la difusió de les comunicacions de l’AMPA als seus 

membres mitjançant circulars repartides entre els alumnes, correu 
electrònic o qualsevol altre mitjà a la seva disposició.  
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L’AMPA podrà utilitzar, per a les seves activitats, les aules polivalents, 
zones esportives i biblioteca del centre, sempre que no interfereixin en 

el normal desenvolupament escolar. La junta de l’AMPA disposarà d’un 
local a l’institut per a les seves reunions; aquest espai pot ser compartit 

amb altres activitats compatibles, sent d’ús preferent per a l’AMPA.  

  

L’horari d’atenció a les famílies serà establert per la mateixa associació 
en funció de les seves possibilitats, intentant tenir una atenció setmanal 

com a mínim.  

  

 

7.3 ALUMNES DELEGATS. CONSELL DE PARTICIPACIÓ.  
   

7.3.1 Els delegats i delegades de classe i altres càrrecs.   
  

L’alumnat de cada classe triarà durant els primers quinze dies del curs 
escolar els delegats i altres càrrecs del grup classe. Com a mínim hi 

haurà dos representants de l’alumnat per grup classe: delegat i 
subdelegat, càrrecs de nomenament obligat, sens perjudici que el 

professor tutor o els equips docents puguin decidir la creació d’altres 
càrrecs amb responsabilitats diverses, com per exemple un responsable 

de l’agenda digital de deures, d’ordre i neteja o de la llista d’assistència.  
Els delegats de classe són representants de l’alumnat de cada grup 

davant el professorat, tutors, equip directiu i coordinacions.  
 

S'escullen a cada grup per a un període d’un curs complet. El 

subdelegat ajudarà el delegat en les seves tasques i el substituirà en 

cas de malaltia o absència.  
 

Les principals funcions del delegat són:  
  

a. Representar els companys i companyes de classe davant els òrgans 
de gestió del centre: Direcció, Coordinació, Tutoria, etc.  

  
b. Col·laborar amb el tutor del grup en la detecció i solució dels 

problemes acadèmics, disciplinaris, etc. que sorgeixin al llarg del curs.  
  

c. Notificar immediatament els desperfectes detectats a l’aula del grup, 
o bé al tutor o bé a Secretaria.  

  
d. Comunicar l’absència de professorat després de 10 minuts d’iniciada 
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la classe al professorat de guàrdia o al Cap d’Estudis o a un altre 
membre de l’Equip Directiu si es donés el cas que aquesta absència no 

hagués estat prevista.   
  

e. Actuar de moderador i dinamitzador del grup classe quan es facin 
reunions a l’aula per discutir i solucionar problemes del grup.  

  
f. Col·laborar amb la Prefectura d'estudis per dur a terme qualsevol 

tipus d'activitat cultural, educativa o de lleure que es consideri 
interessant.  

  

g. No podran ser candidats a delegat els alumnes que en el moment de 
l'elecció tinguin obert un expedient disciplinari i acumulin més de tres 

faltes greus en els quinze mesos anteriors a la data d’elecció de 
delegat. 

  
h. El tutor, a proposta del grup o de l'equip docent, podrà cessar el 

delegat quan no compleixi correctament les tasques i funcions que li 
han estat encomanades. A continuació, es procedirà a una nova votació 

per elegir delegat.  
  

i. Participaran en el Consell de Delegats i en les reunions a què siguin 
convocats oficialment. El Consell de Delegats estarà format per tots els 

delegats i subdelegats dels grup classe i els representants dels alumnes 
al Consell Escolar.  

  

S’establiran reunions amb periodicitat mensual entre el Consell de 
Delegats i l’equip directiu.  

  
El Consell de Delegats, mitjançant els representants de l’alumnat al 

Consell Escolar, podrà sol·licitar per escrit, a la Direcció del centre o al 
Cap d’Estudis, una reunió extraordinària del propi Consell. El Director/a 

o el Cap d’Estudis la permetran si és prou motivada.   
  

7.3.2 L'associació d'estudiants  
   

Al centre es podran constituir associacions d'estudiants que es 

regularan per l’article 24 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC). Es 
finançaran a través de les seves quotes i de les subvencions que puguin 

rebre de l'Ajuntament o d'altres institucions.  
 

L'equip directiu procurarà que disposin dels espais adients per a dur a 
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terme les seves tasques i reunions.  
 

Les associacions d’estudiants es comunicaran amb l’alumnat mitjançant 

els seus representants en el Consell de Delegats/des, després de 
sol·licitar-ho i rebre la conformitat de la Direcció del centre.  
 

Les activitats que proposin les associacions hauran de tenir com a 
objectiu prioritari fomentar la positiva convivència de tots els membres 

de la comunitat educativa i la integració activa de l’alumnat en la vida 
del centre.  

  
  

7.3.3. Dret de vaga  

  
El Consell Escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’ESO 

les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la 
seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin 

objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de 
reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i 

delegades a la Direcció del centre i es disposi de la corresponent 
autorització dels seus pares/mares. En aquest sentit, l’alumnat haurà de 

justificar la seva absència mitjançant una autorització dels pares/mares 
o tutors/es legals i només així podrà sortir del centre. Per raons de 

convivència i organització, caldrà avisar de la decisió adoptada amb 48 
hores d'antelació.  

  
Per a l’alumnat de Batxillerat no es considerarà falta ni podran ser 

objecte de sanció les decisions col·lectives de l’alumnat sobre la seva 

assistència a classe, quan siguin resultat de l’exercici del dret de reunió 
i el Consell de delegats/des ho hagi comunicat prèviament a la Direcció 

del centre.  
 

El centre ha de garantir el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les 

decisions sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament 
atès.  

   
 

VIII FUNCIONAMENT DEL CENTRE  
  

8.1  ASPECTES GENERALS  

  

8.1.1 Horari marc  
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BATXILLERAT: L’horari marc de l’alumnat serà de 8.00 a 14.30 h. Fora 

del temps de l'esbarjo, cap alumne menor d’edat no podrà sortir del 
Centre individualment si no presenta al professor de guàrdia un 

document que justifiqui la seva sortida.  

  

ESO: L' horari serà: 
 

Dilluns, de 8.00 a 14.30 h 
Dimarts i dijous, de 8.00 a 13.30 h i  de 15.00 a 17.00 h 

Dimecres, de 8.00 a 13.30 h 

Divendres, de 8.00 a 13.30 h 
 

Durant aquest horari cap alumne no podrà sortir del centre. Si per una 
causa justificada ha de fer-ho, haurà de portar un document que així ho 

acrediti i presentar-lo al professorat de guàrdia perquè aquest li permeti 
sortir del centre. Cap alumne de primer o segon d’ESO no pot sortir si 

no ve la família a buscar-lo.  

