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TÍTOL PRELIMINAR 
Aquest document recull les Normes d’Organització i Funcionament de l’Institut Jaume I. Es-
tarà complementat pel que disposa el Quadern del Professorat que es publicarà cada curs 
acadèmic i en tot allò que no quedi regulat caldrà consultar la Resolució publicada pel De-
partament d’Ensenyament per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcio-
nament dels centres públics d’educació secundaria, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 
públics i pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

 

1.COMPROMÍS AMB LA QUALITAT 

L’Institut Jaume I expressa el seu compromís amb la qualitat en la gestió, lo que queda re-
flectit en el seguiment que fa de la norma ISO 9001:2015 com a estàndard de qualitat. 

Aquest compromís, liderat per la direcció, afecta tota l’organització, cosa que implica que 
totes les persones que constitueixen el centre han acceptat la responsabilitat de participar 
en la millora contínua. 

Seguint la indicació de la norma ISO 9001 l’Institut Jaume I fonamenta el seu funcionament 
en la gestió per processos. La seva organització per processos queda reflectida en al mapa 
de processos que s’adjunta a continuació. 

Les interrelacions dels processos es troben especificades en les fitxes de cadascun dels 
processos. Els procediments associats a cadascun d’aquests processos es troben especifi-
cats al llistat de procediments del centre, que inclou la versió vigent i el seu propietari. Tots 
aquests documents es poden trobar al gestor documental del centre. 
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2.MAPA DE PROCESSOS 
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TÍTOL I: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

1. DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 

Article 1. Són òrgans col·legiats de govern dels instituts d’educació secundària el Consell 
Escolar del centre i el Claustre del professorat.  

 1.1 EL CONSELL ESCOLAR 

Article 2. El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat educativa 
en el govern dels instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i ava-
luació general i de les seves activitats. 

 
Article 3. Competències del Consell Escolar. 

a)  Aprovar el Projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres. 

b)  Aprovar la Programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 
resultats. 

c)  Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

d)  Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

e)  Aprovar la carta de compromís educatiu. 

f)  Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

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

h)  Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 
directora. 

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

j)  Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'acti-
vitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

k)  Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 
l'evolució del rendiment escolar. 

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

m)  Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
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Article 4. Composició del Consell Escolar del centre. 

4.1 El Consell Escolar estarà compost per: 

- Membres escollits per designació: 

• El/La Director/a de l’institut, que n’és el president. 

• El/la Cap d’estudis. 

- Membres electes: 

• Un regidor/a de l’Ajuntament. 

• Sis membres del professorat elegits pel claustre. 

• Tres alumnes elegits per l’alumnat. 

• Tres mares i pares, dos d’ells elegits per les mares i pares de tot l’alumnat  de 
l’institut i un designat per l’associació de mares i pares de l’alumnat més repre-
sentativa, d’acord amb el nombre d’associats. 

• Una o un representant del personal d’administració i serveis del centre. 

• En el cas que al centre hi hagi com a mínim dues famílies professionals, una o 
un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions labo-
rals presents en l’àmbit d’acció de l’institut, amb veu, però sense vot. 

• El/La Secretari/a, que actua de secretari/a del Consell, amb veu i sense vot. 

4.2 La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Cada dos 
anys es renova la meitat dels membres representants del sector de l’alumnat i del sector de 
mares i pares de l’alumnat, sens perjudici que es cobreixin immediatament les vacants que 
es produeixin. 

4.3 Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal 
del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la co-
munitat educativa que no sigui membre del Consell Escolar, se’l podrà convocar a la sessió 
per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent. 

 
Article 5. El procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar. 

Aquest procediment serà el que descriu la RESOLUCIÓ EDU/2962/2010, de 14 de setem-
bre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels 
consells escolars dels centres públics.  

5.1 Si es produeix una vacant en el CE, serà ocupada pel següent candidat més votat en les 
darreres eleccions. En cas que no en quedés cap, es procedirà a convocar noves eleccions 
a l’estament corresponent. 
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Article 6. Funcionament del Consell Escolar del centre. 

a)  El Consell Escolar del centre es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i sempre 
que el convoqui el seu President o Presidenta o ho sol·licitin, com a mínim, un terç dels seus 
membres. A més a més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici del curs i una al final. 

b)  Es procurarà que les decisions es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un 
acord, es determinarà per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normati-
va determini una altra majoria qualificada. 

c)  La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 
membres del Consell Escolar amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas 
d’urgència apreciada pel President o Presidenta, la qual s’ha de fer constar en la convocatò-
ria. La convocatòria s’efectuarà preferentment per mitjans electrònics. 

d)  De la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió deu minuts  des-
prés, en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient d’assistents. 
La documentació necessària per a la deliberació i adopció d’acords ha d’estar a disposició 
dels components del Consell Escolar des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi 
motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas es farà constar a l’acta els motius que 
han impedit la disposició d’aquests documents. Aquesta documentació també pot estar dis-
ponible en un lloc web. (Llei 26/2010). 

e)  Malgrat no haver-se complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat queda 
vàlidament constituït quan s’han reunit tots els seus membres i ho acorden per unanimitat. 

f)  Abans del començament de la sessió, els membres del Consell Escolar poden presentar 
esmenes, addicions o propostes alternatives que han de ser debatudes i votades en les ses-
sions. 

g)  En primera convocatòria, el quòrum de constitució dels òrgans col·legiats és el de la ma-
joria absoluta dels components, en segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb 
l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de tres. 

h)  Els acords del Consell Escolar són adoptats per majoria dels assistents. En cas d’empat, 
el vot del President o Presidenta dirimeix el resultat de les votacions. 

i)  Només poden ser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que se’n 
declari la urgència per acord de la majoria absoluta. 

j)  Sense perjudici de les facultats del President o Presidenta per a ordenar el debat, en les 
deliberacions d’un òrgan col·legiat prèvies a la votació hi pot haver un torn a favor i un altre 
en contra. 

k)  Les votacions d’un òrgan col·legiat són ordinàries en el cas que no s’hagi promogut de-
bat; altrament són nominals. Les votacions només poden ser secretes si afecten els drets 
fonamentals emparats en l’article 18.1 de la Constitució o bé si ho demana expressament la 
majoria absoluta dels assistents. 

l)  En l’acta s’han de fer constar els acords presos pel Consell, el sentit dels vots i, a petició 
dels interessats, una explicació succinta del seu parer. 

m)  Els membres del Consell Escolar que facin constar en acta el seu vot contrari a un acord 
adoptat, queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se’n. 

n)  S’establirà un sistema d’informació eficaç a tota la comunitat educativa dels acords pre-
sos. 
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1.2 COMISSIONS ESPECÍFIQUES DEL CONSELL ESCOLAR 

1.2.1 Comissió econòmica 
Article 6. Els seus components estan designats pel Consell Escolar del centre d’entre els 
seus membres. Està integrada per: 

• el/la Director/a, que la presideix. 

• el/la Secretari/ària. 

• un/una professor/a. 

• un/una pare/mare d’alumne/a 

• un/una alumne/a. 

 
Article 7. Serà funció d’aquesta comissió informar el Consell de tot el que fa referència a 
qüestions d’índole econòmica i allò que li delegui el Consell. També haurà de preparar el 
projecte de pressupost del centre. L’aprovació dels pressupostos i la fiscalització dels comp-
tes anuals no són delegables. Es reunirà en totes aquelles ocasions que es consideri adient. 

1.2.2 Comissió permanent 
Article 8. Els seus components estan designats pel Consell Escolar del centre d’entre els 
seus membres. Està integrada per 

• el/la Director/a, que la presideix 

• el o la cap d’estudis 

• representants del professorat 

• representants de les mares i pares d’alumnes 

• representants dels/de les alumnes 

• el/la Secretari/a amb veu i sense vot. 

Article 9. El Consell Escolar del centre no pot delegar en la Comissió permanent les compe-
tències referides a l’elecció i al cessament del/la Director/a, les de creació d’òrgans de coor-
dinació, les d’aprovació del projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del NOFC i 
de la programació general anual, ni de les resolucions de conflictes i imposicions de correc-
tius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina d’alumnes. 

1.2.3 Comissió de convivència 
Article 10. Els seus components estan designats pel Consell Escolar del centre d’entre els 
seus membres. Està integrada per 

• el/la Director/a, que la presideix. 

• el/la Cap d’estudis. 

• un/una representant del professorat. 

• un/una representant de les mares i pares d’alumnes. 

• un/una representant de l’alumnat. 

• el/la Secretari/a, amb veu i sense vot.  
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Article 11. La finalitat d’aquesta comissió és estudiar els casos disciplinaris que se li presen-
tin, indicar propostes de sancions, si s’escau, i garantir una aplicació correcta del que deter-
minen les NOFC al llarg del procés. 

 

Article 12. Es reunirà en totes aquelles ocasions que convingui. 

 

1.3 ALTRES COMISSIONS 

1.3.1 Comissió de qualitat 
 
Article 13. La comissió de qualitat està formada per: 

• l’Equip Directiu. 

El/la coordinador/a de qualitat.  

• tot aquell membre del Claustre del professorat que per formació, suport a la ges-
tió o interès a desenvolupar la seva àrea d’acció es consideri necessari per part 
de la direcció. 

 

Article 14. Són funcions de la comissió de qualitat les següents: 

a) Establir, aprovar i comunicar la política i objectius de qualitat. 

b)  Revisar el Sistema de Gestió de la Qualitat. 

c)  Assegurar la disponibilitat de recursos per la implantació i desenvolupament del sistema. 

d)  Mantenir una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important de l’Institut: 
l’Ensenyament i Aprenentatge. 

e)  Implantar un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i l’intercanvi 
d’experiències de les persones de l’Institut. 

f)  Crear, revisar, distribuir i implantar la documentació del Sistema i els compromisos asso-
ciats a aquesta documentació. 

g)  Revisar i millorar els processos que es donen a l’Institut. 

h)  Sensibilitzar, comunicar i formar les persones de l’Institut envers el Sistema de Gestió de 

la Qualitat. 

i)  Augmentar la satisfacció de les persones i institucions que reben el servei que proporci-
ona l’Institut acomplint amb els requisits explícits i implícits que demanen els alumnes i les 
seves famílies del servei que nosaltres proporcionem. 
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1.3.2 Comissió de normalització lingüística 
 

Article 15. La Comissió de Normalització Lingüística estarà formada per:  

• un membre de l’Equip directiu designat pel/per la  Director/a. 

• el/la Coordinador/a lingüístic. 

• fins a tres representants d’altres departaments o seminaris, designats pel Direc-
tor/a, per tal d’adequar el disseny de programes i actuacions a la diversitat del 
centre. 

• un alumne/a designat pels representants de l’alumnat del centre. 

 

Article 16. La Comissió de normalització lingüística assessorarà l’Equip directiu en les seves 
funcions de coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a incitar l’ús de 
la llengua, i col·laborarà amb el Coordinador/a lingüístic, d'interculturalitat i cohesió social en 
els següents aspectes: 

a) Promoció i coordinació de les activitats previstes en la concreció anual del projectes lin-
güístic. 

b)  Informació i difusió als diferents sectors de la comunitat educativa de les mesures 

d’estímul que afavoreixen la realització del projecte lingüístic del centre. 

c)  Supervisió de l’actualització bibliogràfica del centre, des del punt de vista de la normalit-
zació lingüística. 

d)  Confecció de l’inventari de recursos i gestió de pressupost assignat pel centre a les acti-
vitats especialment programades per afavorir la normalització lingüística. 

La renovació dels membres de la Comissió de Normalització Lingüística serà d’una persona 
per curs. 

 

1.3.3 Comissió d’atenció a la diversitat 
 

Article 17. El/la Coordinador/a pedagògic/a establirà una comissió d’atenció a la diversitat 
formada per: 

• el/la professor/a de Psicologia i pedagogia. 

• els/les Caps de Departament de matemàtiques, llengua catalana i llengua caste-
llana. 

• la persona de l’EAP que intervingui en el centre. 

• el/la Coordinadora pedagògica 

 

Article 18. Aquesta comissió tindrà com a finalitat planificar i fer el seguiment del conjunt 
d’actuacions i mesures preses pel centre per atendre la diversitat de necessitats educatives 
de l’alumnat. 
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1.3.4 Comissió TAC 
 

Article 19. Aquesta comissió estarà formada per: 

• un membre de l’equip directiu designat pel/per la  director/a. 

• el/la coordinador/a d’informàtica del centre. 

• fins a tres representants dels departaments o seminaris designats pel/per la  di-
rector/a. 

• un/una alumne/a designat pel/per la  representant de l’alumnat. 

 

Article 20. Té la finalitat d’assessorar l’equip directiu en les següents tasques:  

a)  Coordinació de la integració de la tecnologia de la informació en les programacions i en 

l’avaluació de l’alumnat. 

b)  Promoció de l’ús educatiu de la tecnologia de la informació i de la formació interna del 
professorat. 

c)  Supervisió i optimització de l’ús dels recursos informàtics i telemàtics. 

d)  Distribució del pressupost per a inversions i manteniment de la infraestructura informàti-
ca i telemàtica del centre. 

e)  Animació d’accions de difusió de les aplicacions formatives de la tecnologia de la infor-

mació per a la comunitat educativa. 

 

 1.4 EL CLAUSTRE DE PROFESSORES I PROFESSORS 

Article 21. El Claustre del professorat és l’òrgan propi de participació de les professores i 
professors en la gestió i la planificació educatives de l’institut. Estarà integrat per la totalitat 
del professorat que presti servei al Centre i serà presidit pel seu Director/a 
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Article 22. Les seves funcions són: 

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

b)  Designar el professorat que han de participar en el procés de selecció del director o di-
rectora. 

c)  Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 

d)  Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat. 

e)  Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els re-
sultats. 

f)  Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar. 

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

h)  Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de 
l’ordenament vigent. 

i)  Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

 

Article 23. Funcionament del Claustre de Professors. 

23.1 El Claustre es reunirà preceptivament un cop per trimestre i sempre que el convoqui el 
Director/a o ho sol·liciti un terç, almenys dels seus membres. És preceptiu que el Claustre es 
reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. 

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

23.2 El dia reservat a aquestes reunions serà el dimecres a la tarda. El claustre podrà, per 
majoria simple, canviar-lo, si així ho considera més convenient. El claustre podrà ser convo-
cat, excepcionalment, i amb caràcter d’urgència, a l’hora d’esbarjo del matí. 

23.4 El/La Secretari/a estén acta de cada sessió del Claustre, la qual una vegada aprovada, 
passa a formar part de la documentació general del centre. 

23.5 La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als 
membres del Claustre amb una antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència 
apreciada pel/per la  president/a, la qual s’ha de fer constar en la convocatòria. S’efectuarà 
preferentment per mitjans electrònics. 

23.6 En la notificació es pot preveure una segona convocatòria de la sessió per a deu minuts 
després en el cas que per a la primera convocatòria no hi hagués quòrum suficient 
d’assistents.  

23.7. La documentació necessària per a la deliberació i adopció d’acords ha d’estar a dispo-
sició dels components del Claustre des de la data de recepció d’aquella, llevat que hi hagi 
motius justificats que ho impedeixin. En aquest cas es farà constar a l’acta els motius que 
han impedit la disponibilitat d’aquests documents. Aquesta documentació  també pot estar 
disponible en un lloc web. (Llei 26/2010). 

23.8 Malgrat no haver-se complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat queda 
vàlidament constituït quan s’han reunit tots els seus membres i ho acorden per unanimitat. 

23.9 Abans del començament de la sessió, els membres del Claustre poden presentar es-
menes, addicions o propostes alternatives que han de ser debatudes i votades en les sessi-
ons. 
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23.10 En primera convocatòria, el quòrum de  constitució dels òrgans col·legiats és el de la 
majoria absoluta dels components; en segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb 
l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim de  tres. 

23.11 Els acords del Claustre són adoptats per majoria dels assistents. En cas d’empat diri-

meix el resultat de les votacions el vot del president/a. 

23.12 Només poden ser tractats els assumptes que figurin en l’ordre del dia, llevat que en 
sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta. 

23.13 Sens perjudici de les facultats del president/a per a ordenar el debat, en les delibera-
cions d’un òrgan col·legiat prèvies a la votació hi pot haver un torn a favor i un altre en con-
tra. 

23.13 Les votacions d’un òrgan col·legiat són ordinàries en el cas que no s’hagi promogut 
debat; altrament són nominals. Les votacions només poden ser secretes si afecten els drets 
fonamentals emparats en l’article 18.1 de la Constitució o bé si ho demana expressament la 
majoria absoluta dels assistents. 

23.14 En l’acta s’han de fer constar els acords presos pel Claustre, el sentit dels vots i, a 
petició dels/de les interessats, una explicació succinta del seu parer. 

23.15 Els membres del Claustre que facin constar en acta el seu vot contrari a un acord 
adoptat, queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se’n. 

23.16. Periòdicament, en sessió de claustre, la direcció del centre informarà dels acords 
presos en els consells escolars que s’hagin esdevingut. 

 

 1.5 DELEGADES - DELEGATS I CONSELL DE DELEGATS/ADES 

1.5.1 Les delegades i els delegats 
 

Article 24. Elecció del delegat/ada i sotsdelegat/ada provisionals. El primer dia de classe el 
tutor/a nomenarà delegat/ada provisional el primer alumne/a de la llista i sotsdelegat/ada 
l’últim  

 

Article 25. Funcions del delegat/ada provisionals. 

a)  ser el portaveu de la classe si hi ha algun problema amb un professor/a, és a dir, en nom 
de la classe haurà de parlar del problema o bé amb el professor/a en qüestió o bé amb el 
tutor/a. 

b)  assistir a les reunions de delegats/ades quan se’n convoquin. 

c)  vigilar una mica el que passa a l’aula i intentar que no hi hagi problemes. 

El sotsdelegat/ada provisionals substituirà el delegat/ada provisional en la seva absència. 

 

Article 26. El tutor/a lliurarà al delegat/ada provisional un plec de fulls on aquest/a pot apun-
tar qualsevol incidència que es produeixi a la classe (problemes de disciplina, desperfectes 
en el material de classe, etc.) i lliurar-lo al seu tutor/a. Quan es triï el delegat/ada definitiu, el 
delegat/ada provisional li passarà aquest plec de fulls 
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L’elecció i nomenament del delegat/ada del curs ja està prevista al dossier de tutoria i es pot 
fer la primera setmana d’octubre com a molt tard.  

 

Article 27. El delegat o delegada és l’interlocutor/a oficial amb el professorat i persones tuto-
res per als assumptes relacionats amb la marxa general de la classe. Per tant, ha d’estar 
informat de les decisions generals preses pel professorat en relació a la seva classe i ha de 
ser consultat sobre les qüestions sobre les quals pugui aportar dades d’interès per a la bona 
marxa de la classe. 

El delegat/ada, com a representant de la classe, ha de col·laborar amb el tutor/a i els profes-
sors/ores a crear un clima positiu, seriós i cordial que faci possible un profitós desenvolupa-
ment de les activitats escolars. 

