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INTRODUCCIÓ  
 
L’IES Joan Amigó i Callau, elabora el seu Projecte Educatiu de Centre durant el curs 
2006-07. De l’elaboració se n’encarrega part del professorat del claustre per ser 
aprovat després per la totalitat del mateix i finalment consensuat pel Consell Escolar 
del Centre. (posar la data) 

El nostre PEC vol ser un projecte que aporti el marc conceptual, el projecte pedagògic 
i el procés metodològic necessari perquè l’institut desenvolupi les seves potencialitats 
i possibilitats educatives en el procés d’esdevenir una comunitat  plenament 
educadora. 

 
En un projecte d’educació permanent, actiu i participatiu, que implica de forma 
transversal tota la comunitat educativa, el nostre PEC es desenvolupa en tots els 
seus espais, dimensions i àmbits, a fi de cooperar en el procés de desenvolupament 
personal i el progrés comunitari de tots els seus membres. 
 
El PEC del nostre IES és una eina que, en la forma d’un document consensuat, 
serveix com a marc de referència per a la gestió, la presa de decisions col·legiades i 
la formació al centre. Aquest caràcter marc és possible en la mesura que el PEC, en 
coherència amb el context, defineix les senyes d’identitat del nostre centre i expressa 
la seva estructura organitzativa i funcional. 
 
Aixa, podríem dir que el  nostre PEC es presenta com un projecte: 
 

- Configurador, ja que proposa una imatge de centre i defineix un model 
d’actuacions i una personalitat diferenciada. 

- Vinculant, en implicar per definició tots els membres de la comunitat 
educativa. 

- Funcional, en tant que proporciona criteris realistes per a portar a terme els 
objectius proposats i per a dinamitzar i optimitzar el procés de formació. 

- Prospectiu, és a dir, atenent les possibilitats del present però orientat al futur. 
- Obert, tenint en compte les aportacions de tota la comunitat educativa i perquè 

una vegada acabat la seva revisió serà contínua.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Generalitat de Catalunya                                          Projecte Educatiu de Centre  
             Departament d’Educació 
 
            IES Joan Amigó i Callau  

PEC  - 2 - 2006-07 

 
A.- MARC HISTÒRIC 
 
HISTÒRIA DE L'INSTITUT  

Els Instituts d'Ensenyament Secundari (IES) foren creats pel Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat amb base al Decret 303/1984 de 5 d'octubre, 
publicat al Diari Oficial de la Generalitat del 7 de novembre de 1984. 

Aquest centre porta el nom de l'antic batlle de L'Espluga Joan Amigó i Callau, que va 
ser qui va encapçalar l'assoliment d'aquest projecte amb molta il·lusió, perquè els nois 
i noies de l'Espluga no haguessin de marxar a estudiar fora del poble en edats en què 
és molt necessària la convivència familiar.  

Al ser l'Ajuntament el principal promotor de la creació d'un IES al municipi, va ser 
aquest qui va finançar les obres de construcció de l'edifici fins que l'any 2000 va 
passar a titularitat del Departament d'Ensenyament annexant alhora l'edifici del 
Casalet. 

El primer curs acadèmic es va iniciar l'any 1985, quan encara s'estava construint 
l'edifici;  que no es va inaugurar fins al juny del 1987, això va ser possible gràcies al 
Casal, que va cedir la biblioteca perquè es poguessin impartir les classes. 

Els primers estudis  que es van realitzar van ser:  

1r i 2n de BUP 

1r i 2n FP : 1 branca administrativa 

Amb la reforma es van implantar els estudis d'Ensenyament Secundari Obligatori 
(ESO), essent la primera promoció la de 1996/2000. 

En aquests moments es continua impartint els estudis d'ESO amb dues línies (2 
grups per curs), amb una ràtio d'alumnes més baixa que a la majoria de centres. 
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B.- ORGANITZACIÓ DEL PEC 
 
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) consta de les següents parts: 
 

 Trets D’identitat 

 Propòsits  Generals  de Centre 

 Estructura Organitzativa 
 

 Normes de Funcionament (Les normes de convivència, disciplina i 
situacions de contingència estan desenvolupades al RRI)  

 

 Disposicions Finals 
 
 

 
 
C.- TRETS D’IDENTITAT 
 
Fruit de la reflexió sobre l’anàlisi de les necessitats específiques del nostre alumnat, 
de les característiques de l’entorn escolar i de les de l’Institut, podem dir que el nostre 
centre es defineix com: 
 

a) Democràtic, especialment respectuós amb els drets i deures dels membres de 
la comunitat educativa. 

b) Ideològicament pluralista, sobretot en els seus vessants polític i religiós 
(aconfessional). 