  

L’alumnat de tercer i quart d’ESO podrà sortir del centre durant el 
temps de l’esbarjo, si així ho han autoritzat personalment els seus 

pares o representants legals en el moment de formalitzar la matrícula.  

   

  
8.1.2 Entrades i sortides  

  

L’assistència a classe és obligatòria per a tot l’alumnat, tant d’ESO com 
de Batxillerat.  

  
La puntualitat d’alumnat i professorat és imprescindible per al bon 

funcionament del centre.  

  

Un cop començades les classes, cap alumne no podrà sortir del centre 
sense autorització expressa d’un professor responsable de l’Equip 

Directiu, del tutor o del professorat de guàrdia, al qual haurà de 
mostrar l’autorització escrita dels seus pares o representants legals.  

 
L’alumnat de segon de batxillerat que fa matèries soltes podrà, si ho 

desitja, abandonar el centre quan no tingui classe. La consergeria tindrà 
un llistat de l’alumnat que es troba en aquesta situació i els permetrà la 

sortida.  
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Tot l’alumnat que arribi tard entrarà a l’institut, i consergeria apuntarà 

el retards a la plataforma del clickedu.  
 

En tot cas, l’alumnat que porti una justificació del motiu del retard 

signada pels pares, mares o tutors/es legals o un comprovant de retard 
d’una companyia de transport públic sí que podran anar directament a 

les classes.  
 

En acabar el pati de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat, a les 11.35 h del matí, 

es procedirà de la mateixa manera que a primera hora.   

  

L’institut restarà tancat durant l’horari escolar i només podrà sortir 
l’alumnat de Batxillerat que faci matèries soltes o els que portin una 

justificació signada pels pares/mares o tutors.  

  

Quan falti un professor, l’alumnat haurà de romandre a l’aula i esperar 
que arribi el professorat de guàrdia; quan aquest arribi, es quedarà a 

l’aula amb l’alumnat, vigilant que facin la feina que tinguin 

encomanada. Si el professorat de guàrdia, per algun motiu, no fes acte 
de presència, els delegats de curs tenen l’obligació d’avisar un professor 

de guàrdia o un membre de l’equip directiu. Si falta un professor a 
darrera hora del matí o de la tarda, els alumnes de Batxillerat podran, 

excepcionalment, anar-se’n a casa.  

  

 8.1.3 Visita de pares   
  

Les famílies poden sol·licitar visites als tutors de grup del seu fill o 
també amb l’equip directiu del centre.  

 
Correspon demanar visita amb el tutor quan es vulguin tractar temes 

relacionats directament amb el desenvolupament de les classes de 
l’alumne i de la convivència al centre.  
 

Sempre cal fer aquesta entrevista prèvia abans de demanar hora amb 
l’equip directiu.  

 
En casos que no s’hagin pogut resoldre directament amb el tutor de 

grup, la família pot demanar entrevista amb el Coordinador, el qual 

decideix la intervenció del Cap d’Estudis, que al seu torn decideix la 
intervenció de la Direcció.  
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En qualsevol dels dos casos, la cita es concreta telefònicament a 
consergeria per tal de consensuar dia i hora.  

  
8.1.4 Activitats complementàries i  extraescolars   

  
Comunicació als pares:  

  
Les activitats que tinguin lloc fora del recinte escolar es comunicaran 

per escrit als pares i mares a través d'una carta lliurada als alumnes 
uns dies abans. La carta inclourà l'explicació dels objectius que es 

pretenen amb aquestes activitats, on tindran lloc i la durada prevista. A 

més, si el transport pel desplaçament és organitzat per l’institut, la 
carta disposarà d'un espai que caldrà que els pares i mares, per donar 

la conformitat a la sortida escolar, omplin, retallin i facin arribar, a 
través del seu fill, al professor corresponent o tutor.  

  
Les activitats d’Educació física que es realitzen sempre al camp de 

futbol municipal Andrade/Gran Via queden excloses d’aquestes 
comunicacions.  

   
Viatges i sortides. Normativa general. Programació: 

  
Els departaments i seminaris programaran anualment les activitats 

escolars que es realitzin fora del recinte del centre o que interrompin 
l'horari lectiu habitual. Aquesta programació s'haurà de fer abans del 

començament de curs i haurà de ser aprovada pel consell escolar. La 

programació anual inclourà els objectius de les activitats, nivells 
afectats, distribució per trimestres i previsió d'acompanyants.  

  
En el marc d'aquesta programació, les activitats concretes seran 

autoritzades per la direcció i comunicades al consell escolar en la seva 
primera reunió.  
 

L'equip directiu vetllarà per la coherència i equilibri entre les sortides 
que hauran de realitzar els diferents nivells i grups de l'alumnat.  

  
Alumnat:  

  
L'alumnat menor d'edat que participi en activitats fora del centre haurà 

de presentar prèviament l'autorització escrita dels seus pares o tutors 
legals. Si aquests no autoritzen la participació de l'alumne, ho hauran 
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d'expressar per escrit.  

     

Acompanyants: 
  

Hi haurà d'haver un acompanyant per cada 20 alumnes o fracció 
excedent de 20. A proposta de l'equip directiu, el Consell Escolar podrà 

autoritzar l'augment del nombre d'acompanyants en una sortida 
concreta, en funció de les seves característiques específiques.  

  
No es podran realitzar sortides amb menys de dos acompanyants, un 

dels quals haurà de ser necessàriament un professor, llevat d'aquelles 

situacions en què el Consell Escolar pugui determinar altres condicions.  

Es poden contractar monitors acompanyants del professorat a les 

sortides extraescolars. El recurs a la seva contractació es farà de 
manera subsidiària.  
 

Les despeses que se’n generin hauran de carregar-se a les quotes 
pagades per l’alumnat.  

  
Pagament:  

  
L'alumnat participant en cada sortida ha d'assumir la totalitat de les 

despeses originades (transport, assegurances, manutenció, entrades a 
museus, propines, dietes dels acompanyants...). Les despeses 

imprevistes originades per necessitats o incidents que afectin l'alumnat 
han de ser assumides per les famílies dels alumnes afectats.  

  
El consell escolar fixarà l'import de les dietes dels acompanyants:  

  
El centre pagarà el transport del professorat a les sortides en què es 

faci servir transport públic i l’alumnat pagui directament les seves 

despeses.  

  

Sortides curriculars:  
  

Les sortides acadèmiques són obligatòries. Els alumnes que no 
participin a les sortides curriculars de caràcter obligatori dirigides a la 

totalitat del grup classe han de romandre sota la custòdia dels seus 
pares/mares/tutors i no podran estar-se al centre. Els alumnes exclosos 

per raons disciplinàries hauran de romandre al centre, sota la custòdia 
d’un professor.  
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El professorat responsable de cada sortida acordarà amb l'alumnat 

afectat les dates i el sistema de pagament de les quotes individuals.  