El delegat/ada ha de saber distingir allò que expressa de forma particular, com alumne/a, del 
que ho fa en exercici de les seves funcions. Ha d’ésser respectat pels seus companys/anyes 
i tenir autoritat moral sobre ells. EL seu objectiu és el bé del grup per sobre del propi bé. 

 

Article 28. Seran tasques pròpies del delegat/da: 

a)  Ser el portaveu del seu grup davant la resta de la Comunitat Educativa. 

b)  Col·laborar en el compliment de la normativa vigent del Centre. 

c)  Informar de l’adequada utilització del material i de les instal·lacions de la dependència 
que utilitzi el grup. 

d)  Haurà d’assistir obligatòriament a totes les reunions a què se’l convoqui. Informarà 
els/les alumnes del seu grup de totes les qüestions tractades a la reunió. 

e)  Controlar els papers del suro: normes de convivència, esquema de la col·locació de les 
taules, avisos diversos... 

f)  Escriure el nom dels càrrecs quinzenalment i penjar-ho al suro el primer dilluns  de cada 
quinzena. Avisar tant els companys i companyes que deixen el càrrec com els que han de 
començar a exercir-los. 

g)  Anotar les dates d’exàmens, de treballs, sortides... al suro de classe i a l’agenda del 
gmail.  

h)  Cooperar en la fixació de les dates de proves de les avaluacions. 

i)  Fer de mediador en els conflictes que sorgeixin a classe entre companys i companyes o 
entre aquests i els seus professors i professores: per exemple, donar suport i ajudar els en-
carregats/ades en situacions de conflicte. 

j)  Supervisar els encarregats/ades i vigilar que compleixin amb les seves obligacions. 

k)  Anar a buscar el professor/a de guàrdia si no arriba a classe el professor/a corresponent. 

l)  Informar el Tutor/a en tot allò que sigui necessari i redundi en benefici del grup o d’algun 
membre del grup, quan així es requereixi. 

m)  Aportar els suggeriments al Cap d’Estudis, que puguin redundar en benefici del grup. 

n)  El delegat/ada, d’acord amb el tutor/a, pot convocar reunions dels alumnes que repre-
senta, per tal de consultar-los i informar-los en hores no lectives. 

o)  El delegat/ada pot promoure, si s’escau amb la col·laboració del tutor/a, iniciatives i acti-
vitats a la classe. 
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p)  pot coordinar, amb els altres alumnes delegats/ades de curs, les activitats conjuntes de 
curs, cicle o etapa 

q)  Totes aquelles tasques que puguin ésser d’interès de l’Institut i que siguin acordades pel 
Consell de Delegats o que la Direcció els pugui encomanar 

 

Article 29. Candidats a delegats/ades i sotsdelegats/ades. Són candidats i candidates a 
ocupar aquest càrrec tots aquells alumnes que es presentin voluntaris i, si no hi hagués cap, 
serien candidats tots els alumnes de la classe. Queden exclosos com a candidats/ates tots 
aquells alumnes que al llarg del curs o a l’immediatament anterior hagin estat sancionats pel 
Consell escolar amb alguna mesura disciplinària com a conseqüència del seu baix rendi-
ment, mala actitud, absentisme o qualsevol altra conducta greument perjudicial per a la con-
vivència del centre. 

 

Article 30. Es constituirà la Mesa electoral composta per: 

• un president/a: el professor/a- tutor/a. 

• un secretari/a: l’alumne/a més jove del curs que haurà d’escriure l’acta de vota-
ció. 

• un vocal: l’alumne/a de més edat. 

 

Article 31. Votació: en paperetes individuals s’escriurà el nom de dos alumnes, tenint en 
compte que qualsevol anotació fora d’aquesta l’anul·larà. Es farà un escrutini on s’anotarà el 
nom de l’alumne/a i els vots obtinguts. Si un alumne/a supera el 50% de vots vàlids emesos, 
es considerarà elegit per al càrrec. S’entén que l’alumne/a que obté més vots serà nomenat 
delegat/ada, i el segon, sotsdelegat/ada. 

En cas de necessitar-se una segona votació, aquesta es farà entre els quatre candidats més 
votats, i es proclamaran per als dos càrrecs aquell/a que obtingui el major nombre de vots. 

Qualsevol dubte sobre el sistema d’escrutini i d’interpretació de la present normativa serà 
resolt pel tutor/a d’acord amb la coordinadora de cicle. La coordinació pedagògica exercirà la 
tutela de tot el procés electoral i en darrera instància decidirà sobre aquells aspectes no pre-
vistos expressament a la present normativa. 

Acabada la votació, es procedirà a l’aixecament de l’acta corresponent. 

Després es lliurarà al Cap d’ Estudis l’acta degudament complimentada a efectes del nome-
nament. 
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Article 32. El delegat/ada i sotsdelegat/ada han d’exercir, amb responsabilitat, les funcions 
del seu càrrec; en cas contrari pot ser revocat. El delegat/ada i sotsdelegat/ada podrà ser 
revocat, abans que finalitzi el seu període com a  delegat/ada i sotsdelegat/ada per:  

- un informe raonat dirigit al tutor/a per la majoria absoluta dels alumnes del grup.  
- per haver rebut alguna sanció del Consell Escolar per les mateixes raons abans es-

mentades. 
- no complir amb les funcions que comporta el càrrec. 

Si un delegat/ada de grup dimiteix o és apartat del seu càrrec, automàticament, passarà a 
ser-ho el sotsdelegat/ada. Si dimiteix aquest o és apartat del seu càrrec, es nomena el se-
güent alumne/a que va aconseguir la màxima quantitat de vots. El tutor/a comunicarà al cap 
d’estudis el nom del nou delegat/ada 

 

1.5.2 El Consell de delegades i  delegats 
 

Article 33. Una vegada nomenats els delegats/ades, i dins dels cinc primers dies de l’última 
elecció, es constituirà el Consell de Delegats/ades, prèvia convocatòria del Cap d’Estudis. 

El Consell de Delegats/ades estarà format pels delegats/ades i sotsdelegats/ades de tots els 
grups i pels representants de l’alumnat al Consell escolar. Es reunirà, com a mínim, cada 
dos mesos. A les reunions assistirà normalment el Cap d’Estudis i s’informarà i es discutiran 
els problemes, les iniciatives i les queixes de l’alumnat. També podrà reunir-se el Consell de 
Delegats tot sol, quan ho consideri convenient. 

El Consell de Delegats/ades serà convocat pel Cap d’Estudis o quan ho sol·liciti un terç dels 
seus membres o dos representants de l’alumnat al Consell escolar. Es podrà convocar amb 
48 hores d’antelació i 12 hores en cas d’urgència. 

Els membres del Consell de Delegats/ades no podran ser sancionats per l’exercici de les 
seves funcions. 

 

Article 34. D’acord amb les normes vigents, els alumnes renovaran cada dos anys la meitat 
dels membres representants del sector d’alumnes, sens perjudici que es cobreixin immedia-
tament les vacants que es produeixin. 

 

Article 35. Seran funcions del Consell de Delegats:  

a. Supervisar el procés d’elecció dels representants de l’alumnat al Consell Escolar del cen-
tre i instar els alumnes a participar-hi. 

b. Formular, davant els òrgans col·legiats i la Direcció del centre, totes aquelles iniciatives i 
suggeriments que considerin oportunes. 

c. Proposar la utilització de les instal·lacions del centre per a les activitats programades de 
l’alumnat, d’acord amb la normativa vigent. 

d. Ser escoltats en tots aquells assumptes que tinguin incidència sobre l’alumnat. 

e. Proposar davant el professorat, la Direcció del centre i, si escau, els òrgans col·legiats, 
totes les reclamacions que creguin oportunes i rebre’n les propostes. 

f. Donar assessorament i suport als/a les representants de l’alumnat al Consell Escolar, als 
quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos i grups. 
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g. Elaborar informes per al Consell Escolar, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del 
Consell Escolar. 

h. Ser informat respecte del dia de les reunions del Consell Escolar amb antelació suficient, 
i dels acords adoptats a fi de donar-ne difusió per ser tractats en els diferents cursos. 

i. Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre. 

 

Article 36. L’Assemblea d’Estudiants és la reunió de tot l’alumnat del centre. Serà convoca-
da per acord del Consell de delegats i delegades o dels representants de l’alumnat al Con-
sell escolar. 

 

Article 37. Les reunions de la Junta de delegats i delegades es podran fer en hores de clas-
se, però en cap cas podrà coincidir amb proves d’avaluació o recuperació dels seus mem-
bres. Les assemblees d’estudiants es faran sempre en hores no lectives i es comunicaran 
amb 48 hores d’antelació al o a la Cap d’Estudis. Els acords es comunicaran el més aviat 
possible al o a la Cap d’Estudis. 

 

2. DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN 

 2.1 L’EQUIP DIRECTIU 

Article 38. Són òrgans unipersonals de govern del Centre: el/la Director/a, el/la Cap 
d’Estudis, el/la Coordinador/a Pedagògic, el/la Secretari/a, el/la Sotsdirector/a i el/la Cap 
d’Estudis adjunt/a. 

 

Article 39. L’elecció del Director/a es durà a terme com indica l'article 143 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, on s’estableix que el procediment de selecció del direc-
tor o directora és el concurs de mèrits. En aquest concurs hi poden participar els/les funcio-
naris/àries docents que compleixin els requisits establerts a l'article 134 de la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4.5.2006). 

 

Article 40. L’horari general preveurà la presència d’un càrrec directiu durant tot l’horari en 
què el centre estigui obert. 

 

2.1.1 El Director o directora 
 

Article 41. La direcció i la responsabilitat general de l’activitat de l’institut correspon al Direc-
tor/a, que vetllarà per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació al projecte educatiu i 
a la programació general. En cas d’absència del o de la Cap d’estudis o del Secretari/a, 
exercirà les seves funcions el director/a 

48.1 Són funcions del director o directora: 

a)  Tenir la representació del centre, representar l’Administració educativa en el centre i fer 
arribar a aquesta Administració els plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la co-
munitat educativa  
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b)  Dirigir i coordinar totes les activitats educatives del centre d’acord amb per assolir els 
objectius del projecte educatiu del centre. 

c)  Exercir la direcció de tot el personal adscrit al centre 

d)  Convocar i presidir els actes acadèmics i les sessions del Consell Escolar i del Claustre 
de professors del centre i executar els acords adoptats en l’àmbit de les seves competències 

e)  Emetre certificacions i documents acadèmics. 

f)  Adoptar les mesures disciplinàries pertinents respecte dels alumnes davant de proble-
mes greus de convivència en el centre. 

g)  Impulsar l’aplicació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabili-
tat a què fa referència l’article 92, i mantenir a disposició de l’Administració educativa la in-
formació sobre aquests processos. 

h)  Exercir d’òrgan competent per a la defensa de l’interès superior de l’infant. 

i)  Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre. 

j)  És responsable dels següents processos: Determinar l’estratègia (E1), Planificar el fun-
cionament del centre (E2), Infomar, comunicar i gestionar el coneixement (E4), Interaccionar 
amb l’equip humà (E5), Gestionar la satisfacció dels grups d’interès (C6) i Gestionar l’equip 
humà (S6). 

 

2.1.2 El secretari o secretària 
 

Article 42. Correspon al/la Secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i admi-
nistrativa del Centre, sota el comandament del Director/a i exercir, per delegació d’aquest, la 
prefectura del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut, quan el/la Director/a així 
ho determini. En cas d’absència del Secretari/a, exercirà les seves funcions el director/a 

42.1. En particular, són funcions específiques del Secretari/a del Centre: 

a. Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions 
que se celebrin. 

b. Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva programació gene-
ral i el calendari escolar. 

c. Estendre les certificacions i documents oficials del Centre, amb el vistiplau del Director/a. 

d. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 
custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 
financeres juntament amb el Director/a. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

e. Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

f. Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats 
d’acord amb la normativa vigent. 

g. Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

h. Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 
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i. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les instal·lacions, mobiliari i 
equipament, d’acord amb les indicacions del Director/a i les disposicions vigents. Tenir cura 
de la seva reparació, quan correspongui. 

j. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i 
lloguer dels béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la norma-
tiva vigent. 

k. Planificar i ordenar les feines administratives de la secretaria, assenyalant les prioritats 
de gestió atenent al calendari escolar i a la programació general del centre. 

l. Gestionar davant els serveis competents la dotació de material i mitjans personals del 

centre. 

m. Informar el professorat de qüestions oficials de caràcter general. 

n. Planificar les tasques del personal d’Administració, Serveis i Neteja. 

o. Ser responsable de les cartelleres del centre. 

p. Mantenir la relació amb els proveïdors/ores. 

q. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel  Director/a o bé que li siguin atri-
buïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

r. És responsable dels processos: S5 (Gestionar els serveis complementaris), S7 (Gestio-
nar els recursos econòmics i equipaments), S9 (Gestionar l’edifici i la infraestructura) i S11 
(Realitzar la gestió administrativa). 

2.1.3 El o la Cap d’estudis 
 

Article 43. Correspon, amb caràcter general, al/la Cap d’Estudis, la planificació i el segui-
ment i l’avaluació interna de les activitats del Centre i la seva organització i coordinació, sota 
el comandament del Director/a de l’institut. En cas d’absència del Cap d’estudis, exercirà les 
seves funcions el director/a 

43.1. En particular, són funcions específiques del/de la  Cap d’Estudis les següents: 

a. Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els 
centres de procedència de l’alumnat i amb els centres públics que imparteixin l’educació 
secundària de la zona corresponent. Coordinar també quan s’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, escoltat el 
claustre. 

b. Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Dep. d’Ensenyament, i especial-
ment amb els equips d’assessorament psicopedagògics. 

c. Substituir el/la Director/a en cas d’absència. 

d. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació. 

e. Controlar l’assistència del professorat i el compliment del règim de l’alumnat. 

f. Fer el calendari i horari de les reunions d’avaluació. 

g. Vetllar per l’acompliment dels acords que es prenguin en tot allò que fa referència a la 
disciplina, qüestions pedagògiques, etc. 

h. Aquelles altres que li siguin encomanades pel Director/a o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Ensenyament. 
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i. És responsables dels següents processos: Gestionar informació i admissió (C1), Desen-
volupar E/A de Formació Professional (C4) i Realitzar la gestió acadèmica (S1). Dona suport 
al responsable de Gestionar les TIC-TAC (S8) i al Gestionar equip humà (S6) 

 

2.1.4 El coordinador o coordinadora Pedagògica 
 

Article 44. Correspon, amb caràcter general, al Coordinador/a Pedagògic/a el seguiment i 
l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupin a l’institut, sota la dependència 
del Director/a. En cas d’absència del Coordinador/a pedagògic/a, exercirà les seves funcions 
el o la Cap d’estudis. 

44.1 En particular, són funcions específiques del Coordinador/a Pedagògic/a les següents: 

a. Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre en temes ESo, tot 
procurant la col·laboració i participació de tot el professorat del claustre en grups de treball. 
Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries del cicle, etapes, nivells i graus 
que s’imparteixen a l’ institut. 

b. Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge de l’alumnat dels ense-
nyaments que s’imparteixen en el primer cicle de l’educació secundària obligatòria i els cor-
responents als del cicle superior d’educació primària en el si de la zona escolar correspo-
nent. 

c. Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels 
ensenyaments impartits a l’institut. 

d. Vetllar per la col·laboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a, especialment 
d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i par-
ticipació de tot el professorat del claustre en els grups de treball. 

e. Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament 
d’Ensenyament quan s’escaigui. 

f. Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en 
relació amb les competències bàsiques, juntament amb els/les caps de Departament. 

g. Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, ni-

vells i graus dels ensenyaments impartits al centre. 

h. Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text siguin en paper o digitals, del material 
didàctic i complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’institut, 
juntament amb els caps de Departament. 

i. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives, i de formació i reciclatge del 
professorat que es desenvolupin a l’institut, quan s’escaigui. 

j. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel  Director/a o atribuïdes per dispo-
sicions del Departament d’Ensenyament. 

k. És responsables dels següents processos: Desenvolupar E/A de ESO (C2) i Gestionar 
assessorament psicopedagògic i orientació (S4).  
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2.1.5 El Sotsdirector o sotsdirectora 
 

Article 45 Correspon, amb caràcter general, al Sotsdirector/a el seguiment i de les accions 
disciplinàries que es desenvolupin a l’institut, sota la dependència del Director/a. 

45.1. En particular, són funcions específiques del Sotsdirector/a les següents: 

a. Mediació en conflictes entre l’alumnat. 

b. Seguiment de temes disciplinaris. 

c. Comunicació i seguiment dels acords de la Comissió de Convivència.  

d. Tutoria i seguiment de l’alumnat del centre, a la UEC. 

e. Coordinació amb Serveis Socials de l’absentisme i d’alumnes de NEE d’àmbit social. 

f. És responsable del procés C5 Desenvolupar E/A Esportius. 

2.1.6 El o la Cap d’estudis adjunt 
 

Article 46 Correspon, amb caràcter general, al Cap d’estudis adjunt/a sota la dependència 
del Director/a. 

a. Acollida del Professorat. 

b. Administració de Moodle 

c. Coordinació de l’Equip Docent de Batxillerat. 

d. Planificació i seguiment de l’assistència del professorat. 

e. Coordinació del PAT de Batxillerat. 

f. Coordinació dels Treballs de Recerca. 

g. Coordinació de les PAU. 

h. Coordinació del professorat i alumnat del Màster de secundària. 

i. Comunicació i seguiment dels acords de la Comissió de Convivència.  

j. És responsable del procés  “Desenvolupar E/A de batxillerat (C3)” amb el suport de la 
coordinació de batxillerat. 
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3. DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

Article 47. Són òrgans de coordinació de l’institut els següents: 

1. Col·legiats: els departaments didàctics. 

2. Unipersonals: els caps de Departament, Coordinador/a d’activitats i serveis escolars, 
el Coordinador/a d’Educació secundària obligatòria, Coordinador/a de prevenció de 
riscos laborals, Coordinador Pla Català d’Esport a l’Escola, Coordinadora de Qualitat, 
Coordinadors del Pla Estratègic i Coordinadora del Programa Assessorament i Re-
coneixement, el Coordinador/a d’informàtica, el Coordinador/a de biblioteca, el Coor-
dinador/a lingüístic, el Coordinador/a de formació professional. 

3. L’Equip docent d’un grup d’alumnes està format pel conjunt del professorat que els 
imparteix docència i estan coordinats pel  tutor o tutora del grup. 

 

3.1. ELS DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

Article 48. En el si de cada Departament es coordinen les activitats docents de les àrees i 
matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica 
de la pràctica docent. Al front de cada Departament es nomena un/a Cap de Departament. 

 

Article 49. Estructura dels departaments del centre. 

49.1. A l’Institut Jaume I hi ha els següents departaments didàctics: 

• Departament de Ciències socials: en formen part els/les professors/es de geo-
grafia i història, Filosofia i Religió En el seu si s’estableix el seminari de Filosofia, 
del qual en formen part els/les professors/es de filosofia i religió. 