c) Obert al medi i a l’entorn tant social com natural. 
d) Institució que dóna una atenció personalitzada a tot l’alumnat, impartint l’acció 

tutorial de manera grupal i individual (tutor individual). 
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D.- PROPÒSITS GENERALS 
 
Dels principis anteriors se’n deriven aquests propòsits i/o intencions: 
 

a) El centre es compromet a transmetre d’una manera crítica mecanismes i valors 
que regeixin el funcionament de la societat democràtica, especialment els 
referents a drets i deures dels ciutadans i ciutadanes, i a adoptar actituds 
personals i solidàries d’acord amb aquests. Així, pretenem fomentar l’actitud de 
diàleg, l’esperit crític i la responsabilitat, tot i garantint, la no discriminació 
basada en diferències de sexe, raça o classe social.  

b) Per això, al nostre centre hi pren un paper rellevant la mediació com a nova 
manera de resoldre els conflictes a través del diàleg i l’entesa. 

c) Impartir els ensenyaments de caire religiós segons determina la normativa 
vigent. I respectar les creences i idees de les altres persones. 

d) El centre es compromet a donar  uns coneixements per millorar les capacitats 
físiques dels alumnes i ajudar-los a crear uns hàbits de salut i d’higiene 
personal òptims pel correcte desenvolupament integral com a persona. 

e) Assumir la formació de persones que siguin capaces de dur a terme activitats 
de manera autònoma, valorant la superació i l’esforç  que  l’alumnat dedica a 
les activitats realitzades i segons les seves característiques i capacitats 
personals. 

f) Continuar dedicant esforços a l’atenció a la diversitat i a  la inclusió de 
l’alumnat amb algun tipus de discapacitat (física i/o psíquica) o que presentin 
problemàtiques de caire social. 

g) Viure la cultura, la història i la realitat actual de Catalunya, aprenent i parlant 
amb la nostra llengua dins del centre i amb la relació amb els diferents 
estaments externs a l’IES i, a la vegada, garantir el coneixement i 
l’aprenentatge de la llengua castellana, tal i com ens marca la normativa vigent. 

h) Donar a conèixer l’entorn i la realitat social que ens envolta, tot fomentant les 
relacions  

i) entre l’institut i les diferents entitats, empreses i associacions que configuren el 
teixit social més proper de l’alumnat del centre. 

j) Potenciar un curriculum que tingui un caire de transversalitat didàctica a través 
d’activitats teòrico-pràctiques, i també la utilització d’una metodologia més 
atractiva pels nostres alumnes (xerrades, activitats culturals diverses, 
sortides...) 

k) Desvetllar en l’alumnat una actitud ecològica convidant-lo a generar menys 
residus, a classificar-los i ajudar al seu reciclatge, així com potenciar una 
actitud responsable i sostenible respecte al medi que ens envolta. 

l) Fer un seguiment, el més individualizat possible, de tot l’alumnat del centre a 
través de l’organització de les tutories en tutories Individuals i de Grup. 

m) El centre es compromet a participar i a afavorir l’ús de plans d’innovació          
educativa i la incorporació de l’ús de les TIC, que es materialitza a través de la 
Intranet del centre i la informatització de la tasca de biblioteca, així com altres 
aspectes de la vida del centre. 
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E.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
 
L’estructura organitzativa del centre està formada per: 
1.- Òrgans de govern 

 Col·legiats: Consell Escolar, comissions del consell escolar i Claustre de 
professors. 

 Unipersonals: director, cap d’estudis, coordinador pedagògic i secretari. 
2.- Òrgans de coordinació 

 Col·legiats: Departaments didàctics 

 Unipersonals: caps de departament, coordinador d’activitats i serveis escolars, 
coordinador informàtic, coordinador lingüístic, d’interconturalitat i cohesió 
social, coordinador de prevenció de riscos laborals. 

3.- Altres òrgans 
Tutor de grup, tutor personal, comissió d’atenció a la diversitat, comissió 
d’avaluació interna, comissió pàgina web, comissió de publicacions i premsa, 
comissió de la revista, servei de mediació, equip docent, consell de delegats i 
delegats de curs. 

 
1.- ÒRGANS DE GOVERN 
 
1.1.- ORGANS DE GOVERN COL·LEGIATS 
 
1.1.1.- CONSELL ESCOLAR 
 
El Consell Escolar de l’I.E.S. Joan Amigó està compost per:  

a) El director de l’institut que n’és el president.  
b) El cap d’estudis 
c) Un regidor representant de l’Ajuntament. 
d) Sis professors elegits pel Claustre de Professors.  
e) Tres alumnes elegits d’entre tercer i quart d’ESO. 
f) Tres pares o mares elegits d’entre tots els pares o representants legals dels 

alumnes. 
g) Un pare o mare d’alumne/a designat per l’A.M.P.A.  
h) Un representant del personal d’administració i serveis.  
i) El secretari de l’institut que actua de secretari del Consell amb veu però sense 

vot.  
 