  

Per poder realitzar una sortida, caldrà la participació efectiva (entenent-
se per participació efectiva, quan l’alumnat n’ha abonat la paga i 

senyal), com a mínim, del 50% de l'alumnat de cada grup classe 
(sortida de grup), grup assignatura (sortida de matèria) o nivell (sortida 

de nivell).  

En qualsevol cas l’alumne haurà de comptar amb l’autorització expressa 

de l’equip docent.  

   
Viatge de batxillerat:  

  
El viatge a Itàlia es realitzarà a 1r de Batxillerat. El viatge es durà a 

terme si hi ha un nombre suficient d’alumnes. Si el nombre d’alumnes 
per grup-classe no és majoritari, les classes, durant el viatge, es 

realitzaran amb normalitat. La direcció presentarà a principis de curs 
una proposta de viatge a l'alumnat i, així mateix, hi garantirà 

l'assistència d’acompanyants suficients.  

  

Activitats extraescolars dins del centre:  
  

El Consell Escolar encarrega a L'AMPA l'organització de les activitats 
extraescolars al centre, sota la supervisió del coordinador d'activitats i 

serveis.  

 
L'AMPA presentarà anualment al Consell Escolar la programació i 

regulació d'activitats per a la seva aprovació. Es realitzaran els dimecres 
de 15.30 a 17.20 h. Les activitats dels alumnes del primer cicle d'ESO, 

els dimecres, es faran amb horari complet de 15.00 a 17.00 h i sense 
temps d'esbarjo intermedi.  

  
2. Els monitors dels cursets s'encarregaran de la recepció i control 

directe dels alumnes. Si es produeix l'absència d'un o més monitors/es, 
l'AMPA n’haurà previst la substitució. Si això no s'acompleix, l'equip 

directiu podrà suspendre la realització de les activitats. El control dels 
alumnes es farà mitjançant llistes dels grups i verificació diària 

d'assistència.  

  

3. Les activitats seran preferentment lúdiques.  
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4. L'AMPA es dotarà d'una infraestructura que permeti organitzar 

aquestes activitats. Hi haurà una vocalia d'activitats que serà 
l'interlocutor habitual del coordinador d'activitats i serveis de l'equip 

directiu.  

 

L'AMPA disposarà, tanmateix, de personal encarregat de la coordinació 
de monitors, cobrament de quotes, emissió de comunicats, confecció de 

llistes, etc. Romandran a l'espai designat per l'equip directiu i atendran 
possibles incidències de l'alumnat fins que vinguin els seus familiars a 

buscar-los o fins a la finalització de les activitats, a les 17.20 h. També 

podran encarregar-se d'acompanyar l'alumnat a casa o al dispensari 
mèdic en cas de necessitat.  

  
5. Les activitats extraescolars seran pagades per l'AMPA o bé pels 

alumnes usuaris. L'AMPA podrà preveure l'existència d'ajuts per a 
famílies amb problemes econòmics.  

   
8.1.5 Esbarjo  

  
Cada professor haurà de vetllar perquè es tanquin les portes, finestres i 

llums de la seva aula a l’hora del pati, a les darreres hores del matí i de 
la tarda i, en general, sempre que a l’hora següent l’aula que deixen es 

quedi sense alumnes. Per a això hi ha penjat a cada aula el 
corresponent horari.  

  

A l’hora de l’esbarjo l’alumnat no pot estar-se a les aules ni als 
passadissos sense l'autorització presencial del professor que ho hagi 

autoritzat i que en serà el responsable. Només es permetrà l’estada a la 
primera planta, a la sala d’estudi, als alumnes de tercer, quart i 

batxillerat.  

 

El pati s’ha de conservar el més net possible i cal evitar llençar papers, 
llaunes, etc. al terra.  

 
L’alumnat ha de ser a les aules a l’hora en punt; per qüestions 

tècniques, la porta es tancarà quan passin cinc minuts. En cap cas 
arribar cinc minuts tard és un dret de l’alumnat ni del professorat.  

  
8.1.6 Les classes   
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No es pot sortir de l'aula entre classe i classe si no es canvia d’espai. 
Caldrà esperar l'arribada del professor dins de l'aula i en disposició de 

començar la classe. Per sortir de l’aula, l’alumne haurà de rebre la 
targeta que autoritza la seva sortida la targeta d’expulsió  i que haurà 

de mostrar a petició de qualsevol altre professor. Les entrades i sortides 
a les aules han de fer-se en ordre, sense corredisses ni empentes i 

sense sorolls.  

  

Si un alumne arriba tard a classe, el/la professor ha d’anotar-lo com a 
retard al registre del clickedu.  

  

En cas d’absència d’un professor, l’alumnat s'estarà dins de l'aula i 
esperarà el professor de guàrdia. L’alumnat de Batxillerat podrà ser 

autoritzat a anar-se’n a casa amb permís de Prefectura d’Estudis si ha 
faltat el/la professor de l’última classe del matí (de 13.30 a 14.30 h per 

als alumnes de Batxillerat) o excepcionalment de les dues últimes (de 
12.30 h a 14.30 h), sempre que això sigui compatible amb la feina 

programada.  

  

Quan un alumne sigui expulsat de classe es comunicarà l’expulsió a la 
família i s’anotarà en el registre del clickedu.  

  
Si durant una classe s'ha canviat la disposició del mobiliari a causa 

d'exàmens, grups de treball, etc., el professor serà responsable de 
deixar l'aula tal com l'hagi trobada.  

  

L’alumnat col·locarà les cadires sobre les taules en marxar a les 
darreres hores de classe o quan ningú més hagi d'ocupar l'aula. Als 

laboratoris i a l’aula de tecnologia els alumnes col·locaran les cadires al 
seu lloc després de cada sessió de classe.  

  
Hi haurà un alumne, o alumnes, responsables de l’ordre i la neteja de 

l’aula a cada grup. Aquest càrrec podrà ser rotatori i comporta també 
tancar finestres i llums, buidar papereres de reciclatge i netejar la 

pissarra.  

  

Per utilitzar els diferents espais del centre, caldrà fer-ne la reserva.  
  

8.1.7 Agenda  

  

L’agenda escolar és un vehicle de comunicació entre el professorat i la 
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família i pot ser demanat per qualsevol membre de la comunitat 
educativa.  
 

En ella només han de constar les activitats escolars (sortides, deures, 
treballs, etc.) i les notes escrites de família o del professorat.  
 