• Departament de llengua catalana i literatura: en formen part els/les professors/es 
de llengua catalana i literatura,  llengües clàssiques i el professorat de les Aules 
d'Acollida. En el seu sí s’estableix el seminari de llengües clàssiques i el de 
l’aula d’acollida del qual en forma part el professorat d’aquesta especialitat. 

• Departament de llengua castellana i literatura: en formen part els/les profes-
sors/es de llengua castellana i literatura, i els/les professors/es de psicopedago-
gia que formen un seminari en el seu sí. 

• Departament de llengües estrangeres: en formen part els/les professors/es de 
llengües estrangeres. En el seu si s’estableix  el seminari de Francès, del qual 
en formen part els professors d’aquesta especialitat. 

• Departament de matemàtiques: en formen part els/les professors/es de matemà-
tiques. 

• Departament de ciències de la naturalesa: en formen part el professorat de física 
i química, biologia i geologia. En el seu si s’estableixen dos seminaris: el de físi-
ca i química, del qual en forma part el professorat d’aquesta especialitat; i el de 
biologia i geologia, del qual en forma part el professorat d’aquesta especialitat. 

• Departament d’educació visual i plàstica: en formen part els/les professors/es de 
dibuix. 
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• Departament d’educació física: en formen part els/les professors/es d’educació 
física. 

• Departament de música: en formen part els/les professors/es de música. 

• Departament de tecnologia: en formen part els/les professors/es de tecnologia. 

• Departament d’Economia i Administració: en formen part els professors de l'es-
pecialitat d’Economia, l'especialitat Administració d'Empreses i Organització i 
Gestió Comercial, l'especialitat de Processos Comercials i l'especialitat de Pro-
cessos de Gestió Administrativa. També en poden formar part els de l'especiali-
tat de Formació i Orientació Laboral. 

• Departament de Serveis a la Comunitat: en forma part el professorat de l'espe-
cialitat d'Intervenció Sociocomunitària i de l'especialitat de Procediments Sanita-
ris i Assistencials. 

 
Article 50. Correspon al/la Cap de Departament la coordinació general de les activitats del 
Departament i la seva programació i avaluació. En particular són funcions del/de la Cap de 
Departament: 

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

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

c. Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg del cicle. 

d. Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica 
docent. 

e. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació en de l’alumnat en les àrees i 
matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 

f. Propiciar la innovació i recerca educativa i la formació permanent al si del Departament. 

g. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del Departament 
i assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent. 

h. Responsabilitzar-se de l’arxiu del seu Departament amb les actes, convocatòries i 
d’altres documents que el Departament elabori. 

i. Redactar les actes dels acords presos en les reunions de Departament. 

j. Fer propostes d’adquisició de material fungible i inventariable pel seu Departament. 

k. Coordinar l’elaboració de les programacions de cada matèria i lliurar-ne la còpia al Direc-
tor/a en el termini establert per aquest/a. 

l. Tenir informat al professorat del Departament. 

m. Programar, d’acord amb els professors, les activitats complementàries i extraescolars del 

seu Departament. 

n. Aquelles altres que li puguin ser encomanades pel/per la Director/a del centre o atribuï-
des pel Departament d’ Ensenyament. 
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Article 51. El/La Cap de Departament convoca a les reunions del Departament el professo-
rat que imparteix les àrees o matèries corresponents. 

L’assistència a les reunions de Departament o Seminari són obligatòries a l’hora fixada en 
l’horari de cada professor/a. 

Els membres de cada Departament s’han de reunir, com a mínim abans de començar el curs 
acadèmic, per tal de programar-lo d’acord amb el que disposi el Departament d’ Ensenya-
ment i setmanalment, d’acord amb el seu horari. 

 

Article 52. Els membres del Departament es podran reunir en caràcter extraordinari, sempre 
que ho sol·liciti un terç del professorat que l’integri, per tractar temes que afectin l’àrea o bé 
l’alumnat. 

 

Article 53. En el si dels Departaments s’han constituït Seminaris, sempre que hi ha dues o 
més especialitats amb dos/dues o més professors/es per especialitat. Si és possible, també 
es constituiran seminaris unipersonals; el nomenament serà rotatiu si no hi ha nomenaments 
per a tots els possibles; queden exclosos aquells que tinguin com a cap un catedràtic/a 

53.1. El Cap de Departament i el Cap de Seminari han de ser d’especialitats diferents. 

53.2. Al capdavant de cada Seminari hi ha un Cap de Seminari, les competències del qual 
són les que li delega el Cap de Departament. 

53.3. De cada reunió de Departament o de Seminari  realitzada, el Cap de Departament es-
tendrà acta. 

 

Article 54. L’elecció dels llibres digitals, de text i del material didàctic la faran els mateixos 
components de cada Departament, tenint en compte que una vegada escollit el llibre s’haurà 
de mantenir durant 4 anys com a mínim, segons marca la normativa vigent i per motius pe-
dagògics evidents. La substitució dels llibres abans dels quatre anys haurà d’ésser 
sol·licitada pel Centre abans del 30 de juny de cada any als Serveis Territorials, promoguda 
pel/la Cap de Departament que justificarà les raons de caràcter pedagògic i científic en què 
es basa la substitució sol·licitada. Es requereix l’audiència del Consell Escolar. 

54.1. L’elecció quadriennal dels llibres de text es farà també abans del 30 de juny i es passa-
rà la corresponent relació al Secretari/a. 

 

Article 55. Els Caps de Departament es constituiran en Junta quan siguin convocats/des 
pel/per la Director/a o el/la Cap d’Estudis. 

55.1. Aquesta Junta tindrà per missió l’elaboració de les tasques que el Centre li encomani. 
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3.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONAL  

Article 56. Nomenament i cessament dels òrgans de coordinació unipersonals. 

56.1. Es nomenaran per a exercir les funcions dels òrgans unipersonals de coordinació els 
funcionaris docents i en servei actiu i amb destinació definitiva al centre. Només per insufici-
ència d’aquests, es cobriran la resta de llocs de coordinació amb funcionaris docents que no 
tinguin destinació definitiva. 

56.2. Els òrgans unipersonals de coordinació de l’institut els nomena el/la Director/a del cen-
tre. 

56.3. El nomenament per a exercir les funcions corresponents als òrgans de coordinació 
s’estendrà, com a màxim, fins a la data de la fi del mandat del Director/a. 

56.4. El nomenament del Cap de Departament s’efectua d’entre els professors membres del 
Departament que, ultra reunir els requisits generals, tingui la condició de catedràtic, escoltat 
el Departament. Si cap dels membres del Departament no té la condició de catedràtic, es 
podrà nomenar un professor/a que, formant part integrant del Departament, reuneixi la resta 
de requisits. 

56.5. Els requisits  per poder ser nomenat Cap de Seminari són els mateixos que per a ser 
nomenat Cap de Departament. 

56.6. El/la Coordinador/a d’activitats i serveis escolars és nomenat escoltat el/la Cap 
d’estudis. 

56.7. El/la Director/a del centre pot acceptar la renúncia motivada o disposar el cessament 
dels coordinadors i caps de Departament abans de la finalització del període per al qual han 
estat nomenats, una vegada escoltat l’òrgan que en cada cas va intervenir en la seva pro-
posta de nomenament i amb audiència de la/l’interessat/da. 

56.8. Del nomenament i cessament dels coordinadors i caps de Departament, el Director/a 
en dóna compte al Consell Escolar del centre 

 

3.2.1 Coordinador/a d’Educació Secundària Obligatòria 
 

Article 57. L’Institut Jaume I té un/una Coordinador/a d’Educació Secundària Obligatòria 
que vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de 
l’ESO sota la dependència del Coordinador/a Pedagògic/a. És nomenat pel/per la Director/a 
escoltat el/la Coordinador/a Pedagògic/a. Aquesta coordinació es pot desdoblar en dues 
coordinacions: una per al primer cicle d’ESO i una altra per la de segon cicle.  

Aquesta  coordinació assumeix funcions relacionades amb les activitats extraescolars i com-
plementaris del seu nivell. 

 

Donen suport a la Coordinació Pedagògica en el procés “Desenvolupar E/A ESO (C2)” 
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3.2.1 bis Coordinador de Batxillerat 
 

Article 57 bis. L’Institut Jaume I té un/una Coordinador/a de Batxillerat que vetlla per la con-
tinuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg del batxillerat sota la de-
pendència del/la Cap d’Estudis Adjunt. És nomenat/da pel/per la Director/a escoltat el/la Cap 
d’Estudis Adjunt.  

Aquesta  coordinació assumeix funcions relacionades amb les activitats extraescolars i com-
plementaris del seu nivell. 

 

Dona suport a Cap d’Estudis en el procés “Desenvolupar E/A Batxillerat (C3)” 

 

3.2.2 Coordinador/a de Qualitat 
 

Article 58. El coordinador/a de Qualitat és designat per la Direcció i té la responsabilitat i 
autoritat per: 

a) Assegurar l'establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de 
Gestió de la Qualitat. 

b) Informar a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de millo-
ra. 

c) Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits dels alumnes, famílies i d'al-
tres persones i entitats que reben el servei que proporciona l'Institut. 

d) Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. Mantenir la 
integritat del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

e) És responsable dels següents processos: Desenvolupar i revisar el sistema de gestió (E3) 
i Desenvolupar el sistema integrat de gestió (S10). Dona suport a la direcció en la Gestió de 
la satisfacció dels grups d’interès (C6) 

 

3.2.3 Coordinador/a d’Informàtica 
 

Article 59. El/la Coordinador/a d’Informàtica. Funcions.  

Són funcions del/la Coordinador/a d’ Informàtica: 

Impulsar l’ús didàctic de les TIC ne le currículum escolar i assessorar el professorat per a la 
seva implantació així com orientar-lo sobre la formació en TIC d’acord amb l’assessorament 
dels serveis educatius de la zona. 

B) proposar a l’equip directiu els criteris per a l’a utilització i optimació dels recursos TIC del 
centre  

C) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informa`tics i telemàtics 
del centre en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica 

D) Assessora l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i servei del centre 
en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i econòmico-administrativa del departament 
d’educació 
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E) És responsable del procés S8 Gestionar les TIC-TAC 

Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li 
pugui assignar el departament d’educació.  

El Coordinador/a Informàtic/a és nomenat escoltat el Cap d’Estudis. 

 

3.2.4 Coordinador/a lingüística d'interculturalitat i cohesió social 
 

Article 60. El/la Coordinador/a lingüístic/a. Són funcions del/de la Coordinador/a lingüístic, 
d'interculturalitat i cohesió social: 

Assessorar l’Equip directiu en l’elaboració o en l'actualització del projecte lingüístic i del pla 
d'acollida i d'integració. 

Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el 
centre du a terme per facilitar l'acollida de l'alumnat nouvingut. 

Assessorar l’Equip directiu en la programació de les actuacions de la programació general 
que concreten el projecte lingüístic i el pla d'acollida i d'integració. 

Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l'ús de la llengua 
catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis 
Territorials. 

Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació (metodologies, materials didàctics, 
TIC...) que faciliti la potenciació de l'ús de la llengua catalana, la millora de la didàctica de 
l'ensenyament de la llengua i dels aspectes lingüístics de les altres àrees, l'acollida lingüísti-
ca i social de l'alumnat nouvingut i l'educació intercultural. 

Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l'entorn per tal de treballar conjuntament 
en la promoció de l'ús social de la llengua i en l'acollida lingüística i social de l'alumnat nou-
vingut. 

És responsable els procés S12 “Gestionar la biblioteca” 

 

60.1. El/la Coordinador/a lingüístic d'interculturalitat i cohesió social i el/la Coordinador/a de 
cicle són nomenats escoltat el/la Coordinador/a Pedagògic/a. 

 

3.2.5 Coordinador/a d’Activitats i Serveis Escolars 
 

Article 61. Correspon al Coordinador/a d’Activitats i Serveis Escolars, la coordinació general 
de les activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre, sota la 
dependència del Cap d’estudis. 

61.1 En particular són funcions del Coordinador/a d’Activitats i Serveis Escolars: 

a. Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 

b. Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. 

c. Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats escolars complementà-
ries i a les activitats extraescolars. 
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d. Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

e. Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i qualsevol altre 
tipus de viatge que es realitzi amb alumnes. 

f. Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre a les activitats es-

colars complementàries i les activitats extraescolars. 

g. Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que 
s’inclourà a la memòria anual d’activitats del centre. 

h. És responsable els procés S3 “Gestionar activitats complementàries i extraescolars” 

 

3.2.6 Coordinador/a de Biblioteca 
Article 62. Són funcions específiques del Coordinador de Biblioteca: 

a) Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre per delegació del coordinador d’activitats 

i serveis. 

b) Coordinar el professorat que faci guàrdies de biblioteca. 

És responsable els procés S12 “Gestionar la biblioteca” 

És nomenat pel director. En absència de nomenament assumirà les seves funcions la coor-
dinació CLIC 

 

3.2.7 Coordinador/a de la prevenció de riscos laborals 
Article 63. Correspon a la Coordinació de la prevenció de riscos laborals de cada centre 
promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant: 

a. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 
l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb 
les orientacions del  Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció 
del centre. 

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

implantació, la planificació i la realització dels simulacres. 

c. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. 

d. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, 
els telèfons i l’estructura. 

e. Revisar periòdicament els equips contra incendis com a activitat complementària a les 
revisions oficials. 

f. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. Donar suport a la direcció del 
centre per formalitzar i trametre als serveis territorials  el model "Full de notificació d'acci-
dent, incident laboral o malaltia professional”. 

g. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la in-
vestigació dels accidents que es produeixin en el centre. 
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h. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 
l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 

i. Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

j. Dona suport a la Coordinació de qualitat en el procés S10 Desenvolupar el sistema inte-
grat... en el que fa referència a riscos laborals. 

Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum de 
l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

 

3.2.8 Coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola 
 

Article 64. Funcions del Coordinador del Pla Català d’Esport a l’Escola.  Aquest Pla té la 
finalitat de posar a l'abast de tot l’alumnat del centre la pràctica d'activitats físiques i esporti-
ves, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i 
cívica dels joves i també dinamitzar el temps d’esbarjo. 

Article 64.1 Es nomena  un/a coordinador/a del Pla entre el professorat del claustre  que 
rebrà una compensació per la dedicació professional extraescolar, addicional a la tasca do-
cent, que l’assumeix la Secretaria General de l’Esport. 

Article 64.2 La funció principal d’aquest coordinador/a és dinamitzar i coordinar les activitats 
esportives i culturals del PCEE i garantir el seu lligam amb el projecte educatiu de centre.  

Article 64.3 Amb aquesta finalitat es concreten les actuacions següents: 

a. Elaborar el programa d’activitats. 

b. Col·laborar en la constitució de l’associació esportiva escolar. 

c. Seleccionar i coordinar els dinamitzadors i les dinamitzadores. 

d. Assistir a les reunions de formació organitzades per la Secretaria General de l'Esport o 
bé altres d’organitzades pel Departament d’Educació. 

e. Gestionar la documentació relativa al Pla. 
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3.2.9 Coordinador/a de Formació professional 
 

Article 65. Funcions del Coordinador/a de FP: 

1. Vetllar per l’adequació de les accions de les i dels tutors de pràctiques professionals. 

2. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit territorial 

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

d’Educació. 

3. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les 

empreses de l’àrea d’influència. 

Les accions concretes que cal desenvolupar en el centre són les següents: 

• Impulsar l’aplicació de les accions promogudes per la Direcció General d’Ensenyaments 

Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Educació i proposar els criteris i 

les línies de treball als òrgans de govern del centre per desenvolupar-los. 

• Vetllar per la programació, el seguiment, el control i l’avaluació de l’FCT i de l’estada a 

l’empresa de l’alumnat de batxillerat. 

• Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials i d’altres. 

• Organitzar els cursos i seminaris que el centre porti a terme amb les institucions i enti-

tats col·laboradores. 

• Elaborar informes sobre els resultats i les incidències dels programes desenvolupats. 

• Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de fina-

litzar els estudis que hagin cursat. 

• Convocar i presidir les reunions amb les i els tutors de pràctiques, d’acord amb allò que 

estableixi l’equip directiu del centre respecte a aquest tema. 

• Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions escola-

empresa. 

• Proposar a l’equip directiu les adaptacions dels crèdits de lliure disposició, segons les 

necessitats socioeconòmiques de l’entorn. 

• Coordinar les visites del professorat i l’alumnat a les empreses. 

• En els centres que participen en el programa “Assessorament i Reconeixement”: 

– Coordinar l’elaboració dels recursos d’orientació professional. 
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– Informar i orientar professionalment, amb caràcter general i específic, de les diverses 

famílies professionals que el centre ofereix a les persones que participen en el programa 

“Assessorament i Reconeixement”. 

• Qualsevol altra tasca que se li encomani, en relació amb les seves funcions. 

4. És responsable del procés “Gestionar servei escola-empresa (S2)“ i del “Desenvolu-
par l’assessorament i reconeixement (C7)” i dona suport al cap d’estudis en el procés 
C4 Desenvolupar E/A FP. 

5. Aquesta  coordinació assumeix funcions relacionades amb les activitats extraescolars 
i complementaris del seu nivell. 

3.2.10 Coordinador de la xarxa d’emprenedoria  
 

Article 66. Són funcions del/ de la coordinador/a d’emprenedoria: 

 

 - Coordinar i difondre les accions de la comunitat educativa, pel que fa a 

l’emprenedoria impulsades en el pla estratègic. 

- Fomentar la participació de la comunitat educativa en projectes emprenedors dintre i fora 
de l’institut. 

- Formar part de l’Equip de millora interdisciplinari per a proposar i coordinar activitats que 
fomentin la iniciativa, la creativitat i l’emprenedoria. 

- Contactar, establir i gestionar relacions amb el teixit empresarial de la zona  per tal de fo-
mentar iniciatives emprenedores (jornades, sortides, concursos, xerrades, ...) 

- Redactar, en finalitzar el curs,  la memòria d’avaluació de les activitats realitzades, que 
haurà d’incloure en la Memòria final. 

 

3.2.11 Coordinador/a del Programa Assessorament i Reconeixement 
 

Article 67. Funcions de la Coordinadora del Programa Assessorament i Reconeixement 

El/La Coordinador/a del Programa Assessorament i Reconeixement es posarà en contacte 
amb els responsables de les empreses i/o entitats per a coordinar el procés, nombre de per-
sones, calendaris, lliurament de documentació i criteris d’orientació i validació. 

El/la Coordinador/a del Programa Assessorament i Reconeixement del centre i de l’entitat 
col·laboradora acordaran el calendari del procés, el lliurament de la documentació necessà-
ria i el pagament del preu públic. 

Donen suport a la Coordinació FP en el procés C7 Desenvolupar l’assessorament  i reconei-
xement. 
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3.2.12 Coordinador/a de Programes de mobilitat internacional 
 

Art. 67.bis. Són funcions del/la coordinador/a de Programes de Mobilitat Internacional: 

 

a) Impulsar la participació del centre en activitats i programes de mobilitat. 

b) Mantenir i millorar les relacions amb les institucions, centres i empreses. 

amb les quals l’institut tingui convenis de mobilitat subscrits. 

c) Promoure la participació dels nostres estudiants i  del professorat en els programes de 
mobilitat i coordinar la selecció de l’alumnat participant 

d) Coordinar i supervisar les activitats de mobilitat del centre i als/les tutors/es responsables. 

e)  Atendre les incidències que es produeixin, com ara renúncies, pròrrogues, incompli-
ments, ampliacions o d'altres 

f) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu. 

 

 

3.3 EL PROFESSOR/A TUTOR/A 

3.3.1 Tutoria de grup-classe 
 

Article 68. La tutoria i l’orientació de l’alumnat formarà part de la funció docent. Tots els pro-
fessors que formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions de professor/a 
tutor/a, quan correspongui. 

68.1. Cada unitat o grup d’alumnes té un professor/a tutor/a, amb les funcions següents: 

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

b. Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament aprenentatge i les activitats 
d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup 
d’alumnes. 

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

d. Tenir cura, juntament amb el/la Secretari/a, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració 
dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la  comunicació d’aquests als 
pares o representants legals de l’alumnat. 

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

f. Mantenir la relació suficient i periòdica amb la família o representants legals de l’alumnat 
per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats esco-
lars, d’acord amb els criteris establerts. 

g. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats de 
l’institut. 

h. Coordinar i presidir les sessions d’avaluació del seu grup d’alumnes, aixecar acta del 
desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l’intercanvi d’informació amb 
les famílies o els representants legals. 
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i. Elaborar, juntament amb els Coordinadors d’ESO i Batxillerat i el/la Coordinador/a Peda-
gògic/a, les tasques tutorials que s’hauran de fer a cada grup. 

j. Vetllar per la consecució dels objectius educatius fixats pel que fa a l’aprenentatge de 
l’alumnat. 

k. Presidir les reunions informatives amb els pares de l’alumnat del seu grup, d’acord amb 
els criteris generals del Projecte Educatiu del Centre. 

l. Informarà els seus alumnes de tot allò que faci referència al funcionament del Centre i/o 
activitats amb promptitud i precisió. 

m. Demanar la col·laboració d’experts psicòlegs i/o pedagogs quan sigui adient per assistir 
a alumnes amb problemes, sempre i quan el Departament d’Ensenyament posi els mitjans. 

n. Comunicar als pares o tutors legals de l’alumne/a per escrit, amb registre de sortida i per 
correu certificat cada quatre faltes injustificades d’un alumne/a. 

o. Aquelles altres que li encomani el Director/a o li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament. 

 

3.3.2 Tutoria de pràctiques professionals 
 

Article 69. Funcions del tutor o tutora de pràctiques professionals:  

a. Programar el crèdit d’FCT. 

b. Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de 
treball. En tot cas hi ha d’haver una visita inicial, una intermitja i una altra en finalitzar la for-
mació pràctica (segons l’Ordre EDU/416/2007, de 13 de novembre, per la qual es modifica 
l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny). 

c. Assumir, també, les funcions de professor tutor o professora tutora respecte del grup 
d’alumnes. 

d. Informar i promoure entre les empreses i entitats col·laboradores els itineraris de forma-
ció i qualificació professionals que els treballadors i treballadores poden desenvolupar amb 
el cicle formatiu i el programa “Assessorament i Reconeixement”. 

Les accions concretes que ha de desenvolupar en el centre són les següents: 

• Entrevistar-se amb els i les representants de les empreses que col·laborin en el progra-
ma. 

• Entrevistar-se amb el tutor o la tutora d’empresa, per tal d’avaluar la situació de l’alumne 
o l’alumna i programar les activitats que cal fer segons el cicle formatiu i el pla d’activitats 
del quadern de pràctiques. 

• Vetllar perquè l’alumne o l’alumna i l’entitat col·laboradora emplenin la part corresponent 
del quadern de pràctiques, on cal reflectir les activitats fetes per l’alumnat i l’avaluació 
posterior per part de l’entitat col·laboradora. 

• Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumnat i valorar l’aprenentatge assolit i el pro-
grama realment desenvolupat. Cal fer aquesta valoració a partir de les aportacions del o 
de la representant de l’entitat col·laboradora i de l’alumne o l’alumna. 

• Visitar les empreses on fan les pràctiques els i les alumnes del cicle formatiu correspo-
nent i informar el coordinador o la coordinadora de formació professional o el coordinador 
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o coordinadora de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de les incidències i de les 
valoracions que es puguin deduir de les visites. 

• Recollir informació de les empreses sobre els aspectes formatius que es podrien inclou-
re en els crèdits de lliure disposició. 

• Fer el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de la finalit-
zació dels estudis i elaborar els informes i les enquestes corresponents. 

• Fer qualsevol altra acció que se li encomani, en relació amb les seves funcions. 

 

Article 70. Nomenament i cessament dels professors tutors. 

70.1 El tutor/a és nomenat pel Director/a de l’institut. 

70.2. El nomenament dels professors tutors s’efectuarà per un curs acadèmic. 

70.3. El/la Director/a de l’Institut pot deixar sense efectes el nomenament del professor/a 
tutor/a a sol·licitud motivada de la/l’interessat/da o per pròpia decisió, una vegada escoltat el 
claustre de professors, i amb audiència de la/l’interessat/da. 
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4.ORGANIGRAMA
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TÍTOL II. DELS RECURSOS HUMANS 

1. DELS PARES 

1.1. DRETS I DEURES DELS PARES 

Article 71. Adquisició i pèrdua de la seva condició: 

Es considerarà pare/mare de l’alumne/a les persones físiques amb la pàtria potestat de 
l’alumne/a des del moment de la matriculació del seu fill al centre. 

Es consideraran, a efectes d’eleccions de representants, tant el pare com la mare de cada 
alumne/a. 

En cas d’absència o inexistència dels pares hi haurà un/una tutor/a autoritzat/da de 
l’alumne/a. 

Es perdrà la condició de pare/mare d’alumnes en els casos següents: 

Pèrdua legal de la pàtria potestat. 

Fi d’escolaritat de l’alumne/a. 

Baixa de l’alumne/a al centre per qualsevol motiu. 

 

Article 72. Drets de les mares i pare d’alumnes: 

a. En el marc de la Carta de Compromís, les mares i els pares tenen dret que el centre ga-
ranteixi un entorn  de convivència,  respecte  i responsabilitat en el desenvolupament de les 
activitats educatives dels seus fills i filles. 

b. Participar a la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs, sense cap mar-
ginació per creences, raça o religió. 

c. Ser atesos pel professorat i persones tutores dels seus fills i filles en els horaris fixats en 
la Programació General del Centre. 

d. Assistir a les reunions convocades segons la Programació General del Centre. 

e. Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i conductual 
del seu fill o filla. 

f. Pertànyer a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes segons els seus reglaments espe-
cífics. 

g. Col·laborar en l’organització de les activitats extraescolars programades. 

h. Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills i filles. 

i. Elegir l’ensenyament religiós per als seus fills i filles. 

j. Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de 
mares i pares. 

k. Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat educativa. 

 

Article 73. Deures dels pares d’alumnes. 
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a. Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu del Centre i la nor-
mativa recollida a les Normes d’organització i funcionament de centre (NOFC), com també 
als mecanismes previstos per fer-ne la modificació. 

b. En el marc de la Carta de Compromís, respectar els principis que la inspiren i  atendre 
els compromisos que s’hi expressen. 

c. Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 
de les activitats del Centre. 

d. Fer créixer en els seus fills i filles actituds favorables al Centre. 

e. Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives del professorat, persones tutores o 
altres òrgans del Centre, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment 
dels seus fills i filles. 

f. Vigilar la neteja personal i les condicions físiques amb les que el seu fill o filla arriba al 
Centre. 

g. Comunicar al Centre si el seu fill o filla pateix algun tipus de malaltia crònica o infecto-
contagiosa. 

h. Assolir els acords presos pel òrgans col·legiats del Centre a través dels seus represen-
tants. 

i. Justificar adequadament, si escau, les absències dels seu fill o filla davant el seu tutor o 
tutora de classe. 

j. Facilitar als seus fills o filles els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades 
pel professorat, com també l’equipament preceptiu del centre. 

 

Article 74. Organització dels Pares d’Alumnes: 

Els pares d’alumnes podran organitzar-se en associacions de Pares d’ Alumnes si complei-
xen les prescripcions legals en vigor. 

Les Associacions de Pares d’ Alumnes podran tenir com a domicili social el centre docent, 
prèvia autorització 

Les Associacions de Pares d’Alumnes podran utilitzar les instal·lacions escolars per a les 
seves reunions o activitats de pares i també les organitzades per l’AMPA per a l’alumnat 
aprovades pel Consell Escolar, d’acord amb la legislació vigent. 
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2. DEL PROFESSORAT 

2.1 DRETS DEL PROFESSORAT: 

Article 75.  Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral do-
cent en funció de la pròpia situació contractual. 

a. Autonomia, dins el seu cos o àrea, per decidir els mètodes a emprar, a fi d’assolir els 
objectius de la Programació General i del seu Projecte Educatiu, sense detriment del treball 
coordinat a nivell de curs, cicle i conjunt de centre escolar. 

b. Respecte a la seva dignitat personal i professional. 

c. Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de Professors o dels represen-
tants als òrgans col·legiats. 

d. Dret a lliure reunió, tant per tractar d’assumptes laborals com pedagògics, després 
d’haver-ho comunicar al/a la Director/a, si la reunió se celebra al mateix centre. 

e. A assistir a totes les reunions del Claustre, amb veu i vot. 

f. A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de Departament que li pertoquen, com 
també a les dels altres òrgans del centre que li corresponguin. 

g. Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del cen-
tre. 

h. A portar sota la seva responsabilitat el grup-classe d’alumnes que li han estat encoma-
nats. 

i. Convocar els pares o tutors de l’alumnat, individualment o col·lectivament, per tractar 
d’assumptes propis de la seva educació. 

j. La convocatòria es farà en coordinació amb el/la tutor/a. 

k. Participació activa a la gestió del centre, personalment, o a través dels seus represen-

tants. 

l. Manifestar les queixes de l’alumnat directament al grup o  al tutor/a. 

m. Dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i d’higiene 
adequades. 

 

2.2 DEURES DEL PROFESSORAT 

Article 76. El professorat, a més dels deures establerts en la LEC i en els Decrets que la 
desenvolupen i també el que estableixin les Normes d’Organització i funcionament d’inici de 
curs, té el deure de: 

a. Complir amb les normes establertes en la present Normativa i amb les de caràcter gene-
ral que s’estableixin en altres document reglamentaris vigents. 

b. El/la professor/a està obligat a assistir a les reunions de Claustre, Juntes d’Avaluació, i 
d’altres a què sigui convocat. 
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c. Tots els professors tenen l’obligació d’assistir puntualment a les seves classes. Les faltes 
d’assistència s’han de justificar documentalment. 

d. Formar els alumnes en les tècniques de treball i estudi específiques de la matèria. 

e. Reciclar-se i renovar constantment els seus coneixements pedagògics i específics de la 
seva assignatura. 

f. Escoltar l’alumne/a en totes les consultes que afectin a qüestions de la matèria impartida 
i a la forma de desenvolupar la classe. 

g. Donar a conèixer el programa i el criteri d’avaluació que aplicarà als alumnes a l’inici del 
crèdit. 

h. Respectar amb especial atenció la dignitat personal de l’alumne/a sense aplicar sancions 
humiliants i evitar situacions de ridícul personal. 

i. Realitzar les funcions per a les quals va ser elegit. 

j. Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats relatives 
a la funció docent. 

k. Acceptar i aplicar els objectius i els principis del Projecte Educatiu del Centre. 

l. Amonestar les conductes anòmales de qualsevol alumne/a, sigui a la classe, en el recin-
te escolar o mentre participi en activitats programades fora del centre. 

 

2.3 ASSISTÈNCIA A CLASSE 

Article 77. Es controlarà l’assistència i la seva puntualitat pels comunicats que signarà el 
professor/a de guàrdia, fent constar el curs que ha atès i el/la professor/a que ha faltat a 
classe o el retard que s’hagi produït. 

 

Article 78. Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedit. 

 

Article 79. El permís per una falta justificada es demanarà al/a la Director/a que el concedirà 
atenint-se a la normativa de principi de curs. Un professor/a, amb permís concedit, deixarà 
feina per al seu alumnat. 

 

2.4 ASSISTÈNCIA A LES GUÀRDIES 

Article 80. Es controlarà l’assistència mitjançant el full de guàrdies, on cada professor/a 
haurà de signar a la casella corresponent, fent-hi constar les incidències hagudes durant 
l’hora. 

Les faltes d’assistència del professorat que tinguin l’origen en un deure que el centre o el 
Departament d’Ensenyament en tingui responsabilitat, no es comptabilitzaran com a tals. 

 

Article 81. Quan un/una professor/a tingui permís concedit, el/la Cap d’Estudis l’apuntarà al 
full de guàrdies per tal que els professors/es de guàrdia cobreixin la falta. Si en passar la 
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guàrdia, els professors detecten que falta un/una altre/a professor/a i no està apuntat al full 
de guàrdies, l’apuntaran. 

 

2.5 ASSISTÈNCIA AL CLAUSTRE 

Article 82. Quan se celebrin Claustres, el Secretari/a farà constar a l’acta la relació dels pro-
fessors assistents, així com també dels professors absents. 

 

2.6 ASSISTÈNCIA A LES JUNTES D’AVALUACIÓ DE CARÀCTER 
OBLIGATORI 

Article 83. Quan se celebrin Juntes d’Avaluació o qualsevol altre tipus de reunió 
d’obligatòria assistència, el/la Cap d’Estudis  passarà un full al/la Tutor/a per tal que el signi 
ell/a, alhora que faci constar els professors assistents i no assistents. 

Les faltes d’assistència del professorat que tinguin l’origen en un deure que sigui responsa-
bilitat del centre o del Departament d’Ensenyament, no es comptabilitzaran com a tals. 

 

Article 84. Finalitzades les sessions d’avaluació, els/les Tutors/es passaran les correspo-
nents actes al Cap d’Estudis que s’assabentarà dels acords i l’assistència, i s’arxivaran. 

 

Article 85. En cas de celebrar-se altres tipus de reunions i que siguin d’obligatòria assistèn-
cia, el Cap de la reunió procedirà d’igual forma que la que estableix l’article 63. 

 

Article 86. Les faltes d’assistència del professorat es justificaran tal com estableix la norma-
tiva vigent i la Direcció General d’Ensenyament. 

3. DE L’ALUMNAT 

Article 87. L’admissió d’alumnes en aquest Centre es farà en tot moment d’acord amb les 
directrius i disposicions de l’Autoritat Acadèmica i la normativa vigent. 

 

3.1. DRETS DELS ALUMNES 

Article 88. Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que 
aquells que es derivin de la seva edat i dels ensenyaments que cursin. 

 

Article 89. L’exercici dels seus drets per part de l’alumnat implicarà el deure correlatiu de 
coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa. 

 

Article 90. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 
educació integral i de qualitat. 
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90.1 Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació or-
gànica del dret a l’educació, tenen dret a: 

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

b) Accedir a la formació permanent. 

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 

f) Ésser educats en la responsabilitat. 

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de dià-
leg i de cooperació. 

h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment 

pugui donar lloc a situacions de desemparament. 

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

 

Article 91. A partir del 3r curs de l’ESO1 per exercir el dret de “vaga” (no assistència per 
raons generals)  les normes seran: 

La directora autoritzarà prèviament que les persones interessades en la “vaga” (no assistèn-
cia per raons generals) informin o als grups o als delegats i delegades durant l’horari lectiu, o 
a  l’hora de l’esbarjo sobre els motius de la vaga i la seva durada. 

Cada delegat/da informarà el seu grup sobre la vaga i la seva durada durant l’horari lectiu. 

Cada grup expressarà en votació secreta si està d’acord a fer vaga. 

El Consell de delegats comunicarà a l’Equip Directiu la durada de la vaga, les activitats pre-
vistes i els grups que han decidit fer vaga. 

En l’ESO, el Consell Escolar podrà determinar si la inassistència a classe de l’alumnat, per 
raons generals i comunicades prèviament al Consell de delegats ha de ser o no objecte de 
correcció. 

En cas de convocatòria de vaga, tant d’alumnat com de professorat, sempre que es com-
pleixen els requisits de notificació a l’equip de direcció que preveu la normativa, s’ajornaran 

                                                
1 Art. 24 del Decret d’autonomia dels centres educatius 
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les convocatòries d’exàmens que coincideixin amb el dia o dies assenyalats per a la reivindi-
cació als dies immediatament següents. 

En els ensenyaments postobligatoris, el professorat pot avançar matèria sigui quin sigui el 
percentatge d’alumnat present a l’aula i, si no en té, pot donar la matèria per explicada.  

Durant les hores de vaga, el professorat romandrà dins de l’aula que té assignada en l’horari 
si hi ha alumnes. Si no n’hi ha, el professorat romandrà dins el centre. 

 

3.2. DEURES DE L’ALUMNAT 

Article 92. Estudiar per aprendre és el deure principal de l’alumnat i comporta els deures 
següents: 

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre. 

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 

d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

 

 Article 93.  Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat anterior, i sens perjudici 
de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 

b) Complir les normes de convivència del centre. 

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

 

Article 94. Normes de convivència específiques del nostre centre: 

a. Complir les Normes d’organització i funcionament de centre en aquells apartats que a 
l’alumnat fa referència. 

b. Respectar la dignitat i les funcions dels Professors i de totes aquelles persones que tre-
ballen al Centre, així com totes aquelles altres persones que conformen la Comunitat Educa-
tiva del Centre. 

c. Facilitar i mantenir la màxima col·laboració amb els companys en les activitats formati-
ves, així com tenen el deure de mantenir els uns amb els altres el màxim respecte. 

d. Realitzar les tasques encomanades pels/per les professors/es en l’exercici de les seves 
funcions docents. 

e. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seu/de les seves companys/es. 

f. Tenir cura de l’adequada utilització del material i de les instal·lacions del Centre. 

g. Participar en el funcionament del Centre. 

h. Assistir a classe amb  puntualitat i esforçar-se per rendir al màxim en els seus estudis. 
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i. Respectar l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i el material, tant el propi com el que el 
Centre té al seu servei i també els dels companys. 

j. Guardar les normes bàsiques de seguretat i higiene. 

k. Justificar les faltes d’assistència a classe en el termini de la setmana següent al dia 
d’incorporació amb documents que acreditin la justificació. Fora d’aquest termini, en tot cas, 
tindrà la consideració de falta no justificada. 

l. No sortir de l’aula abans que toqui el senyal acústic, i fins i tot en cas que s’estigui realit-
zant una prova o control, per tal de no destorbar a la resta de companys. 

m. Romandre al centre mentre duri l’horari lectiu de l’alumne/a, fins i tot a l’hora de l’esbarjo 
en el cas de l’alumnat d’ensenyament obligatori. 

n. No sortir de l’aula, entre classe i classe, els alumnes de primer cicle de l’ESO excepte 
quan sigui necessari canviar d’espai per tal d’anar a un crèdit variable, un desdoblament, 
etc.; i en aquest cas els/les alumnes aniran acompanyats del/ la professor/a corresponent. 

o. A l’hora de l’esbarjo i al migdia, els alumnes no poden romandre als passadissos, han 
d’estar al pati o al bar. 

p. Mantenir net el centre, tant les aules com els accessos, el bar i els lavabos. 

q. Tots aquells altres que es derivin de la seva condició d’alumne/a del Centre i/o que per 
futures normes puguin contreure. 

r. L’alumnat ha de venir vestit correctament al centre. 

s. L’alumnat que vingui al centre amb mòbil o similar, no en pot fer ús, ni tenir-lo a la vista 
ni connectat a la wifi del centre durant tot l’horari lectiu i en tot el recinte escolar. Només el 
pot utilitzar a l’aula si el seu professor/a necessita que en faci ús per efectuar alguna activitat 
acadèmica. Tampoc pot sonar. Cada alumne/a s’ha de fer càrrec del seu material. L’institut 
no és fa responsable ni de cap pèrdua ni de cap desperfecte. 

t. S’han de respectar els arbres i les plantes que hi ha al centre. 
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4. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Article 95. El PAS comprèn els funcionaris de carrera, interins o contractats corresponents 
als cossos generals Administratiu, Auxiliar i Subaltern de l’Administració adscrits als Instituts 
d’Ensenyament Secundari. El PAS fa una labor al servei del centre i totalment necessària 
per al seu bon funcionament estructural, cosa que el fa ser considerat com a integrant de la 
comunitat educativa. 