Les famílies han de saber que la signatura de la nota indica simplement 
que s’ha llegit la nota.  

 
El professor que posa una nota a l'agenda revisarà que estigui signada i 

en cas que no ho estigui ho comunicarà al tutor.  
 

Si un professor troba alguna nota disciplinària no signada informarà al 

tutor i serà motiu de notificació.  
 

En cas que sigui un pare o mare qui escrigui una nota, caldrà la 

signatura del professor a qui va adreçada com a mostra que ha estat 
llegida.  

  
8.1.8 Seguretat, higiene i salut  

  
Per raons de salut pública i a causa de la normativa vigent, no es pot 

fumar en tot el recinte escolar. L’infractor d’aquesta norma podrà ser 
acusat de conducta greument perjudicial per a la convivència del centre, 

ja que fumar és una actuació perjudicial per a la pròpia salut i la dels 
altres membres de la comunitat educativa. Tampoc no es pot consumir 

cap tipus de beguda alcohòlica o energètica.  
 

No es podrà mastegar xiclet a les aules, laboratoris ni a qualsevol altra 

dependència interior del centre.  
 

Cal utilitzar les papereres que hi ha tant en els espais interiors com al 

pati.  

  

 

8.1.9 Lavabos, passadissos i menjador  
  

L’alumnat que hagi de canviar d’espai, s’adreçarà a la nova aula 
ràpidament, sense entretenir-se pels passadissos.   

 
Només s’obriran durant tot el dia els lavabos de la planta baixa. Els 

lavabos de la resta del centre tenen un horari establert.  
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8.1.10 Utilització d’aparells electrònics i digitals  

  
És recomanable no portar a l’institut telèfons mòbils, calculadores cares, 

aparells portàtils de música i altres articles o elements no 
imprescindibles  per a l’estudi. El centre no es fa responsable de la seva 

pèrdua o deteriorament. En tot cas, l’alumnat no pot usar telèfons 
mòbils, càmeres digitals o aparells electrònics reproductors i 

enregistradors de so i d’imatges en tot el recinte escolar. Si sona un 
mòbil o s’utilitza un d’aquests aparells de qualsevol manera, l’alumne 

serà sancionat amb una falta de disciplina. L’alumnat reincident podrà 

ser, a més, sancionat amb un expedient.   

  

8.1.11 Guàrdies  
  

El professorat de guàrdia ha de comprovar, al canvi d’hora, la presència 
de cada professor a l’aula corresponent i comunicar les faltes o retards 

a Prefectura d’Estudis mitjançant el full de guàrdies. Es considerarà 
absent un professor si es retarda més de 10 minuts.  

  
Si falta un professor, el seu alumnat romandrà a l’aula a cura del 

professorat de guàrdia, que es farà responsable del manteniment de 
l’ordre a aquesta classe. El professorat de guàrdia s’encarregarà que 

l’alumnat faci els treballs preparats per aquell professor que ha pogut 
preveure la seva absència. A tal efecte, la Prefectura d’Estudis o el 

professor mateix lliurarà a la persona de guàrdia els treballs esmentats.  

  
El professorat de guàrdia no ha de preveure cap altra activitat (reunions 

amb pares i/o mares, reunions amb alumnes, canvis d’hores lectives 
per falta d’un altre professor, etc.) atès que és necessària la seva 

presència per atendre les incidències. Un possible canvi d’hora lectiva 
per modificar l’horari de l’alumnat haurà de ser autoritzat prèviament 

per la Prefectura d’Estudis. Durant la totalitat de la seva hora de 
guàrdia, el/la professor haurà d’estar perfectament localitzable per tal 

d’atendre qualsevol problema. Sempre que les incidències no ho 
impedeixin, hi haurà un professor a la Sala d’Estudi.  

  
Si un alumne pren mal durant l’horari escolar, el professorat de guàrdia 

farà avisar els pares o tutors legals i resoldrà el seu trasllat al centre 
mèdic corresponent. També es farà càrrec de tota la gestió, demanant a 

Consergeria  els documents necessaris.  
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El professorat de guàrdia, en el seu recorregut pel centre, haurà de 

vetllar per tal que, quan una aula es quedi sense alumnes, la porta i les 
finestres estiguin tancades i els llums apagats, tot i que això és 

responsabilitat del darrer professor de l’aula. També vigilarà que les 
portes dels lavabos estiguin tancades.  

  
El professorat que no té alumnes perquè no són al centre, passa a ser 

guàrdia ordinària. Per agilitzar les guàrdies, Prefectura d’estudis afegirà 
a la carpeta del dia els professors que marxen, les hores d’absència i les 

classes afectades juntament amb la feina encarregada. El professorat 

alliberat de classe passa a ser guàrdia ordinària i ha de romandre a la 
sala de professors per reorientar les substitucions que s’hagin generat.  

  
8.1.12 Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat  

  
Quan en l’alumnat de l’ensenyament obligatori (ESO) es produeixi un 

cas d’absentisme escolar, s’activarà el protocol d’actuació previst en el 
Pla d’Absentisme del districte de Sant Martí.  

 
El primer nivell d’actuació correspon al tutor de l’alumne; el segon nivell 

correspon a la Prefectura d’Estudis i al professor d’orientació del centre; 
el tercer, a la Comissió Social; el quart nivell d’actuació correspon als 

Serveis Socials de Sant Martí; i el cinquè nivell correspon al Consorci 
d’Educació -Comissió d’Absentisme-, mitjançant la Inspecció del centre, 

presidenta de la Comissió.   

  
8.1.13 Accidents i urgències mèdiques   

  
Si un alumne es troba malament es trucarà a casa o a la feina del 

pare/mare o responsable. L’alumne romandrà dins de l’aula fins que el 
vinguin a buscar. No es donarà cap tipus de medicament, si no és que 

hi hagi una indicació escrita de la família, o algun cas excepcional.  

  

En cas d’alumnes accidentats o que tinguin qualsevol problema urgent 
de salut:  

  
 a) El professor que sigui a classe en el moment de l’accident 

tindrà cura de l’alumne afectat.   
 b) Un alumne avisarà el professorat de guàrdia o, en el seu 

defecte, el membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia.  
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 c) El professorat de guàrdia es farà càrrec de l’alumne afectat. En 
cas de no haver-hi ningú a la guàrdia, se’n farà càrrec la persona de 

l’equip directiu que tingui lliure o que estigui de guàrdia.  
 d) Quan es vegi que la lesió, malaltia o problema de salut no pot 

tractar-se al centre, s’avisarà els pares o mares per tal que es facin 

càrrec de l’alumne.  
 

 

 

 
8.2 NORMATIVA D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS, SERVEIS I 

INSTAL·LACIONS  
   

ÚS DE L’ASCENSOR  
  

L’alumnat no pot fer ús de l’ascensor del Centre si no va acompanyat 
d’un professor i amb justificació mèdica.  