 

Article 96. El Cap de Personal no docent a l’Institut és el/la  Director/a. El/La Director/a pot 
delegar en el/la Secretari/a. 

 

Article 97. Les funcions generals són regulades en cada cas per la normativa vigent; però 
es poden destacar: 

97.1 El Personal no docent Administratiu i Auxiliar tindrà cura de les tasques relacionades 
amb les oficines del Centre. 

97.2 El Personal no docent Subaltern: 

a. Custòdia de l’equipament, les instal·lacions, els locals i les claus de les diferents depen-
dències. 

b. Control de l’entrada del Centre i recepció de persones alienes, trucades telefòniques i 
encàrrecs. 

c. Atenció i cura de l’alumnat. 

d. Vetllar per l’ordre de les tasques del personal de neteja. 

e. Rebre, anar a buscar, si s’escau, i distribuir la correspondència, d’acord amb les instruc-
cions del Secretari/a. 

f. Rebre i distribuir documents i objectes propis de l’activitat administrativa del Centre. 

g. Maneig de màquines (fotocopiadores i similars). 

h. Realitzar els encàrrecs relacionats amb llurs funcions que els encomani el Secretari/a o 
el Director/a, fora i dins del Centre. 

i. Trasllat de mobles i equipaments. 

j. Obrir i tancar el centre. 

 

Article 98. Els serveis prestats al Centre, d’acord amb les funcions pròpies dels diferents 
cossos, es compliran dins de la jornada de treball a què s’ha acollit tot el personal seguint 
els criteris que marca la normativa vigent, i bàsicament, les necessitats funcionals del Cen-
tre. 
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Article 99. El PAS,  té dret a: 

a. Ser respectat en la seva dignitat personal i professional per tots els membres de la co-
munitat educativa. 

b. Poder traslladar els seus suggeriments directament al Secretari/a, en primer lloc, Direc-
tor/a o al professorat, a fi de poder millorar les normes organitzatives o de convivència esta-
blertes al Centre. 

c. Participar, mitjançant el seu representant al Consell Escolar del Centre, en la seva gestió 
i direcció. 

d. Tots els que els reconegui qualsevol de les lleis vigents. 

 

Article 100. El PAS,  té com a deures: 

a. Actuar amb imparcialitat i eficàcia. 

b. Mantenir la corresponent reserva dels assumptes que coneguin per raó de les seves 
funcions. 

c. Comportar-se amb correcció amb el conjunt de la comunitat educativa i amb totes les 
persones que en funció del seu càrrec han d’atendre. 

d. Complir la jornada i horari de treball establert. 

e. Comunicar a la Direcció qualsevol anomalia que observin i que pugui perjudicar el 
desenvolupament de les activitats del Centre. 

 

 

Article 101. En cas d’haver de faltar el PAS ho comunicarà per escrit al Director/a del cen-
tre, que farà els tràmits que marqui la legislació vigent. 

En cas de retard o haver faltat ho comunicaran per escrit al Director/a del centre, que farà 
els tràmits que marqui la legislació vigent. 
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TÍTOL III: DELS RECURSOS MATERIALS 

1.  DE LA BIBLIOTECA 

Article 102. La biblioteca romandrà oberta a les hores d’esbarjo, atesa per un/a professor/a. 

Cada any, al començament de curs, es facilitarà el nou horari als alumnes perquè el cone-
guin i en facin ús. 

 

Article 103. La persona encarregada de la Biblioteca portarà al dia el fitxer de llibres i orga-
nitzarà el servei de préstec segons aquestes condicions: 

a. No es poden prestar més de dos llibres. 

b. La durada del préstec és de dues setmanes, que es pot prorrogar en 7 dies més, si ningú 
ha demanat aquest llibre. 

c. Si cap altre usuari no l’ha demanat, el préstec es pot allargar  una setmana més dema-

nant a la bibliotecària la pròrroga del préstec. 

d. Si un usuari no torna el llibre, n’haurà de comprar un d’igual. 

 

Article 104. Els Departaments hauran de vetllar per les adquisicions de llibres adequats als 
seus alumnes. Els alumnes i pares d’alumnes poden fer propostes per escrit a la Direcció 
del Centre en aquest sentit. 

 

Article 105. Per poder utilitzar el servei de préstec cal anar a la biblioteca i omplir una fitxa 
amb les dades personals de l’alumne/a. 

 

Article 106. Cal respectar el treball del/la professor/a encarregat/da de la biblioteca. 

 

Article 107. La Biblioteca és un lloc de treball i, per tant, s’ha de guardar silenci: no es pot 
parlar gens. 

 

Article 108. El nombre d’alumnes que poden fer ús de la biblioteca és limitat a 25 places. 

 

Article 109. En entrar, cada alumne/a signarà en un llibre de registre per deixar constància 
del seu pas per la biblioteca. Una vegada s’hagi triat el lloc l’alumne/a s’asseurà i farà en 
silenci la seva feina. 

 

Article 110. No es poden entrar ni begudes ni menjars. 
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Article 111. A la biblioteca es poden consultar diccionaris o enciclopèdies o demanar en 
préstec algun llibre, però no pas parlar amb els altres companys ni destorbar el treball de la 
resta. També es podran realitzar recerques i consultes a internet. Caldrà omplir prèviament 
un document que indiqui els motius i també no acapararà tota l’estona del pati els ordinadors 
si hi ha altres possible usuaris. 

 

Article 112. Els avisos als/a les alumnes que no tornin els llibres en els terminis previstos es 
posaran a consergeria. Un cop se l’hagi avisat, si no el porta, ha de pagar un d’igual. 

 

Article 113. Els diccionaris i obres de consulta general no es podran demanar en préstec. 

 

Article 114. Els alumnes tindran cura dels llibres tant dels que prenen en préstec com dels 
que consulten a la biblioteca. Si el llibre no és tornat en el mateix estat en què va ser deixat 
l’alumne/a n’haurà de comprar un de nou i es considerarà la possibilitat de retirar-li el dret al 
servei de préstec. 

 

Article 115. Cal tenir cura tant dels llibres com del material de la biblioteca, per tant, abans 
de marxar s’haurà de deixar tot endreçat i en el seu lloc. 

 

Article 116. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes farà que l’alumne/a no sigui admès 
a la biblioteca durant la resta del curs. 

 

2. DEL SERVEI DE CANTINA. 

Article 117. Les clàusules que determinen el servei de cantina al centre són: 

Els professors, alumnes, personal al servei del centre i persones autoritzades pel/la  Direc-
tor/a seran els únics usuaris de la cantina. 

No se subministrarà cap tipus de begudes alcohòliques, ni de tabac, ni es podrà instal·lar 
cap mena de màquina recreativa. Tampoc se subministrarà productes amb embolcalls de 
plàstic i llaminadures (xuxes) 

La fixació i les variacions del preu del menjar i la beguda seran acordades conjuntament pel 
Consell Escolar i l’adjudicatari. 

L’adjudicatari i la seva activitat estaran sotmesos a les normes de convivència establertes a 
les Normes d’organització i funcionament de centre, i al calendari i a l’horari escolar. 

El servei de cantina serà reservat al dret d’admissió de la Direcció del centre. 

El Consell Escolar es reserva el dret de deixar en suspens aquesta cessió sempre que 
s’observi una pertorbació en el funcionament de l’activitat educativa derivada d’aquest servei 
o també, quan per raons d’escolarització o d’obres en el centre, així es faci necessari. 

Els alumnes tenen accés a la cantina durant la mitja hora d’esbarjo. Per a facilitar l’accés i el 
servei s’efectuaran unes cues ben organitzades que s’hauran de respectar en tot moment. 

En cap cas, els/les alumnes poden acudir a la cantina entre hores de classe. 
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Els embolcalls, les llaunes i els envasos dels productes venuts a la cantina s’han de llençar 
a les papereres i diversos abocadors de deixalles del centre. 

El responsable de la cantina garantirà que no es dóna servei als alumnes fora de les hores 
convingudes. 

Tenen vigor les clàusules  d’adjudicació del servei de cantina i els aspectes de temps de 
cessió, reparacions i neteja que s’hagin acordat. 

 

Article 118. A la cantina són d’obligatori compliment les normes de convivència i deures 
dels/de les alumnes d’aquestes Normes d’organització i funcionament de centre que 
s’escaiguin. 

 

3. DELS LABORATORIS I AULES ESPECÍFIQUES. 

Article 119. Tots els espais específiques que depenen d’algun Departament seran utilitzats 
exclusivament pels/per les professors/es d’aquest Departament seguint les normes establer-
tes pel propi Departament. 

 

Article 120. Els aparells d’audiovisuals seran utilitzats seguint les normes establertes per la 
Coordinador/a d’audiovisuals, si aquest no ha estat nomenat, per l’Equip directiu. 

 

Article 121. L’aula d’informàtica és responsabilitat del Coordinador/a d’ Informàtica que es-
tablirà les normes del seu ús. Quan els alumnes hi vagin acompanyats de qualsevol altre 
professor/a s’atendran a les normes dictades i la responsabilitat serà del professor/a acom-
panyant. 

 

Article 122. Per fer ús de les aules específiques hi haurà a consergeria un full setmanal per 
reservar l’hora. 

 

4. DE LA SALA DE PROFESSORS 

Article 123. El centre disposa d’una sala de professors. 

Aquesta sala és d’ús exclusiu del professorat. No hi podran restar alumnes en cap cas. Per 
a fer exàmens, treballs o consultes; cada Departament-Seminari disposa d’un espai propi. 

En aquesta sala cada professor/a disposa d’una casella, en la qual se li dipositaran aquells 
documents o notes que se li adrecin. És responsabilitat del professorat el manteniment i 
conservació d’aquest espai el més ordenat possible. 
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5. DELS DEPARTAMENTS/SEMINARIS 

Article 124. El centre disposa de diversos espais que serveixen de seu al professorat dels 
Departaments i/o Seminaris didàctics. 

És el professorat de cada Departament/Seminari el responsable de cadascun d’aquests es-
pais, així com del material. 

És responsabilitat del Cap de Departament/Seminari tenir l’inventari actualitzat i la guarda i 
custòdia dels documents propis d’aquests estaments. 

 

6. DE LA SALA DE VISITES 

Article 125. El centre disposa d’un espai adequat com a sala de visites amb els pares. 

Quan un/a professor/a hagi de rebre una visita podrà fer-ho en aquest espai. Si el trobés 
ocupat podrà emprar el seu propi Departament/Seminari, tutories i aules. 

Qualsevol usuari és responsable de l’ús d’aquest espai, però correspon a la persona Secre-
tària del centre el seu condicionament. 

 

7. DEL SERVEI DE REPROGRAFIA 

Article 126 

El centre disposarà de fotocopiadores compartides en xarxa perquè el professorat pugui fer 
directament la impressió de documents ordinaris. 

 

Article 127. Els treballs més elaborats que requereixen grapa, enquadernat, color... podran 
demanar-se al personal de consergeria. Aquest servei de reprografia no es compromet a 
complir aquells encàrrecs que no hagin estat lliurats amb 24 hores d’antelació. En cas que 
siguin dossiers de 10 pàgines o més, es lliuraran amb 72 hores d’antelació. 

 

Article 128. L’alumnat que ho hagi fet efectiva la quota de material haurà d’assumir les des-
peses de les fotocòpies que els siguin lliurades per les diferents àrees. Els Departaments, 
sempre que es pugui, haurien d’intentar unificar els fulls destinats al alumnat i demanar 
d’una tirada el número de còpies total. 

 

Article 129.  El servei de reprografia no elabora materials per l’alumnat en forma de dossier. 
Aquesta tasca s’haurà d’externalitzar per tal d’evitar col·lapses a la consergeria o que se 
sobrepassi el pressupost de consergeria. 
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8. DE LA SEGURETAT 

Article 130.  Les mesures de seguretat tenen per fi detectar els possibles focus de perill del 
centre i evitar els accidents o vies innecessàries, com també facilitar l’evacuació ràpida en 
cas necessari. 

El/La Coordinador/a general i responsable màxim de la seguretat del centre serà el/la Direc-
tor/a o la persona en qui delegui. 

Es nomenarà un coordinador/a en Prevenció de Riscos Laborals. La designació correspon-
drà al/la  director/a del centre, el qual ho comunicarà a la Delegació Territorial. 

 

Article 131 Són funcions de la coordinació de Prevenció de Riscos Laborals: 

a. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la implan-
tació, en la planificació i realització dels simulacres d’evacuació. 

b. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 
d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

c. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les perso-
nes, els telèfons i estructura. 

d. Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a 
les revisions oficials. 

e. Promoure actuacions d’ordre i neteja i realitzar les revisions periòdiques. 

 

Article 132.  Control i vigilància. Els punts de risc potencial, com la caldera de calefacció, 
dipòsit de combustible i l’armari de comptadors, hauran de romandre tancats amb clau. 

Article 132.1El material de laboratori, de l’aula de tecnologia, de l’aula de dibuix, de l’aula 
d’informàtica, d’audiovisuals i de l’aula d’idiomes estaran al càrrec del tutor/a tècnic, quan 
n’hi hagi, i dels professors del Departament, que vetllaran pel seu control i la seguretat. 
Aquest material solament serà utilitzat per l’alumnat en presència del seu professor/a. 

Article 132.2 El personal subaltern verificarà i informarà periòdicament el/la Director/a de 
qualsevol deficiència detectada respecte a les normes de control i vigilància. 

 

Article 133. Pla d’evacuació. Hi haurà un pla d’evacuació d’emergència de l’edifici que es 
provarà un cop cada curs. 

El senyal acústic d’evacuació serà diferent de l’habitual de les entrades i sortides. 

Els alumnes, en escoltar el senyal, s’aixecaran i sortiran en filera, sense prendre cap mena 
de material ni córrer, i en l’ordre de classes prèviament establert, deixant les portes i les fi-
nestres tancades, de la qual cosa s’ocuparan el delegat/da i sots-delegat/da, que serà su-
pervisat pel/la professor/a. 
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Article 134.  Són funcions del Coordinador/a General: 

a. Coordinar totes les operacions de control i vigilància, com també assumir la responsabili-
tat total en cas d’evacuació. 

b. Informar-se dels focus de perill i actuar en conseqüència. 

c. Donar el senyal d’alarma, que serà de tres tocs intermitents de sirena. 

d. Procedir a l’obertura de totes les sortides d’emergència. 

e. Bloquejar les sortides que no es poden utilitzar, mitjançant un obstacle com cadires, tau-
les, etc., o un senyal preparat amb aquesta finalitat. 

f. Desconnectar les entrades de gas. 

 

Article 135. El Coordinador/a general, amb vista del compliment de les seves funcions, po-
drà valer-se del personal subaltern o de qualsevol altre personal que no atengui alumnes al 
moment de les actuacions. 

 

Article 136. Són funcions del/de la Coordinador/a de planta: 

a. Transmetre, vigilar i ajudar al compliment de les instruccions proporcionades pel/la Co-
ordinador/a general i les contingudes en el Pla d’Evacuació pel que fa a la seva planta. 

b. Desconnectar l’electricitat de la planta. 

c. Inspeccionar que en l’evacuació no es quedi cap persona a la planta. 

d. Informar el/la Coordinador/a general sobre els punts de seguretat del centre i fer-lo partí-
cip de les consideracions que cregui oportunes. 

 

Article 137.   Són funcions del professorat: 

a. Col·laborar en les mesures i vigilar la seguretat de l’aula de què és tutor/a. 

b. Verificar el compliment de les ordres donades pel Coordinador/a de planta. 

c. Mantenir l’ordre durant l’evacuació del seu grup d’alumnes, i no consentir-hi crits o alda-
rulls que puguin incitar al pànic. 

d. Mantenir els alumnes en la zona d’evacuació designada al Pla, assegurant-se que no hi 

falti ningú i informant de qualsevol incidència al Coordinador/a de la planta corresponent. 

Article 138.  Feta l’evacuació, el Coordinador/a general i els coordinadors de planta procedi-
ran a comprovar que ningú no es quedi a l’interior de l’edifici i a avisar els serveis civils cor-
responents, si calgués. 

 

Article 139.   Per a la correcta realització del Pla s’efectuaran simulacres, sense que en cap 
cas el professorat conegui amb antelació la data i l’hora de la realització, així com el motiu 
del suposat accident, de manera que s’arribi a un ràpid i exacte compliment de les normes, i 
també a la correcta elecció del recorregut de sortida. 
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Article 140.  Una vegada finalitzada l’evacuació, es revisarà l’edifici i es prendrà nota dels 
desperfectes ocasionats, com també de les deficiències arquitectòniques que impedeixen el 
correcte desenvolupament del Pla. 

Aquest informe es remetrà al/a la Delegat/da Territorial, perquè corregeixi les deficiències 
que hi hagi el més aviat possible. 

 

Articles 141.   Si no es compleixen aquestes normes, encara que sigui en un simulacre, 
comptarà com a falta i les responsabilitats pròpies del cas. 

 

9. DE L’ÚS SOCIAL DE L’EDIFICI 

Article 142. Ús social dels centres públics. L’Administració educativa ha de promoure l’ús 
social dels centres públics fora de l’horari escolar i ha de regular els criteris bàsics d’aquest 
ús. 

 

Article 143.  El Departament d’Ensenyament, els ajuntaments i el consell escolar de cada 
centre fomenten l’ús social dels edificis i instal·lacions dels centres docents fora de l’horari 
escolar, per a la realització d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres 
de caràcter social. S’entén per ús social aquell que satisfà necessitats de diferents 
col·lectius socials sense ànim de lucre. L’ús social exclou l’establiment d’obligacions jurídi-
ques contractuals. 