   
SERVEI DE MENJADOR   

  
El centre disposa d’un servei de menjador dilluns, dimarts i dijous de 

13.30 a 15.00 h, atès per una empresa de càtering.  

 

Les famílies que vulguin gaudir d’aquest servei han d’abonar 

prèviament el preu del tiquet a la sucursal bancària, que pot ser 
mensualment o de manera eventual.  

 
En entrar a l’institut a les 8.00 h del matí, l’alumnat ha de deixar el 

tiquet a consergeria per poder quedar-se al menjador.  

  

Normes bàsiques del menjador:  
  

* S’ha d’entrar i sortir en ordre.  
* S’ha de parlar en un to de veu adequat.  

* No hi poden haver cap tipus de baralles ni insults i cal ser respectuós 
amb tots els companys/es i monitor/a.  

* Cal tenir cura de tot el material i mobiliari.  
* El menjar no es llença a terra ni s’hi juga.  

* S’ha de seure correctament a taula.  

* Ningú pot aixecar-se de la cadira si el monitor no li ha donat permís.  
* Si es necessita parlar amb el monitor, no se li fa un crit, s’aixeca la 
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mà i llavors vindrà a la taula.  

* Un cop s’ha acabat de dinar, la taula ha de quedar recollida. 

* No esta permès treure menjar al pati.  
 

El monitor pot canviar els alumnes de lloc en cas que hi hagi un mal 
comportament.  

   
LA BIBLIOTECA  

  
La biblioteca estarà oberta a tot el professorat, a tots els alumnes del 

centre i a les persones que siguin autoritzades, els dies i hores que 

indica l'horari.   

  

 1. El silenci i l'ordre són imprescindibles per al bon funcionament 
de la biblioteca. No s'hi podran fer treballs en equip.  

 2. Per raons legals i de seguretat és prohibit fumar, beure o 
menjar a la biblioteca.  

 3. Els usuaris poden demanar al bibliotecari o bibliotecària la 
informació que els calgui.  

 4. Els llibres seran consultats a la biblioteca. Tanmateix es 
permetrà el préstec a domicili.  

 5. Quedaran excloses de préstec les obres de referència 
(enciclopèdies, atles, diccionaris específics...) i les obres que els 

departaments i seminaris decideixin.  
 6. Els llibres en préstec es tornaran personalment al bibliotecari. 

Si un lector perd o fa malbé un llibre, haurà de comunicar-ho 

immediatament al bibliotecari i restituir-lo.  
 7. Si el lector no torna el llibre el dia fixat, li serà reclamat. En el 

cas que no el retorni el pagarà i quedarà exclòs del servei de préstec 
durant un trimestre. En cas de reincidència, el lector quedarà exclòs del 

servei de préstec fins al curs següent.  
 

  
ELS LABORATORIS   

  
Fora de les hores d'activitat escolar programada, tots els espais de 

l’institut estan també a disposició de l’alumnat; cal un acord previ amb 
el professorat responsable dels serveis corresponents.  

  
AULES D’INFOGRAFIA, DISSENY I DIBUIX TÈCNIC  
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 a) Aquestes aules les utilitzarà preferentment el departament de 
Visual i Plàstica. Les hores ocupades s'indicaran en la graella de reserva 

de la Sala de professorat. En aquesta graella es podrà fer la reserva 
lliure d'utilització de les hores restants.  

  
 b) L'alumnat hi podrà accedir individualment si disposa 

d'autorització escrita del professorat d'Educació visual i plàstica, el qual 
farà l'oportuna reserva d'aula. A la presentació de l'autorització, 

Consergeria farà el lliurament de la clau. L'alumne serà responsable del 
bon ús de les instal·lacions, i, si per cas, es farà càrrec de possibles 

desperfectes per mala utilització.  

 
 c) L'ús de la resta d'aules d'audiovisuals es podrà reservar a la 

graella de la sala de professorat. Se'n podran establir usos preferents 
que s'indicaran oportunament a la graella.  

 
   

LABORATORI D’IDIOMES  
  

 a) L'alumnat ha de seguir el procediment d’ús segons el full 
explicatiu de l'aula.  

 
 b) Poden agafar el material que desitgin directament dels 

arxivadors.  
  

 c) Han de deixar aquest material a la safata, mai tornar-lo a 

arxivar.  
  

 d) Poden demanar llibres en préstec, que han de tornar com a 
màxim dues setmanes després.  

  
 e) Poden portar el seu mp3 o memòria flash per poder treballar 

amb els ordinadors de l'aula.  
 

 f) Poden quedar-s’hi el temps que necessitin. No és obligatori 
esperar el timbre per sortir.  

  
 g) Han de demanar el seu full de control si volen utilitzar el 

material i l'han de tornar abans de marxar.  
  

 h) Hauran d'accedir amb la contrasenya de grup facilitada pel 
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professor del grup o el responsable de l'aula.  
  

 i) Les tasques realitzades es desaran a la unitat T (servidor) i 
seran accessibles des de qualsevol ordinador de l'escola, sempre que 

s’hi tingui accés per contrasenya.  
 

 
LABORATORIS DE CIÈNCIES  

  
Els alumnes del centre poden fer ús dels laboratoris per desenvolupar 

pràctiques o petites investigacions fora de l’horari escolar, supervisats 

per un professor responsable del propi departament.  

  

AULA D’INFORMÀTICA, TALLER DE TECNOLOGIA  I AULA DE MÚSICA  
  

Per a la utilització de qualsevol d’aquests espais, és necessari fer el 
següent:  

  
 a) Lliurar a Prefectura d’estudis l’autorització escrita i signada per 

un professor de l’equip directiu o coordinador d’informàtica o cap de 
departament de Música o Tecnologia, que els dona permís per a una 

feina en concret a l’aula, on constarà el nom de cada un dels alumnes 
que hi tinguin accés.  

  
 b) Conservar el full per a possibles controls.  

 

   
COPISTERIA  

  
El professorat lliurarà els originals com a mínim amb un dia d’antelació 

a Consergeria. En cas de treballs urgents, el termini s’acordarà amb 
Consergeria. En tot cas, és prioritari el fet que un conserge estigui en 

l’horari lectiu a la porta d’entrada de l’institut. Per tant, no es podran 
realitzar fotocòpies en horari lectiu si això implica deixar la porta sense 

control.  

  

L’alumnat disposa d’una fotocopiadora, amb targeta, al vestíbul del 
primer pis.   

   
8.3  DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS  
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8.3.1 Actuacions en cas de suggeriments o queixes sobre la prestació 
de serveis que qüestionin l’exercici professional del personal del centre.  