 

Article 144.  Les associacions de mares i pares d’alumnes, les associacions d’alumnes i 
d’exalumnes del centre, poden realitzar en els centres docents les seves activitats i progra-
mes de formació, d’acord amb el procediment establert en la normativa vigent, amb caràcter 
preferent. 

144.1 L’autorització de l’ús social dels edificis, de les instal·lacions o dels serveis dels cen-
tres docents afectat al servei d’educació en horari escolar per part de persones físiques o 
jurídiques o organismes requereix d’autorització prèvia expressa de la delegació territorial 
corresponent. 

144.2 La direcció del centre farà arribar les sol·licituds que se li dirigeixin a la delegació terri-
torial, amb el corresponent informe. 

144.3 Les activitats extraescolars o complementàries organitzades per les associacions de 
mares o pares d’alumnes no requereix de tràmit d’autorització prèvia de la delegació territo-
rial, sempre que siguin aprovades pel consell escolar del centre, en la seva programació 
anual. 

144.4 Les administracions, les institucions, els organismes, les associacions, les persones 
físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per a l’ús d’edificis, instal·lacions o serveis 
dels centres docents, inclosos els supòsits d’ús per a la realització d’activitats complementà-
ries o extraescolars, són responsables dels danys que hi puguin causar i hauran de subs-
criure una pòlissa de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la reparació dels 
possibles danys en instal·lacions i materials, i d’indemnització per danys a persones i béns 
aliens. Així mateix, assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de 
personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades 
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o impulsades mentre en facin ús, sense que el Departament d’Ensenyament en pugui assu-
mir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta. 

 

Article 145.  Correspon al director/a resoldre sobre les peticions d’ús social dels edificis, 
instal·lacions i serveis dels centres docents formulades per les persones interessades, que 
hauran d’acreditar el caràcter social de l’activitat per a la qual se sol·licita l’ús. El/la director/a 
informa el consell escolar de les autoritzacions donades. 

En la petició cal que hi consti: 

a. Nom, cognoms i DNI de la persona responsable. 

b. Nom, cognoms i DNI de la persona que farà les tasques de porter i vetllarà per l’entrada i 

sortida de persones mentre duri l’activitat. 

c. Calendari i horari de l’activitat que haurà de ser estrictament respectat. 

d. Descripció de l’activitat, amb un programa. 

e. Contractació d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva responsabilitat civil i la del 
personal al seu servei, pels danys i perjudicis que es puguin ocasionar, per una suma asse-
gurada mínima de 150.000 euros per víctima i 1.200.000 euros per sinistre (normativa del 
DOGC núm. 3778 del 10/12/2002). 

145.1 En el supòsit que la petició formulada ho sigui per a una utilització periòdica o conti-
nuada per un termini superior a quinze dies lectius, el/la director/a informa el consell escolar, 
prèviament a la seva resolució, de la qual cosa en farà arribar còpia a la delegació territorial 
per al seu coneixement. 

145.2 En tots els casos, la resolució del/la director/a es dicta en el marc establert pel consell 
escolar en les Normes d’organització i funcionament de centre del centre. 

145.3 El/la director/a del centre podrà revocar de manera fonamentada l’autorització d’ús 
concedida quan així convingui als interessos generals del centre, o el peticionari de l’ús no 
en respecti les condicions en què fou atorgada o no se n’apreciï l’ús social. El/la director/a 
informa de la revocació de l’autorització al consell escolar. 

145.4 Contra la resolució del/la director/a es pot interposar, dins els terminis establerts, re-
curs d’alçada davant el delegat territorial, la resolució del qual esgotarà la via administrativa. 

 

Article 146. El/La director/a del centre fixa l’import de la compensació econòmica per l’ús de 
les seus, edificis, instal·lacions o serveis, escoltada la proposta del secretari/a. La compen-
sació fixada ha de ser suficient per a donar cobertura a tota la despesa generada, tant cor-
rent com de reposició de material o reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment 
malmesos. 

No es poden destinar recursos propis del centre per a fer front a les despeses que se’n deri-
vin de l’ús social dels seus edificis, instal·lacions o serveis. 

Els ingressos compensatoris que s’obtinguin són aplicats a les despeses de funcionament 
del centre i figuren en la seva comptabilitat. 
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Article 147.  El/La director/a, com a president del consell escolar del centre, en els temes 
que determini el Departament d’Ensenyament, d’acord amb el que estableix aquest Decret, 
pot subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir 
l’ús social dels serveis, edificis i instal·lacions dels centres la titularitat demanial dels quals 
és de la Generalitat de Catalunya o per concedir l’autorització d’ús per períodes inferiors a 
quinze dies. En altres casos es requereix l’aprovació prèvia del consell escolar. 

Els convenis han de preveure, almenys, els ingressos necessaris per fer front a les despe-
ses de tot tipus que ocasioni l’activitat objecte del conveni i les condicions d’ús del centre no 
poden tenir un període de vigència superior a un curs acadèmic. 

Prèviament a la formalització dels convenis el/la director/a lliura un exemplar al delegat terri-
torial per a la seva autorització. 

L’autorització es considera concedida si en el termini de trenta dies la delegació territorial no 
emet resolució expressa denegatòria de l’autorització. 

La resolució que emeti la delegació territorial, cas que sigui denegatòria de l’autorització, és 
vinculant per al centre. 

 

Article 148.  Hi ha establert un acord referent a la sala d’actes amb l’Ajuntament de Salou, 
pel qual s’estableix la possibilitat d’ús de la mateixa per part d’aquest en aquelles hores que 
no presenten activitat lectiva de l’INS Jaume I. 

 

10. REGULACIÓ DE L’ÚS DEL TABAC, ALCOHOL... 

Article 149.  D’acord amb la normativa vigent, no es pot vendre tabac ni fumar en els cen-
tres d’ensenyament de qualsevol nivell. Aquesta norma inclou l’ús de cigarretes electròni-
ques, pipes o qualsevol objecte que simuli o fomenti el seu consum. 

Aquesta normativa afecta el professorat, l’alumnat, el personal d’administració i serveis i 
qualsevol persona que es trobi dins del recinte escolar.  

 

 

Article 150.  No es permet el consum de begudes alcohòliques al centre. 

 

Article 151.  Està prohibit el consum de qualsevol tipus de droga al centre. 
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11. DEL TRANSPORT ESCOLAR 

Article 152. El transport escolar es organitzat i coordinat per l’Ajuntament de Salou. 

 
Article 153. Al nostre centre el transport escolar no és de caràcter obligatori. El Consell Co-
marcal i l’Ajuntament de Salou són els responsables de la contractació del servei i del seu 
funcionament. 

 

Article 154. L’AMPA col·labora amb l’Ajuntament en la gestió del servei. 

 

Article 155. El servei de transport escolar és també un espai d’aplicació de les Normes 
d’organització i funcionament de centre, per tant, si aquestes no es compleixen es donarà a 
conèixer al/la Director/a del centre qui trametrà el problema al Consell Escolar si es tracta 
d’una falta. Si es tracta d’un incompliment de les normes de convivència s’actuarà tal i com 
preveu el Decret de drets i deures de l’alumnat. El Consell Escolar proposarà a l’Ajuntament 
la mesura correctora pertinent. 
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TÍTOL IV: DELS RECURSOS FUNCIONALS 

1. DE L’HORARI 

Article 156. El centre s’atendrà al calendari escolar que cada curs és aprovat per Ordre i 
surt publicat al DOGC. 

 

Article 157. El Consell Escolar aprovarà l’horari tipus dels diferents cursos (hores d’entrada i 
sortida, nombre de classes al matí i a la tarda, etc.). 

 

Article 158. La distribució de l’horari, tant de l’alumnat com dels professors, es farà confor-
me a les normes publicades a la Resolució que dóna instruccions per a l’organització i el 
funcionament dels centres docents públics d’Ensenyament Secundari de Catalunya que és 
publicada cada curs. Quant a la confecció i aprovació dels horaris: 

158.1. Aprovació dels criteris de confecció de l'horari 
La direcció assigna grups i hores als professors, escoltats els departaments o els altres òr-
gans de coordinació. 

Correspon al claustre, a proposta de la direcció, establir amb caràcter previ els criteris peda-
gògics que cal seguir en l’elaboració dels horaris dels grups i dels professors, en el marc 
dels objectius educatius fixats en el projecte educatiu del centre. 

158.2. Elaboració de l'horari 
L’elaboració de l’horari és responsabilitat de l’equip directiu, el qual ha de prioritzar els objec-
tius del projecte educatiu de l’institut i els criteris pedagògics establerts a tal efecte pel claus-
tre. En elaborar els horaris dels professors es tindran en compte tant les hores lectives com 
la resta d’horari fix. En establir aquestes hores caldrà: 

• Preveure el temps necessari per a la coordinació didàctica, per a la coordinació dels 
equips docents i per a l’atenció tutorial d’alumnes i les seves famílies. 

 • Garantir que en cada període de classe i durant el temps d’esbarjo hi hagi els profes-
sors   de   guàrdia   necessaris   segons   les   característiques  físiques   i d’ocupació del 
centre. 

• Atendre altres aspectes relacionats amb la gestió i la coordinació que el centre prio-
ritzi,  com  la  tutoria  de  la  formació  en  centres  de  treball  i  estades  en empreses, el 
manteniment de laboratoris, d’aules de tecnologia i aules específiques i el desenvolupament 
dels programes que impulsa l’institut. 

En l’horari dels professors cal respectar un mínim d’una hora d’interrupció al migdia per a les 
jornades en què es faci l’horari partit. 

En les normes d’organització i funcionament els centres poden preveure una compensació 
horària, en horari que no suposi reducció lectiva, per als professors que siguin membres 
electes del consell escolar, en compensació per l’assistència a les reunions. 
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En l’horari dels professors de l’equip directiu no cal incloure-hi hores de guàrdia, però cal 
que durant tot l’horari escolar hi hagi present un càrrec directiu, llevat de les activitats degu-
dament autoritzades que s’emmarquen en l’ús social del centre i fora de l’horari escolar. 

158.3. Aprovació de l'horari 
La direcció de l’institut aprovarà provisionalment l’horari i el claustre comprovarà la seva 
adequació als criteris pedagògics prèviament establerts. En cas contrari, es faran les correc-
cions oportunes a l’horari al més aviat possible, sens perjudici de la seva validesa provisio-
nal mentre no s’hagi esmenat. 

Els horaris dels professors, els horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària 
significativa formen part de la programació general anual i, per tant, la direcció n’ha de pre-
veure els mecanismes de difusió i publicitat suficients. 

 

2. DEL FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE 

 Article 159.  Els alumnes podran entrar a l’INS a partir de les 8:20 del matí i a les 15:20  de 
la tarda. A partir de les 8:30 i de les 15:30, no es permetrà l’entrada de cap alumne/a sense 
justificació escrita del pare o mare, on consti el motiu del retard.  A les 8:30 i a les 15:30 es 
tancarà la porta d’entrada. 

Article 160.  Alumnes i professors han de començar amb la puntualitat deguda la seva acti-
vitat. 

Article 161.  Quan a l’hora de començar la classe no hi hagi el/la professor/a, el/la Dele-
gat/da del grup anirà a la Sala del Professorat a avisar el/la professor/a de guàrdia. Aquest 
aplicarà la normativa que per aquests casos estableix el present reglament. 

Article 162. Els alumnes no podran sortir de l’aula durant l’hora de classe sense el corres-
ponent permís del/la professor/a. 

Article 163. La classe comença en tocar el timbre i no acaba fins que l’avís acústic corres-
ponent ho indiqui. De cap manera no es pot acabar la classe abans del temps corresponent i 
tampoc no es pot fer que els alumnes surtin de l’aula, si la classe encara no ha acabat. L’ 
alumnat continuaran escoltant el/la professor/a, si aquest no ha acabat la seva explicació 
quan toca el timbre de finalització de la classe. També se seguirà aquesta norma en cas que 
s’estigui realitzant una prova. 

Article 164. Les absències i els retards d’alumnes s’enregistraran a l’aplicatiu en línea dis-
ponible a la intranet o per qualsevol altra mitjà que disposi la direcció. 

Article 165. Quan un alumne/a, excepcionalment, perdi el dret d’assistència, s’ha de seguir 
el protocol descrit en l’Annex 1.  

Article 166. Entre classe i classe no es pot anar al bar en cap cas. Els alumnes de Primer 
cicle de l’ESO no poden sortir de l’aula si no és acompanyat del/la professor/a. 

Article 167. A l’hora de l’esbarjo, els alumnes d’ESO baixaran al pati. Les portes de les au-
les quedaran tancades amb clau. Els alumnes han de romandre al pati o al bar, no es pot 
estar als vestíbuls, els passadissos, les aules, ni les escales. S’utilitzaran els lavabos de la 
planta baixa. 
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Article 168. Cada alumne/a ocuparà un lloc fix a l’aula assignat pel tutor/a. Es preocuparà 
del bon estat de conservació del seu pupitre i de la seva cadira. Les anomalies que es pro-
dueixin en el material o instal·lacions de l’aula seran comunicades al/la tutor/a per tal que 
aquest ho transmeti al/la Secretari/a, qui s’encarregarà  que sigui reparat. 

 

Article 169. Els alumnes són els responsables del material que fan servir. Quan es trenqui 
alguna cosa i es conegui el responsable del desperfecte, i sempre que la reparació signifiqui 
una despesa econòmica per a l’institut, aquest estarà obligat a abonar el cost de la mateixa. 
El Consell Escolar podrà establir les mesures excepcionals que consideri oportunes quan el 
mal ús de les instal·lacions i del material tingui caràcter col·lectiu. Si no es coneix el respon-
sable del desperfecte, la despesa serà abonada pels alumnes de tota la classe o de tot el 
passadís. 

 

Article 170. L’assistència a classe és obligatòria per a tot l’alumnat oficials del centre. Les 
absències per malaltia o per altres motius justificats seran justificades al tutor/a. Els justifi-
cants ha de ser lliurats en el termini de la setmana següent al dia d’incorporació amb docu-
ments que acreditin la justificació. El/La tutor/a comunicarà per escrit les absències injustifi-
cades als pares o representants legals de l’alumne/a. 

En relació a les faltes d’assistència no justificades efectuades per un alumne/a, si són supe-
riors a 25 hores, i un cop escoltada la comissió de Convivència, s’aplicaran mesures correc-
tores. A la vegada, donada la importància que el centre atorga a l’assistència a classe i da-
vant la possibilitat que els alumnes converteixin un absentisme esporàdic en regular, 
s’informarà els serveis socials de l’Ajuntament de Salou i l’EAP del Tarragonès, els quals 
estudiaran les dades facilitades amb l’objectiu de programar les estratègies oportunes per tal 
de reconduir l’absentisme escolar de l’alumnat. 

 

Article 171. En cas que un/a alumne/a hagi de sortir del centre en horari lectiu, haurà de 
portar un permís signat pels pares que lliurarà al conserge perquè li obri la porta. 

 

Article 172. Cada alumne/a pujarà la seva cadira damunt la taula en acabar-hi les activitats 
diàries. També s’apagaran els llums  i es tancaran les finestres. 

 

Article 173. Pels passadissos, escales, etc. s’ha de circular ordenadament. 

 

Article 174. L’alumnat d’ensenyaments no obligatoris, prèvia autorització dels seus pares i 
mares (si són menors d’edat) i del Consell Escolar, podrà sortir del centre a l’hora de 
l’esbarjo, i en cas que es conegui prèviament l’absència del professorat de la primera o pri-
mera i segona hores o última de la jornada escolar o de les dues últimes si finalitzen les 
classes a les 15 hores. 
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3. DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT 

3.1. ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

Article 175. La programació anual del centre s’elaborarà d’acord amb el previst en el regla-
ment orgànic. 

 

Article 176. L’Equip directiu presentarà la programació general al Consell Escolar no més 
enllà del 15 d’octubre, per tal que pugui avaluar-la, i , si s’escau, aprovar-la. Les activitats i el 
calendari de reunions podran ser revisats i actualitzats trimestralment. Aquestes revisions 
també requeriran l’aprovació del Consell Escolar. 

 

Article 177. La programació general de les activitats docents correspon al claustre, el qual 
determinarà al voltant del mes de juny les orientacions generals que hauran de considerar-
se amb vista al curs següent i que haurà d’aprovar el Consell Escolar. 

 

3.2. JUNTES D’AVALUACIÓ D’ESO 

Article 178. Juntes d’avaluació  ESO 

S'aplicarà el que disposa la normativa d'inici de cada curs acadèmic. 

 

3.3. LES SESSIONS D’AVALUACIÓ DE BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS 

Article 179. Sessions d’avaluació de Batxillerat i Cicles Formatius. 

S'aplicarà el que disposa la normativa d'inici de cada curs acadèmic. 

 
Article 180. Avaluació final del Batxillerat. 

180.1. Al final de cada cicle s’avaluarà la totalitat del currículum cursat per l’alumne/a en els 
dos anys. Es tracta de superar les matèries globalment, i no necessàriament la totalitat dels 
crèdits que les conformen. 

180.2. La Junta d’avaluació decidirà sobre la promoció de l’alumne/a. 

180.3. La Junta serà integrada, obligatòriament, per un professor/a de cadascuna de les 
matèries comunes, de modalitat i de les matèries optatives que hagi cursat l’alumne/a. 

180.4. En cas d’absència del professorat d’alguna de les matèries, la responsabilitat del 
traspàs d’informació relativa a la matèria en qüestió recaurà en el professor/a present de la 
mateixa àrea, o en el/la tutor/a. 

180.5. La Junta d’avaluació és coordinada i presidida per la persona tutora del grup. 

180.6. La qualificació final del batxillerat de l’alumnat que hagin superat el cicle s’obtindrà 
per mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en totes les matèries cursades en el 
cicle, en funció del nombre de crèdits assignats a cadascuna. 
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180.7. Per a obtenir la mitjana ponderada, se seguiran les indicacions que dóna la normativa 
de principi de curs. 

180.8. La qualificació final de batxillerat se consignarà amb una nota decimal. Quan les cen-
tèsimes siguin iguals o superiors al 5, s’arrodonirà per excés; quan siguin iguals o inferior al 
4, s’arrodonirà per defecte. 

180.9. Els alumnes que obtinguin una nota igual o superior a 9, se’ls podrà consignar la 
menció “Matrícula d’honor” en l’expedient i en el llibre de qualificacions. Podrà concedir-se’n 
una per cada vint alumnes, i una altra, si en resultés una fracció sobrant, sobre el total 
d’alumnes avaluats del curs. 

180.10. L’avaluació de la Religió catòlica es farà de la mateixa manera que les altres, però 
atès el seu caràcter voluntari, les qualificacions d’aquesta matèria no es tindran en compte a 
efectes d’aquelles convocatòries on entrin en concurrència els expedients acadèmics de 
l’alumnat. 

 

Article 181. Avaluacions extraordinàries. 

181.1. L’alumne/a de 1r que en l’avaluació ordinària del mes de juny no ha superat una o 
dues matèries tindrà una avaluació extraordinària mentre cursa el 2n. Aquesta avaluació 
tindrà lloc abans de l’avaluació final del batxillerat. 