  
Protocol per tractar en l’àmbit escolar els suggeriments i les queixes de 

l’alumnat, dels pares o de professors o d’altres treballadors del centre 
sobre l’actuació d’un professor o d’un altre treballador del mateix 

centre.  
 

Protocol específic per a l’alumnat individual o en grup:  
 

Adreçar-se, per aquest ordre i per escrit, a:  

  
1r.- Professor de la matèria.  

2n.- Tutor del grup.  
3r.- Cap de Departament.  

4t.- Cap d’Estudis.  
5è.- Director.  

  
El model de suggeriment i queixa es troba en els annexos.  

   
PRESENTACIÓ I CONTINGUT DE L’ESCRIT DE SUGGERIMENT, 

DESACORD O QUEIXA  

  

L’escrit normalment es presentarà al registre d’entrada del centre, 
adreçat a la direcció.  

  

  Identificació de la persona que el presenta.  
  Contingut de la queixa.  

  Data i signatura.  
  Annex amb dades, documents i altres elements acreditatius 

dels fets.  
 

  

ACTUACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE DAVANT DE L’ESCRIT  
   

  Rebre la documentació i estudiar-la.  
  Obtenir indicis i fer-ne les comprovacions.  

  Traslladar còpia de l’escrit de queixa rebut al professor o 
treballador afectat i demanar-li informe. S’ha d’escoltar l’interessat.  

  Estudiar el tema.  
  Dur a terme les actuacions que resultin pertinents.  
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  Contestar per escrit els qui han presentat la queixa.  
  Demanar a altres òrgans de govern i altres persones l’opinió 

sobre els fets.  
  Si la part interessada és la direcció del centre, ho farà el Cap 

d’Estudis.  
  

 ACTUACIONS POSTERIORS I ARXIVAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ  
  

  Conclosa l’actuació de la direcció, es podrà informar la directora 
dels Serveis Territorials.  

  Arxivament, en original o còpia autenticada, a la Direcció o a la 

Secretaria del centre.  
   

8.3.2 Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs.   
  

1.- Les qualificacions de l’alumnat es regiran per criteris sistemàtics que 
garanteixin la fluïdesa informativa entre el centre i les famílies. Els 

alumnes, o els seus pares o tutors, tenen dret a accedir a tots els 
treballs, les proves, els exercicis i d’altres informacions que tinguin 

incidència en l’avaluació de les distintes matèries.  

  

2.- Els alumnes o els seus pares o tutors, poden reclamar aquestes 
qualificacions si així ho consideren. La reclamació es farà per escrit i 

seguint el procés que s’estableix.  

  

3.- Les reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

s’han de resoldre directament entre el professor i l’alumne afectat (o 
bé, si aquest és menor d’edat, amb els seus pares o tutors legals). Si no 

hi ha acord, l’alumne o els seus pares o tutors legals han de presentar 
la reclamació per escrit al tutor. Aquest tutor la traslladarà al 

Departament didàctic per al seu estudi. En tot cas, la resolució definitiva 
correspon al professor responsable de l’avaluació de cada matèria. 

L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar al 
llibre d’actes del Departament didàctic, es comunicaran a la Junta 

d’Avaluació del grup i es comunicarà a l’alumne i als seus pares o tutors 
legals.  

  
4.- Quan hi ha un desacord amb la qualificació final obtinguda en una 

matèria curs final de cada etapa (és a dir, quan implica decisió de 
titulació), o de promoció, els alumnes o els seus pares o tutors legals 

podran presentar reclamació. La reclamació l’hauran de presentar 
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davant la Direcció del centre en el termini de dos dies hàbils a partir 
que es produeixi la comunicació. A la comunicació oficial que el centre 

faci de les qualificacions de l’alumne (butlletí, informe...) hi ha de 
constar preceptivament la possibilitat de reclamació i el termini  de 

presentació.  

  

5.- En cas que la reclamació sigui per una qualificació obtinguda en un  
àmbit, o matèria determinada, els passos a seguir seran els següents:  

  
5.1.-El Cap d’Estudis, un cop rebuda la sol·licitud de revisió, la 

traslladarà al cap del departament didàctic responsable de l’àmbit, 

matèria o mòdul, i n’informarà el tutor del grup.  

  

5.2.-El departament didàctic elaborarà un informe (el primer dia que 
segueixi al termini establert per presentar les reclamacions) en què es 

faci especial referència a l’adequació dels objectius, continguts i criteris 
d’avaluació aplicats per dur a terme l’avaluació del procés 

d’aprenentatge de l’alumnat amb els criteris de la corresponent 
programació didàctica; a l’adequació dels procediments i instruments 

d’avaluació aplicats amb els que s’assenyalen a la programació 
didàctica; a la correcta aplicació dels criteris de qualificació establerts a 

la programació didàctica per a la superació de la matèria. Aquest 
informe inclourà explícitament la decisió de modificació o ratificació de 

la qualificació, i es traslladarà al Cap d’Estudis.  

  

5.3.-El Cap d’Estudis comunicarà per escrit la determinació adoptada al 

tutor del grup, a l’alumne i als seus pares o tutors. Caldrà deixar 
constància d’aquestes actuacions al llibre d’actes del Departament.  

  
6.- En cas que la reclamació faci referència a la decisió de titulació o 

promoció, se seguiran els passos següents:  

  

6.1.-El Cap d’Estudis traslladarà la sol·licitud de revisió directament al 
tutor, que reunirà l’equip docent els dies posteriors al termini establert 

per presentar les reclamacions.  

  

6.2.-L’equip docent elaborarà un informe en el qual farà constar la 
modificació o ratificació de la decisió.  

  
6.3.-El tutor traslladarà l’informe al Cap d’Estudis, que comunicarà per 

escrit la determinació adoptada a l’alumne i als seus pares o tutors.  
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6.4.-El tutor ha de reflectir en una acta de sessió extraordinària les 

actuacions realitzades.  

  

7.- A la notificació presentada a la persona interessada, s’hi ha de fer 
constar que, en cas de desacord, existeix la possibilitat de presentar 

recurs, a través de la Direcció del centre, davant la Inspecció Educativa 
en el termini de dos dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació 

definitiva.  
  

8.- Si hi ha recurs, la direcció del centre trametrà al Departament 

d’Inspecció Educativa en un termini no superior a tres dies hàbils la 
documentació següent: una còpia del recurs o reclamació original amb 

la documentació aportada pel recurrent; una còpia de l’acta de la reunió 
del departament amb el respectiu informe o una còpia de l’acta de la 

sessió extraordinària de l’equip docent en cas de reclamació per 
titulació o promoció; una còpia de la resolució  recorreguda; i qualsevol 

altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona 
interessada, consideri pertinent adjuntar-hi.  