181.2. L’alumne/a que en acabar el segon curs tingui pendents d’avaluació positiva tres o 
menys matèries de batxillerat (prenent el treball de recerca com una matèria), el curs aca-
dèmic següent tindrà una avaluació extraordinària d’aquestes matèries, que es consideraran 
en total. Aquesta avaluació extraordinària serà el curs següent, al setembre no hi ha proves 
ni avaluacions extraordinàries. 

 

3.4. L’AVALUACIÓ A L’ESO I AL BATXILLERAT 

Article 182. L’avaluació a ESO. 

182.1. Correspon al claustre de professors/es del centre, en el marc del projecte curricular, 
acordar els criteris de caràcter general relatius a l’avaluació. 

182.2. En l’avaluació del procés d’aprenentatge s’ha de tenir en compte que els objectius 
s’assoleixen mitjançant continguts procedimentals, conceptuals i actitudinals. 

182.3. A fi i efecte que l’avaluació sigui contínua, s’hauran d’establir pautes per a 
l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés 
d’aprenentatge. 

182.4. En atenció a la diversitat de l’alumnat, l’avaluació serà individualitzada, i haurà de 
prendre en consideració tant els objectius establerts com l’evolució de l’alumne/a a partir de 
la seva situació inicial. 

182.5. Les qualificacions que s’utilitzaran són: excel·lent, notable, bé, suficient, insuficient. 

182.6. El professorat corresponent informarà l’alumnat dels criteris d’avaluació generals del 
centre, de l’àrea i de cada crèdit. 

182.7. Els alumnes, o els seus pares o representants legals, tenen dret a sol·licitar aclari-
ments per part dels professors respecte de les qualificacions finals atorgades per la junta 
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d’avaluació i reclamar contra aquestes qualificacions finals, d’acord amb el procediment es-
tablert. 

 

Article 183. L’avaluació de Batxillerat. 

183.1. L’avaluació serà contínua, amb observació sistemàtica i amb una visió globalitzada al 
llarg de l’etapa. 

183.2. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat es durà a terme en relació 
amb els objectius, que s’assoleixen mitjançant diferents tipus de continguts: fets, conceptes i 
sistemes conceptuals; procediments; i valors, normes i actituds. 

 

3.5. RECLAMACIÓ DE NOTES 

Article 184. Durant el curs les reclamacions dels/les alumnes oficials no resoltes directa-
ment entre el professor/a i l’alumne/a afectat es presentaran, a través del Tutor/a del grup, al 
Departament o Seminari corresponent, per tal que s’estudiïn. En qualsevol cas, la resolució 
definitiva correspondrà al professor/a, qui serà, en tot cas, qui resolgui definitivament. Tant 
de la reclamació com de la seva resolució en quedarà constància al llibre d’actes del Depar-
tament o Seminari i es comunicarà a la junta d’avaluació del grup corresponent. 

 

Article 185. A les proves de juny i setembre dels/de les alumnes oficials i a les proves lliu-
res, el Centre establirà un dia per tal que els professors puguin estudiar les possibles recla-
macions i resoldre-les. 

 

Article 186. Quan l’alumne/a que reclama no està d’acord amb la resolució adoptada, podrà 
reiterar la reclamació per escrit a la Direcció del Centre, presentant-la el mateix dia o el dia 
següent. Per resoldre aquesta reclamació se seguirà el tràmit indicat a la normativa de prin-
cipi de curs. 

 

Article 187. La resolució de la reclamació es notificarà a l’interessat/da i, en el cas que sigui 
acceptada, es modificarà, en diligència signada pel Director/a, a l’acta d’avaluació correspo-
nent i es comunicarà a la junta d’avaluació del grup. 

 

Article 188. La resolució que doni el centre es podrà recórrer davant de la Direcció General 
Educativa en escrit recurrent presentat a la Delegació Territorial a través de la Direcció del 
centre, en el termini de cinc dies hàbils a partir del moment de la notificació de la resolució. 
Aquesta possibilitat que s’haurà de fer constar a la pròpia notificació. Podran recórrer tant 
l’alumne/a, o els seus/les seves representants legals, com el professor/a responsable de la 
qualificació impugnada. 

 

Article 189. Els recursos presentats d’acord amb l’article anterior, seran tramesos pel Direc-
tor/a a la Delegació Territorial juntament amb una còpia de la reclamació original, còpia de 
l’acta de la reunió del Departament en la qual es va estudiar la reclamació, còpia de la reso-
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lució recorreguda i qualsevol altra documentació que a iniciativa pròpia o a petició de la/de 
l’interessat/da consideri pertinent adjuntar-hi. 

 

Article 190. Un cop informats per la Inspecció, la Delegació Territorial trametrà els recursos, 
abans de 10 dies, a la Direcció General d’Ordenació Educativa, la qual, procedirà com esti-
gui previst i resoldrà definitivament abans de 10 dies. 

 

Article 191. Els/Les professors/es conservaran personalment, o en els Departaments, sem-
pre que sigui possible, o bé hauran retornat als alumnes, tots els escrits que s’hagin utilitzat 
per qualificar-los. 

En tot cas els exercicis de les proves escrites s’hauran de conservar fins al 31 d’octubre de 
cada any. 

 

3.6. GUÀRDIES 

Article 192. A l’horari de cada professor/a s’hi marcaran les hores de guàrdia que siguin 
precises per a cobrir les necessitats del Centre. 

 

Article 193. La finalitat d’aquest servei, respecte al professor/a de guàrdia serà: 

Substituir la no assistència a classe del professorat i mantenir l’ordre i el silenci a la mateixa. 
Vetllar perquè els alumnes realitzin les feines encomanades pel professor/a absent, si és el 
cas. 

Vetllar i mantenir l’ordre i la disciplina a les instal·lacions docents. 

Atendre els alumnes que puguin necessitar assistència mèdica per qualsevol motiu. Si 
s’escau, acompanyar-lo al CAP i restar amb ell fins que arribin els seus pares o sigui rellevat 
per un/a altre/a professor/a. 

 

Article 194. Per tal d’ajudar aquesta tasca, els professors que, per motius diferents, hagin 
de faltar a classe, hauran de posar-ho en coneixement del Cap d’Estudis. 

 

Article 195. El/La professor/a absent prepararà prèviament exercicis o feina específica de 
l’assignatura que tanmateix lliurarà al/a la Cap d’Estudis per tal de tenir ocupats positivament 
els alumnes durant llur absència. 

 

Article 196. Donat el cas que hi haguessin diferents grups sense professor/a, es podrà res-
ponsabilitzar els delegats (quan sigui un curs superior). 

 

Article 197. En finalitzar l’hora de guàrdia, notificarà per escrit, en el full de guàrdies, els 
grups sense professor/a, el professor/a que ha faltat a classe, els retards i qualsevol altra 
incidència i els signarà. 
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Article 198. A la Sala de Professors s’exposarà l’horari dels professors de Guàrdia. 

 

Article 199. El professor/a de guàrdia, prèvia consulta amb el Cap d’Estudis, pot deixar 
marxar els alumnes quan sigui la última hora de classe quan falti el professor/a d’algun grup 
d’ensenyament no obligatori. Mai abans de la una del migdia i amb l’autorització del profes-
sorat de guàrdia o un membre de l’Equip directiu. 

 

Article 200 Quan se sàpiga amb antelació que a primera hora del matí faltarà algun profes-
sor/a d’algun grup dels ensenyaments no obligatoris es podrà avisar l’alumnat perquè 
s’incorporin al centre a l’hora següent. 

 

Article 201. Si un/a professor/a queda alliberat d’una classe perquè els seus alumnes fan 
una altra activitat, haurà de cobrir fent guàrdia les classes dels professors absents. El cap 
d’estudis haurà organitzat aquestes guàrdies. 

 

3.7. COORDINACIÓ PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA 

Article 202. En la programació d’activitats del primer trimestre del primer cicle, s’haurà de 
preveure la realització d’entrevistes entre els tutors del darrer cicle d’educació primària de 
l’alumnat i els tutors del primer cicle d’educació secundària. 

 

4. DE LES SORTIDES CULTURALS 

Article 203. Aquestes sortides es realitzaran al llarg del curs, sempre dins el calendari esco-
lar previst pel Departament d’Ensenyament. Els alumnes de segon cicle d’ESO, Batxillerat i 
CF que no hagin fet efectiu l’import corresponent a la quota de material o bé l’assegurança 
escolar (“objectors a la quota”), no prendran part de les activitats complementàries. 

 
Article 204. Les sortides complementàries que tinguin cost econòmic es realitzaran només 
si es cobreix el percentatge acordat: 70% d’assistència, amb un marge del 10%, en cas con-
trari el departament corresponent pot apel·lar al consell escolar mitjançant el coordinador 
d’activitats extraescolars. 

 

Article 205. Qualsevol sortida ha de tenir un caire educatiu i no només lúdic. Per tal motiu, 
els/les professors/es prepararan els dossiers d’aprofitament corresponent o, si s’escau, pla-
nificaran la tasca a realitzar per l’alumnat. 

Article 206. Les propostes de Sortides s’hauran de presentar a Direcció a començament 
d’octubre per tal que el Consell Escolar les aprovi juntament amb el pla anual del centre. 
Aquestes sortides i activitats, de manera excepcional, podran ser revisades i actualitzades 
trimestralment. 
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Article 207. En les sortides, la relació alumnat/professorat acompanyant serà de 20/1 en 
l’ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris. El Consell Escolar del centre, justifi-
cant-ho adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi d’aquesta relació. 
En cas d’alumnes amb necessitats educatives especials es conformarà a les seves caracte-
rístiques. No es podran realitzar sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals 
haurà de ser necessàriament un professor o professora, llevat d’aquelles situacions en què 
el Consell Escolar pugui determinar altres condicions. 

 

Article 208. Abans de cada sortida, el/la professor/a lliurarà a l’alumne/a un imprès perquè 
el signi el seu pare, mare o tutor/a legal, donant la seva autorització o justificant la seva no 
participació en l’activitat. En aquest imprès hi figura el dia, el lloc, el preu, el mitjà de trans-
port, etc. 

 
Article 209.  No podrà participar en les activitats extraescolars tot aquell alumnat que 

• hagi estat suspès del dret a participar en activitats extraescolars o complementà-
ries.  

• hagi passat reiteradament per la Comissió de Convivència. 

• hagi estat objecte d’algun expedient. 

• hagi estat sancionat cinc cops per ús inadequat de l’ordinador. 

 

4.1. DEL VIATGE DE FI D’ESTUDIS 

Article 210. El podran fer els/les alumnes de 4t d’ESO sempre que no hagin estat objecte 
d’un expedient sancionador.. 

 
Article 211. El viatge contemplarà no només l’aspecte turístic i lúdic; sinó també aspectes 
culturals. 

 

Article 212. El/La professor/a que, en primer lloc, té preferència per acompanyar els/les 
alumnes és el/la Tutor/a i a continuació la resta del professorat del grup. En qualsevol cas 
sempre hi ha d’anar professorat del centre 

 
Article 213. Els alumnes, amb l’ajuda del Coordinador/a d’activitats organitzaran les activi-
tats que puguin per recollir fons i organitzar el viatge. 

 
Article 214. Els alumnes organitzaran una comissió pro-viatge per canalitzar totes les activi-
tats i presentar el projecte a la Direcció del centre amb l’alumnat participant, el professorat 
que ha acceptat anar amb ells, els objectius del viatge, les activitats que desenvoluparan i el 
pressupost. El centre proposarà a l’alumnat el projecte de viatge. 
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Article 215. El/La Coordinador/a d’activitats sol·licitarà a la Direcció del Centre l’aprovació 
de qualsevol activitat. 

 
Article 216. En qualsevol cas, l’organització del viatge no ha d’interrompre el normal desen-
volupament acadèmic del curs. 

 

5. DELS ACCIDENTS ESCOLARS 

Article 217.  Si l’accident és lleu a consergeria hi ha una farmaciola on l’alumne/a pot trobar 
els elements bàsics per fer-se un cura, assistit pel personal no docent i el/la professor/a de 
guàrdia. 

 
Article 218. Si l’accident és considerat greu però sense urgència, s’ompliran els impresos a 
Secretaria abans d’anar a un centre assistencial. Amb aquesta documentació s’ha d’acudir 
al servei d’Urgències de Salou. El/La professor/a de guàrdia acompanyarà l’accidentat/da 
amb un taxi que s’avisarà des de consergeria i romandrà amb ell mentre no arribi un familiar 
responsable. 

 
Article 219.  Si es tracta d’una urgència, s’avisarà al 112. 

 
Article 220. En qualsevol cas s’ha d’avisar telefònicament a la família de l’accidentat/da. 
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TÍTOL V: DEL RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT  

1.RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT  

Article 221. Els alumnes no podran ser privats de l’exercici del seu dret a l’educació i, en el 
cas de l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat. 

 

Article 222. En cap cas no podran imposar-se mesures correctores ni sancions contra la 
integritat física i la dignitat personal de l’alumne/a. 

 

Article 223. Als efectes de graduar les mesures correctores i sancions, es tindran en compte 
les següents circumstàncies: 

223.1. Nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, 
i contribuir en la mesura que això sigui possible, al manteniment i millora del seu procés 
educatiu. 

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

El reconeixement espontani per part de l’alumne/a de la seva conducta incorrecta. 

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

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

La falta d’intencionalitat. 

223.3. Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 
l’alumne/a: 

a. Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 
social. 

b. Causar danys, injúries o ofenses als companys d’edat inferior o als incorporats recent-
ment al centre. 

c. La premeditació i la reiteració.  

d. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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Article 224.  Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència (infracci-
ons en general) del centre les següents: 

a. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat edu-
cativa. 

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

d. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educa-
tiva. 

e. Les paraules o accions que pertorbin notablement l’ordre que ha d’existir en el Centre, 
dins i fora de les aules. 

f. Els desperfectes no greus causats intencionadament a les dependències del Centre i al 
seu material o als objectes i pertinences d’altres membres de la comunitat educativa. 

g. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus i els actes d’agressió física que no tin-
guin caràcter greu. 

h. L’actitud negativa de l’alumne/a a les classes, que pertorbi el normal desenvolupament 
de l’activitat acadèmica. 

i. Qualsevol acte injustificat que pertorbi el normal desenvolupament de les activitats del 
Centre com per exemple:  

j. Discussions o baralles dins el recinte escolar entre companys. 

k. Manca d’atenció a les explicacions del professor/a, amb distorsió del normal funciona-
ment de la classe. 

l. L’incompliment de l’horari i les activitats dins la jornada escolar. 

m. Assistència a classe sense el material necessari sense justificació. 

n. No complir les tasques acadèmiques. 

o. No esperar que el professor/a acabi les explicacions abans de sortir de classe. 

p. Interrompre una classe sense permís. 

q. Sortir sense permís del recinte escolar. 

r. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament escolar, que no consti-
tueixi falta. 

El professorat farà constar com a “Observació” a l’aplicació o registre que es determini una 
descripció dels fets perquè pugui ser rebuda per les famílies. Atenent el que disposa l’article 
223 i les circumstàncies que concorrin, el professorat, qualificarà la infracció com a lleu (L) o 
greu (G). 
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En particular es consideren infraccions greus els següents casos: 

 

a. Acumulació de cinc infraccions lleus. 

b. Incompliment de qualsevol sanció. 

c. Ús indegut de mòbils, tauletes, ordinadors i qualsevol altre dispositiu electrònic. 

d. Actituds que de forma reiterada i greu impedeixin la realització d’una classe obligant el 
professorat a demanar l’absència puntual i temporal de l’alumne/a per poder acabar l’hora 
de classe.  

e. En cas que a l’alumne/a se li apliqui un control d’actitud a través d’un full de seguiment 
personal, de grup classe o assignatura, l’acumulació de cinc registres. 

 

Article 225.  Les mesures correctores previstes per a les conductes contràries a les normes 
de convivència al centre són: 

a. Amonestació oral. Correspon a qualsevol professor/a del centre, escoltat l’alumne/a 
l’aplicació d’aquesta mesura  correctora i també, si escau, cal comunicar-ho amb un comen-
tari visible als pares a l’aplicació de comunicació i gestió disponible a l’efecte.. 

b. Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del/la Director/a del centre. 
Correspon a qualsevol professor/a del centre, escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta me-
sura correctora. 

c. Privació del temps d’esbarjo o realització de tasques educadores per a l’alumne 
en horari no lectiu durant un període no superior a quatre dies per infracció comesa. 
Correspon a qualsevol professor/a del centre, escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta me-
sura correctora a través d’un quadern específic de sancionats. 

d. Retirada temporal del dret de sortida a l’exterior del centre en horari d’esbarjo en 
cas d’estudis postobligatoris. Correspon a qualsevol professor/a del centre, escoltat 
l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta mesura correctora. 

e. Retirada durant la jornada escolar del dispositiu electrònic que s’ha fet servir in-
degudament.  Aquesta sanció serà aplicada pel professor quan observa la infracció. La 
sanció es completa amb la realització de tasques educadores per a l’alumne en horari no 
lectiu durant un període no superior a dos dies en cas d’ESO o pèrdua del dret a sortir du-
rant dos dies del recinte escolar en hora d’esbarjo en el cas d’estudis postobligatoris. 

f. Amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a, el/la Cap d’Estudis o el/la 
Director/a del centre. Si l’alumne/a és menor d’edat, caldrà que els pares o representants 
legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació. Correspon al/la professor/a tutor/a, al/la 
Cap d’Estudis o al/la  Director/a del centre, escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta mesura 
correctora. 

g. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu, i/o la repa-
ració econòmica dels danys causats al material del centre o bé d’altres membres de la 
comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un perí-
ode superior a dues setmanes. La imposició d’aquesta mesura correctora haurà de ser 
comunicada, de forma que en quedi constància, als pares o representants legals de 
l’alumne/a en cas que aquest sigui menor d’edat. Correspon al Director/a del centre, o al/la 
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Cap d’Estudis per delegació d’aquest, al/la tutor/a del curs i a la comissió de convivència, 
escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta mesura correctora. 

h. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
centre per un període màxim d’un mes. La imposició d’aquesta mesura correctora haurà 
de ser comunicada, de forma que en quedi constància, als pares o representants legals de 
l’alumne/a en cas que aquest sigui menor d’edat. Correspon al/la Director/a del centre, o 
al/la Cap d’Estudis per delegació d’aquest, al tutor/a del curs i a la comissió de convivència, 
escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta mesura correctora. 

i. Canvi de grup de l’alumne/a per un període màxim d’una setmana. La imposició 
d’aquesta mesura correctora haurà de ser comunicada, de forma que en quedi constància, 
als pares o representants legals de l’alumne/a en cas que aquest sigui menor d’edat. Cor-
respon al/la Director/a del centre, o al/la Cap d’Estudis per delegació d’aquest, al tutor/a del 
curs i a la comissió de convivència, escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta mesura correc-
tora. 

j. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no supe-
rior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne/a haurà de roman-
dre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. La imposició d’aquesta 
mesura correctora haurà de ser comunicada, de forma que en quedi constància, als pares o 
representants legals de l’alumne en cas que aquest sigui menor d’edat. Correspon al/la Di-
rector/a del centre, o al/la Cap d’Estudis per delegació d’aquest, al/la tutor/a del curs i a la 
comissió de convivència, escoltat l’alumne/a, l’aplicació d’aquesta mesura correctora. 

k. Pèrdua del dret a l’avaluació contínua d’un mòdul o unitat formativa en cicles for-
matius o ensenyaments esportius. L’absència en més del 20% el nombre d’hores de fal-
tes d’assistència a les unitats formatives/mòduls suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació 
continuada i, per tant, correra la primera convocatòria ordinària del curs matriculat/da en la 
qual es farà constar “No presentat/ada” (NP). La presentació a la segona convocatòria serà 
voluntària. A l'alumne/a que no s'hi presenti no se li comptarà aquesta segona convocatòria 
a efectes del còmput màxim i constarà com a "No presentat/ada" (NP). La proposta de san-
ció serà feta pel tutor/a i cada departament didàctic podrà augmentar el percentatge exigit 
tenint en compte les circumstàncies personals o laborals que acrediti l’alumnat. 

225.1. De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, i 
amb explicació de quina és la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada, amb excepció de 
les previstes a les lletres a), b) i c), d) i e)però quan el professor/a ho consideri oportú, tam-
bé en pot quedar. 

 

Article 226.  Reclamacions contra les mesures correctores. 

L’alumne/a, o els pares o tutors legals en el cas que sigui menor d’edat, podran reclamar, en 
un termini no superior a dos dies, contra les mesures correctores que se li hagin imposat, 
davant el/la Director/a o, en el cas que hagi estat aquest òrgan el corrector, davant el Con-
sell Escolar del centre. 

 

Article 227.  Les conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuran 
pel transcurs del termini d’un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correc-
tores prescriuran en el termini d’un mes a partir de la seva imposició. 
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Article 228.  Es consideraran faltes les següents conductes greument perjudicials per a 
la convivència en el centre: 

• Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat 
educativa. 

• L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa. 

• La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i de falsificació o sostracció 
de documents i material acadèmic. 

• El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 
material d’aquest o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comuni-
tat educativa, en especial del material instal·lat per a la prevenció d’incendis i indica-
cions del Pla d’Emergència. 

• Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activi-
tats del centre. 

• Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 
personal dels membres de la comunitat educativa del centre. En aquest apartat 
s’inclou el consum o exhibició de tabac, alcohol o qualsevol altra substància estupe-
faent dins del recinte escolar o en el seu voltant i zones d’accés. Es considerarà com 
a equivalent al consum i exhibició de tabac l’ús de cigarretes electròniques o qualse-
vol altre objecte que els simuli. 

• La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convi-
vència en el centre.  

• La negativa a complir una sanció per infracció greu. 

• En ensenyament postobligatori les actituds que de forma  greu impedeixin la realitza-
ció d’una classe obligant el professorat a demanar l’absència puntual i temporal de 
l’alumne/a per poder acabar la sessió o activitat que estigui realitzant-se. 

 

Article 229.  Les sancions per la comissió de faltes seran: 

a. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu. La realitza-
ció d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a un mes.  

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

c. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 
centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del 
corresponent curs acadèmic. 

d. Canvi de grup o classe de l’alumne/a. 
e. Suspensió del dret d’assistència 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, sense que això comporti la pèrdua del 
dret a l’avaluació contínua, i sense perjudici d’obligació de realitzar determinats treballs 
acadèmics al domicili de l’alumne/a, en el supòsit de privació del dret d’assistència al 
centre. (Art. 37.3 LEC) 

f. Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del correspo-
nent curs acadèmic. Si es tracta d’un alumne/a en edat d’escolarització obligatòria, 
l’Administració educativa proporcionarà a l’alumne/a sancionat una plaça escolar en un 
altre centre docent per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat. 
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g. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la 
falta. Si es tracta d’un/a alumne/a en edat d’escolarització obligatòria, l’Administració 
educativa proporcionarà a l’alumne/a sancionat una plaça escolar en un altre centre do-
cent per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat. 

Quan s’imposin les sancions previstes als apartats e), f) i g), el consell escolar del centre, a 
petició de l’alumne/a podrà aixecar la sanció, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva 
actitud. 

 

Article 230.  Comunicacions al ministeri fiscal i a la delegació territorial 
d’Ensenyament. 
Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà pel/la Direc-
tor/a del centre al ministeri fiscal i a la delegació d’Ensenyament de Tarragona. Això no és 
obstacle perquè continuï la tramitació de l’expedient fins a la seva resolució i imposició de la 
sanció, si escau. 

 

Article 231.  Les conductes greument perjudicials per a la convivència al centre, denomina-
des falta i descrites en l’apartat anterior, només podran ser objecte de sanció amb la prèvia 
instrucció d’un expedient. 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivèn-
cia, l’alumne/a, i la seva família, en els menors d’edat, reconeixen de manera immediata la 
comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament 
la sanció, deixant sense efectes la instrucció del corresponent expedient i elevant a definitiva 
la sanció cautelar. Del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció n’ha 
de quedar constància escrita. (Art 25.7 del Decret d’autonomia de centres educatius) 

231.1 Correspon a la direcció del centre,  consultada la Comissió de Convivència, imposar la 
sanció  en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte i també determinar si escauen mesu-
res cautelars. 

231.2. La persona competent per iniciar l’expedient per pròpia iniciativa o a proposta de 
qualsevol membre de la comunitat educativa, és el/la Director/a del centre, tal i com preveu 
el Decret d’Autonomia de Centres. La iniciació de l’expedient s’haurà d’acordar en el termini 
més breu possible, en qualsevol cas no superior a deu dies, des del coneixement dels fets. 

231.3  La instrucció de l’expedient correspon a un o una docent amb designació a càrrec de 
la direcció del centre. (Art 25.2 Decret Autonomia). 

231.4. La decisió d’inici d’expedient s’haurà de notificar a l’instructor, a l’alumne/a, i als seus 
pares o representants legals quan aquest sigui menor d’edat. 

231.5. Els alumnes, i els seus pares o representants legals quan aquests siguin menor 
d’edat, podran plantejar davant el/la Director/a la recusació de l’instructor nomenat, quan 
pugui inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient. 

Només els que tinguin la consideració legal d’interessats en l’expedient tenen dret a conèi-
xer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

231.6. 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, escoltada la 
Comissió de Convivència, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a 
classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, tot 
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determinant les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. La sus-
pensió provisional d’assistència a classe, s’ha de considerar a compte de la sanció.(Art. 25.4 
Decret d’Autonomia de centres educatius).  

231.7. La/L’instructor, un cop rebuda la notificació de nomenament, practicarà les actuacions 
que estimi pertinents per a l’esclariment dels fets així com la determinació de les persones 
responsables. 

231.8. Un cop rebuda la proposta de resolució per part del/la instructor/a, correspon a la 
direcció del centre la resolució definitiva tot informant periòdicament el Consell Escolar dels 
expedients que s’han resolt. En el cas que la proposta de sanció sigui una de les contem-
plades als apartats d), e) i f) caldrà també l’aprovació del Consell Escolar. 

 

Article 232.  Danys causats a les instal·lacions del centre. 

Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions dels 
centres docents o al seu material o el sostreguin estan obligats a reparar el dany o a restituir 
el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants 
legals de l’alumnat en els termes previstos a la legislació vigent. 

 

Article 233.  Aquestes infraccions prescriuran pel transcurs d’un termini de tres mesos 
comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuran en el termini de tres mesos 
des de la seva imposició. 

 

Article 234.  En cas d’error demostrat en la imposició de mesures correctores o de sanci-
ons, el centre farà pública la rectificació oportuna. 

 

2.LA INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENTS 

Article 235.  La instrucció d’expedients. 

235.1. El/La Director/a del centre és la persona competent per iniciar un expedient per prò-
pia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

235.2. La iniciació de l’expedient s’haurà d’acordar, com a màxim, 10 dies després del co-
neixement dels fets. 

235.3. L’escrit amb el qual el/la Director/a del centre inicia l’expedient haurà de contenir: 

a. El nom i cognoms de l’alumne/a. 

b. Els fets imputats. 

c. La data en la qual es van realitzar els fets. 

d. El nomenament d’instructor, que només podrà recaure sobre el personal docent del cen-

tre o pares membres del consell escolar, i, si s’escau per la complexitat de l’expedient, 

d’un/a Secretari/a, que haurà de ser un/a professor/a del centre. 
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235.4 Notificar l’inici d’expedient al/la l’instructor/a, a l’alumne/a i als seus pares si és menor 

d’edat. 

235.5 L’alumnat i els seus pares poden recusar l’instructor nomenat davant del/la Director/a, 
quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient. 

235.6 El/La Director/a, escoltada la comissió de convivència, pot adoptar les mesures provi-
sionals que considerin oportunes segons determina l’Art 231.6. 

235.7 La/l’instructor, rebut el nomenament, practicarà les actuacions que estimi pertinents 
per a l’esclariment dels fets així com la determinació de les persones responsables. En el 
termini de deu dies, es practicarà el tràmit de vista i audiència amb els pares o responsables 
legals de l’alumne/a expedientat i el propi alumne/a. En aquests deu dies l’expedient es po-
sarà de manifest per tal que l’alumne/a i els seus pares, si és menor d’edat, puguin presen-
tar al·legacions i presentar els documents i justificants que estimin convenients. 

 

235.8 Contingut de la proposta de resolució: 

Els fets imputats a l’expedient. 

Les infraccions que aquestes puguin constituir. 

La valoració de la responsabilitat de l’alumne/a amb especificació, si s’escau, de les cir-
cumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumne/a. 

Les sancions aplicades. 

L’especificació de la competència per resoldre l’expedient. 

235.9 La resolució haurà de contenir: 

a. Els fets que s’imputen a l’alumne/a. 

b. Els fonaments jurídics en els quals es fonamenta la sanció. 

c. El contingut de la sanció. 

d. L’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini d’interposició. 

235.10 L’Expedient es resoldrà en el termini màxim d’un mes des de la data d’inici de 
l’expedient. Es notificarà a l’alumne/a i als seus pares o responsables legals, si aquest és 
menor d’edat, en el termini màxim de deu dies. 

235.11 Els pares poden sol·licitar, en un termini de tres dies, la revisió de la sanció per part 
del Consell Escolar, sens perjudici de la presentació dels recursos o reclamacions davant els 
serveis territorials corresponents. 

235.12 Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi resolt el correspo-
nent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

235.13 Contra les resolucions del consell escolar es podrà interposar recurs ordinari en el 
termini màxim d’un mes davant el/la delegat/da territorial corresponent. La resolució del re-
curs emesa pel/per la  delegat/da territorial serà notificada als interessats en el termini mà-
xim de 10 dies. 

235.14 Les sancions acordades no es podran fer efectives fins que s’hagi resolt el correspo-
nent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Jaume I 
 

NORMES D'ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE CENTRE 

CODI 

NOFC 

 

 

Versió: V3  
Elaborat: Direcció  

Data: 19/02/2018   
Arxiu: NOFC_v3.DOC Pàgina 77 de 81 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 
 

3.LA MEDIACIÓ COM A PROCÉS EDUCATIU DE GESTIÓ DE 
CONFLICTES 

 

La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin 
produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè 
puguin arribar per elles mateixes a un acord satisfactori.  

 

Article 236. Principis de la mediació escolar 
La mediació escolar regulada en aquest títol es basa en els principis següents: 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-
se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.  

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord 
pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona medi-
adora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.  

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes 
la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent. 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de 
mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer 
de representants o intermediaris. 

 

Article 237. Àmbit d'aplicació 
237.1 El procés de mediació pot utilitzar-se  com a estratègia preventiva en la gestió de con-
flictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a con-
ductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

237.2 Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'a-
lumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència 
del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

s'hagi emprat greu violència o intimidació,  o que s'hagi utilitzat el procés de mediació en la 
gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qual-
sevol que hagi estat el resultat d'aquests processos. 

237.3 Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop apli-
cada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones 
i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

 
Article 238 Inici de la mediació 
El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d'acla-
rir 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, d'acord amb 
l'establert a l'article 237.2. 
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Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de dis-
posar de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, en 
un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l'opció per la mediació i la vo-
luntat de complir l'acord a què s'arribi. 

En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, o bé se suspèn provisi-
onalment la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat. 

 
Article 239 Desenvolupament de la mediació 
239.1 Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició 
d'aquest, per persones de la comunitat educativa, i prioritàriament pels tutors/tutores, el 
sotsdirector i els caps d’estudis. 

Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, el director o la 
directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, , 
que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació. 

El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb 
la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar 
l'acord entre els implicats. En tot cas, l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària.  

239.2 La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'ha de po-
sar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'a-
lumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva 
opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels 
centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la 
persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del centre. 

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

 

Article 240 Finalització de la mediació 
240.1 Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 

240.2 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 conduc-
ta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions repa-
radores, 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. 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.  

240.3 Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 
produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona 
mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l'instructor o ins-
tructora de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disci-
plinari. 
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240.4 Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de repa-
ració per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona mediadora 
ho ha de comunicar al director o directora 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 o la directora del centre ordena-
rà la continuació del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es re-
prèn el còmput dels terminis previstos als i es poden adoptar les mesures provisionals pre-
vistes. 

240.5 Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 
accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna 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 o l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància 
que pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 

240.6 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 d'acord amb els principis establerts 
en aquest títol. 

240.7 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 del termini.  

 

4.NORMATIVA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA 

Article 241.  Per tal de regular el funcionament acadèmic del Centre, pel que fa als alumnes 
s’estableix la següent normativa: 

L’assistència a classe és obligatòria. 

El procediment de preinscripció de l’alumnat de primer és el que ve marcat per la llei. 

En el cas de l’alumnat repetidors, el Centre solament tindrà l’obligació de guardar-los la pla-
ça un cop per curs. Si es produeix una repetició per segona vegada, l’alumne/a romandrà a 
l’expectativa de places en la seva modalitat. 

Respecte a les assignatures optatives i de modalitat, el centre oferirà les seves possibilitats 
a l’alumne/a, qui, forçosament haurà de triar entre les mateixes. 

Cada any es farà una preinscripció amb els alumnes del mateix centre per tal d’organitzar el 
següent curs per matèries i opcions. L’alumne/a, sense una causa de força major, s’haurà 
de matricular a l’opció en què es va preinscriure. 

Si un alumne/a, per qualsevol motiu, causa baixa del Centre durant el curs, ho haurà de co-
municar al/a la Tutor/a i a Secretaria per tal d’iniciar el procés pertinent. En cas que sigui 
menor, els pares hauran de signar un imprès que ho autoritzi. 

El període per demanar la baixa a un Centre és el que assenyala, en cada moment, la nor-
mativa. 

Per l’exempció de la matèria d’Educació Física, atesa la normativa oficial, es podrà 
sol·licitar a Secretaria, mitjançant instància en el mateix moment de la matrícula o en el mo-
ment en què es produeixi la situació d’exempció. L’exempció sempre serà per impossibilitat 
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física i la instància s’haurà de documentar amb un certificat mèdic oficial. La nota de la matè-
ria, en aquest cas, s’obtindrà mitjançant proves teòriques i treballs escrits. 

 

Sempre que ho permeti la normativa anual d’inici de curs i complint els requisits exigits, 
l’alumnat d’ESO pot demanar el reconeixement de la matèria d’educació física sempre 
que compleixi els següents requisits: 

1. Que formi part d’un programa que implica la pràctica intensiva d’un esport. 

2. Que aporti un certificat del Consell Català de l’Esport que acredita que forma part d’un 
programa de tecnificació d’una federació esportiva o bé la documentació certificada pel club i 
la federació esportiva corresponent que acredita la condició d’esportista amb una dedicació 
intensiva dirigida a la competició d’alt nivell. 

3. Que reconegui la seva família estar assabentada que aquest reconeixement només té 
continuïtat a batxillerat en cas de formar part del programa de tecnificació (ARC) de la cor-
responent federació esportiva. 

Tot això s’haurà d’acreditar amb la següent documentació: 

• Opció 1:  Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest 
certificat quan siguin esportistes que figures en el programa de tecnificació ARC de la 
federació catalana corresponent) 

• Opció 2: Si no es disposa d’aquest certificat: 

• Certificat del club esportiu segellat i signat per la presidència o direcció espor-
tiva en què es faci constar que l’alumne/a forma part d’un programa que suposa una 
dedicació intensiva per tal d’assolir un nivell alt de competició esportiva. Inclourà 
l’horari d’entrenaments habituals entre dilluns i divendres. 

• Certificat de la federació esportiva corresponent en què es faci constar que 
l’alumne/a disposa de llicència federativa en vigor així com el número corresponent. 
Haurà de constar, també, que el club ha acreditat davant la federació que l’alumne/a 
forma part d’un programa intensiu d’entrenament amb una dedicació superior a les 9 
hores setmanals de dilluns a divendres per tal d’assolir un alt nivell de competició es-
portiva. 

• Quadrimestralment, informe de seguiment del club signat per la direcció es-
portiva o la presidència en què es valorarà l’assistència i l’aprofitament de l’alumne/a. 

 

El reconeixement de la matèria d’educació física suposarà l’aplicació d’un pla individualitzat 
renunciant, també, a participar en les activitats extraescolars i complementàries organitza-
des pel departament d’educació física. 

Per l’exempció de la matèria de Llengua Catalana es presentarà per part de l’alumne/a la 
documentació adient en formalitzar la matrícula, que serà tramesa a la corresponent Comis-
sió del Departament d’Ensenyament que resoldrà el que procedeixi. 
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TÍTOL VI.  DISPOSICIONS FINALS 
Article 242.  Aquest NOFC, després de la seva aprovació, tindrà validesa per a un Curs Es-
colar i cada curs, a la darrera reunió del Consell Escolar o la primera del curs següent, es 
presentaran les modificacions i esmenes que siguin oportunes, perquè les aprovi els Consell 
escolar. Si no hi ha cap modificació, seguirà vigent el mateix NOFC curs rere curs. 

 

Article 243.  Si alguna de les presents normes anés en contra d’alguna de rang superior no 
serà vàlida i se suprimirà del NOFC, afegint la que es consideri correcta, previ coneixement 
del Consell Escolar. 

 

Article 244.  El Consell Escolar del centre prendrà les decisions que procedeixin en el cas 
d’actuacions no previstes pel NOFC o per interpretar el mateix. 

 
ANNEX 1: Aquestes Normes queden completades i en alguns casos concretades en el Do-
cument Annex 1 que conté 

- el document anomenat Quadern de funcionament intern que té la finalitat principal 
de recollir aspectes claus per a informar el professorat que s’incorpora al centre per 
primer cop (Acollida de nou professorat) i també pera professorat que s’incorpora al 
centre per  a la realització de substitucions així com els detalls de procediment de 
sancionador per la comissió d’infraccions i faltes per part de l’alumnat. 

ANNEX 2: Inclou la informació clau d’aquestes normes, que es publiquen a l’Agenda de 
l’alumnat. 
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