  
9.- Un cop rebi la resolució de la reclamació del Departament 

d’Inspecció Educativa, la direcció del centre la lliurarà a la persona 
interessada. Si, acabat el procés de revisió, cal la modificació d’alguna 

qualificació final, el Secretari del centre inserirà a les actes i, si escau, a 
l’expedient acadèmic i a l’historial acadèmic de l’alumne, l’oportuna 

diligència, que serà visada pel Director del centre.  

    
  

8. 4  GESTIÓ ECONÒMICA  
  

El secretari o secretària és l’encarregat de la gestió econòmica del 
centre. Aquesta tasca suposa l’elaboració del pressupost, els aspectes 

tributaris i la comptabilitat dels ingressos i despeses que permet 
registrar els moviments que aquesta gestió comporta. El registre es 

porta a terme al programa SAGA (Sistema de Gestió i administració 
Acadèmica), proporcionat pel Departament d’Ensenyament.  

  
El pressupost es presenta per any natural i s’ha de sotmetre al Consell 

Escolar perquè l’aprovi dintre del primer quadrimestre de l’any següent. 
Finalitzat l’any pressupostari, el Secretari traslladarà a la delegació 

territorial corresponent les dades de la liquidació acompanyades de la 
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certificació corresponent.  

  

El secretari o secretària ha de dur a terme el control a través de la 
comptabilitat, vigilant el ritme d’execució del pressupost i preveient-ne 

les possibles desviacions.  

  

 
 

 
 

8.5 GESTIÓ ADMINISTRATIVA i ACADÈMICA  

  
8.5.1 Gestió acadèmica i administrativa  

  
El secretari i l’administratiu s’encarreguen de la gestió administrativa i 

acadèmica del centre.  

 

Aquesta gestió es porta a terme amb el programa ESFERA i el clickedu.   

  

8.5.1.1 Gestió administrativa del personal  
  

A la secretaria del centre s’arxiva una fitxa amb les dades personals de 
tot el professorat (adreça, telèfon, adreça de correu electrònic, etc.) i 

una fotocòpia del NIF. Així mateix hi ha fotocòpia de la credencial de 
nomenament, si escau, de cessament dels substituts o interins.  

 

La secretaria també s’encarrega de la tramitació de les baixes per 
malaltia del professorat.   

  
8.5.1.2 Gestió administrativa i acadèmica de l’alumnat  

  
La informació relativa a l’alumnat s’organitza en dos apartats:  

  
- Informació continguda al SAGA: en aquest programa s’introdueixen 

totes les dades personals de l’alumnat, tasca que principalment realitza 
l’administratiu del centre. Trimestralment tot el professorat introdueix 

les dades acadèmiques del seu alumnat (avaluacions).  

  

- Informació recollida a la carpeta de matriculació: quan un alumne es 
matricula al centre, se li obre una carpeta amb informació diversa: 

fotocòpies dels NIF dels pares, i de l’alumne, fotocòpia del llibre de 
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família i l’altra documentació demanada a la preinscripció i matriculació.  

  

- Tota la documentació que es genera al llarg dels cursos que l’alumnat 
és al centre s’arxiva en aquesta carpeta. La secretaria del centre 

expedeix certificats de les dades de què disposa a petició de famílies de 
l’alumnat, del professorat o del personal d’administració i serveis. 

Aquests certificats es fan amb el programa SAGA. L’entrada i sortida de 
documentació del centre queda registrada, amb un número de registre 

d’entrada o de sortida segons correspongui. Aquest registre també es fa 
al programa SAGA. Tota la documentació en paper és arxivada i 

custodiada a la secretaria del centre durant cinc anys.  

  
  

8.6 PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)  

  

El personal d’administració i serveis participa en la tasca educativa del 
centre i vetlla per l’aplicació, en el seu àmbit, dels principis i normes 

que conté el Projecte Educatiu del centre.  

 

Tot el personal que presti serveis al Centre, i entre ells el PAS, 
dependran funcionalment de l’Equip Directiu. El Secretari, per delegació 

del Director, podrà actuar com a coordinador i cap directe de tot el 
personal d’administració i serveis.  

 
El PAS realitzarà totes aquelles tasques regulades a les normatives que 

a tal efecte dicta el Departament d’Ensenyament i les que li siguin 

encomanades per la direcció del centre d’acord amb les necessitats, 
sense contradir les funcions que els atribueix la Llei de la Funció 

Pública.  

  

  
8.6.1 Secretaria, l’Auxiliar Administrativa.  

  
Funcions:  

  
  La gestió administrativa dels processos de preinscripció i 

matriculació d’alumnes.  
  La gestió administrativa dels documents acadèmics: historials 

acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, 
diligències…  

  La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis 
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del centre.  
  

Tasques:  
   

  Arxiu i classificació de la documentació del centre.  
  Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, 

tramesa, compulsa, franqueig).  
  Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i 

relacions.  
  Gestió informàtica de dades del centre.  

  Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la 

secretaria del centre.  
  Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències 

del personal (baixes, permisos).  
  Realització de comandes del material necessari per a la 

Secretaria.  
  Gestió administrativa de tot allò relacionat amb accidents 

escolars o laborals.  
  Manteniment de l’inventari i control de documents comptables 

simples.   
  Totes aquelles tasques i funcions similars o relacionades amb 

les anteriors, que el director determini.  
  

  
8.6.2 Consergeria.  

  

Funcions:  

  

  Vigilar les instal·lacions del centre.  
  Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al 

centre.  
  Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre.  

  Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i 
similars.  

  Atendre l’alumnat.  
  Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a 

l’equip directiu.  
  

Tasques:  
   

  Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i 
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material del centre. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es 
puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament.  
 

         Gestió del correu electrònic del centre: l’obrirà i revisarà cada 
dia i reenviarà els missatges a qui correspongui.  
 

  Encesa i tancament (posada en funcionament) de les 
instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin, i 

cura del seu correcte funcionament.  
 

         Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, 

despatxos, patis, instal·lacions esportives i altres espais del centre. En 
el cas excepcional que un professor o professora quedi en el centre fora 

de l’horari lectiu, serà aquest qui s'encarregui de tancar llums i portes 

dels espais que hagi utilitzat.  
 

  Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del 
centre.  
 

  Lliurament a tot el professorat de les claus pertinents.  
 

  Les claus d’aules específiques restaran a consergeria i es 
lliuraran al professorat que les necessiti, el qual haurà de retornar-les a 

consergeria. En cap cas es deixaran claus a l’alumnat.  
  

  Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les 
entrades i sortides al centre.  
 

         Avisar el professorat de guàrdia davant d’alguna incidència.  
  

  Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre.  
  

  Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, 

trasllat...).  
  

  Trasllat de mobiliari i d’aparells que no requereixin la 

intervenció d’un equip especialitzat.  
  

  Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització 

(fotocopiadores, etc.).  
  

  Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que 
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s’efectuen en el centre.  
  

  Utilització del fax (enviament i recepció de documents).  
  

  Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., de 
material propi del centre.  

  
  Portar el registre de l’alumnat que arriba tard a primera hora 

del matí.  
 

  Portar el registre de tota persona que entra al centre.   
 

  

  Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el 
protocol d’actuació del centre.   

 
  Comunicació  d’absència dels i de les alumnes i col·laboració en 

el control de la puntualitat i l’absentisme de l’alumnat.  
  

  Participació en els processos de preinscripció i matriculació del 
centre: lliurament d’impresos, atenció de consultes presencials i 

derivació, si escau.  
  

  Primera atenció telefònica i derivació de trucades. En cap cas es 
deixarà que l’alumnat realitzi trucades telefòniques, si no és per una 

emergència.  
 

  Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, 

paquets...).  
  

  Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb 
les activitats i funcionament propis de l’institut (tràmits al servei de 

correus...).  
  

  Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del 
funcionament normal del centre, en absència de les persones 

especialistes i encarregades.  
  

  Totes aquelles tasques i funcions similars o relacionades amb 
les anteriors, que el director determini.  
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8.7 SUPORT SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE  

  

En el nostre centre, a part del seguiment tutorial, hi ha una professora 
orientadora que dona suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge 

i alhora fa el seguiment de l’alumnat en risc d’exclusió social.  

  

El protocol de funcionament és el següent:  
  

  Derivació del tutor o del professorat de l’equip docent de 
l’alumne a l’orientadora, que pren nota de les dificultats de l’alumne.  
  

  Intervenció de l’orientadora amb l’alumne. S’hi fa una 

entrevista individual per detectar-ne la  problemàtica.  
  

8.7.1. Aspectes d’aprenentatge.   

   

Si és una qüestió de dificultats d’aprenentatge, es realitza una prova de 
llengua de les habilitats en lectura expressiva, lectura comprensiva, 

expressió oral i expressió escrita. Així mateix es fa una comprovació de 
càlcul i de lògica matemàtica. Un cop realitzada aquesta prova, es 

prendran unes mesures que es derivaran a l’equip docent corresponent. 
Si les dificultats són significatives, l’alumne es deriva a l’EAP, que valora 

si se li ha de fer un Pla Individualitzat. Si no es tracta d’un alumne amb 
NEE, es realitzen les adaptacions corresponents a les matèries per tal 

que l’alumne superi el curs amb el suport necessari per part del 
professorat.  

  

8.7.2 Aspectes de caire emocional.  
  

Sovint ens trobem amb dificultats d’aquest caire, així que el suport que 
reben els alumnes és una intervenció per part del tutor en primer terme 

i posteriorment de l’orientadora, que fa un seguiment durant unes 
setmanes del cas. Si la situació és molt crítica, es fa una intervenció 

amb la família.  

 

Els casos d’alumnat amb dificultats es parlen a la Comissió d’ Atenció a 
la diversitat, on es tracten amb el referent de l’EAP, un membre de 

l’equip directiu (generalment la coordinadora pedagògica) i 
l’orientadora. És en aquesta reunió que es decideix quin ha de ser el 

seguiment que se li ha de fer a l’alumne.  
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8.7.3 EAP  

  

L’EAP assisteix regularment al nostre centre per intervenir amb els 
alumnes de NEE i fer-ne el seguiment. Un cop a la setmana, 

aproximadament, l’orientadora fa una reunió amb el referent de l’EAP i 
es determinen els casos més problemàtics. S’explica el protocol 

d’actuació que s’ha portat a terme i s’intenta determinar el seguiment a 
realitzar amb l’alumne.  

 
Un cop al mes, aproximadament, s’incorpora en aquestes reunions el 

referent de la direcció i s’estableix la Comissió d’Atenció a la Diversitat 

(CAD). En aquestes reunions es plantegen aspectes de caire més 
genèric com ara el tractament de la diversitat al centre (per nivells) i a 

l’aula (amb les adaptacions), el suport al Pla d’Acció Tutorial, etc.  

 

Així mateix, l’EAP valora si als alumnes els cal un PI o bé si cal una 
derivació al CSMIJ.  

  
8.7.4 Serveis Socials   

  
Amb periodicitat mensual es reuneix la Comissió Social al centre. En 

aquesta reunió hi participa l’educadora social de l’Ajuntament, el 
referent de l’EAP, un membre de l’equip directiu (coordinadora 

pedagògica) i l’orientadora.  

  

En les comissions socials habitualment es tracten d’alumnes que tenen 

risc, per la seva situació familiar (absentisme, famílies 
desestructurades, situacions de maltractament, problemes de 

drogoaddicció d’algun familiar...) d’exclusió social. També es fa un 
seguiment dels casos d’alumnes que, per circumstàncies familiars, 

tenen dificultats econòmiques. En aquestes reunions, Serveis Socials 
(SS) i el centre unifiquem criteris d’actuació davant del noi/a i de la 

família.  

  

Sovint les situacions familiars estan molt enquistades i des del centre 
només proporcionem suport a l’alumne i SS s’encarrega de fer el 

seguiment familiar.  

  

En els casos d’absentisme reiterat, comuniquem les absències a SS 
mitjançant un carta adreçada a la seva tècnica perquè conegui el cas i 

tingui constància de quina és la situació.  
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8.8 DISPOSICIONS FINALS  
  

8.8.1 Avaluació i revisió periòdica  
  

Al Consell Escolar de final de cada curs, s’inclourà un punt de l’ordre del 
dia de seguiment i possibles correccions, modificacions o afegits de les 

NOFC.  
 

Aquestes propostes de modificació o creació de noves NOFC s’hauran de 

presentar per escrit abans del mes de juny a l’equip directiu. Es faran 
arribar a tots els representants del Consell Escolar. S’obrirà un període 

de reflexió i es votaran en el claustre i Consell Escolar de final de curs.  

 

Les propostes de l’alumnat es debatran en el Consell Escolar i en el 
Consell de delegats.  

 
Aquestes possibles modificacions, juntament amb les que es deriven de 

les normatives d’inici de curs, seran incorporades a les NOFC en el 
primer Consell Escolar de cada curs.  

 
Un extracte de la normativa que afecta l’alumnat es copiarà i s’exposarà 

a cada classe.  

  

  

  
  

Direcció  
 

 
 

                                                            Barcelona, novembre de 2017 
 

 
Aprovat en Consell Escolar del                                                 de 2017  
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