Són competències del Consell Escolar:  

a) Elegir el representant del sector pares del CE per la comissió encarregada de 
l’avaluació dels projectes proposats per accedir a la direcció del Centre.  

b) Proposar al delegat territorial la revocació del nomenament del director.  
c) Decidir sobre l’admissió d’alumnes dins la normativa vigent.  
d) Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació, assignant-los les 

corresponents competències.  



           Generalitat de Catalunya                                          Projecte Educatiu de Centre  
             Departament d’Educació 
 
            IES Joan Amigó i Callau  

PEC  - 6 - 2006-07 

e) Aprovar el pressupost i liquidació del centre.  
f) Aprovar el reglament de règim interior.  
g) Aprovar la programació de les activitats escolars.  
h) Avaluar i aprovar la programació general del centre.  
i) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, 

esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el 
centre pot prestar la seva col·laboració, escoltades les associacions de pares i 
associacions d’alumnes.  

j) Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals 
i educatives.  

k) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar i la seva 
renovació, així com vetllar per la seva conservació.  

l) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 
escolar i elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual. 

m) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament 
d’Educació. 

 
Normes de funcionament: 

a) La condició de membre del Consell Escolar del centre s’adquireix per quatre 
anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del 
sector d’alumnes i pares d’alumnes, sense perjudici que es cobreixin 
d’immediat les vacants que es produeixin. 

b) Les eleccions per a la constitució o renovació dels membres del Consell 
Escolar són convocades pel director dins les dates que a aquest respecte fixi 
amb caràcter general el Departament d’Ensenyament, i seguin el procediment 
establert en el Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
orgànic dels centres docents públics. 

c) Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, es convocaran eleccions en el 
sector on s’ha produït la vacant. El nou membre serà nomenat per al temps 
que li restava del mandat a la persona que ha causat la vacant. 

d) Correspon al director l’acceptació, o denegació, de les possibles dimissions de 
membres del Consell Escolar. En qualsevol cas la dimissió no serà efectiva fins 
que no es produeixi la substitució corresponent. 

e) El Consell Escolar es reuneix com a mínim una vegada per trimestre i sempre 
que el convoca el seu president o ho sol·licita al menys 1/3 dels seus membre. 
A més, es fa una reunió a l’inici del curs i una al final. 

f) Les sessions del Consell Escolar i, si escau, de les seves comissions se 
celebraran els dimecres a la tarda, llevat que el Consell o els membres de la 
comissió corresponent acordin per consens un altre dia.  

g) Les decisions del Consell es prenen per consens. Si no és possible arribar a un 
acord es determina la decisió per majoria dels membres presents.  

h) La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries es tramesa pel 
director amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària 
que hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació. 

i) Les actes de les sessions del Consell Escolar són un document intern que pot 
ser consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu facilitar-ne 
còpies. Això no obstant, tant els membres del Consell Escolar com qualsevol 
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altre interessat poden sol·licitar certificació, que estendrà el secretari amb el 
vist-i-plau del director, d’acords concrets que constin a l’acta. 

j) Si el tema a tractar ho requereix, el director podrà convocar a les sessions del 
Consell, els professors, els representants de l’A.M.P.A i altres membres de la 
comunitat educativa, els quals hi intervindran amb veu i sense vot. 

 
1.1.2.- COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR 
 
Dins el Consell Escolar estan constituïdes les següents comissions: 

a) Comissió Econòmica, integrada pel director, que la presideix; el secretari, un 
professor, un pare d’alumne i un alumne designats pel Consell Escolar d’entre 
els seus membres. 

b) Comissió Permanent, integrada pel director, que la presideix; el cap d’estudis, 
un professor, un pare d’alumne i un alumne designats pel Consell Escolar 
d’entre els seus membres. 

c) Comissió de Convivència, integrada pel director, que la presideix; dos pares 
d’alumnes, dos professors i dos alumnes designats pel Consell Escolar d’entre 
els seus membres. 

 
Són competències de les diferents comissions del Consell Escolar:  

a) Estudiar aspectes de l’àmbit del consell que se’ls sol·licitin o considerin 
convenient aportar, informar-ne al consell i elevar-hi propostes, així com 
desenvolupar les tasques que el consell li encomani. 

b) En concret, la comissió de convivència vetllarà pel correcte exercici dels drets i 
deures dels alumnes, així com per la correcta aplicació de les sancions que 
s’han establert en el règim disciplinari. 

 
1.1.3.- CLAUSTRE DE PROFESSORS 
El Claustre de Professors és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la 
planificació educatives de l’institut. Està integrat per la totalitat dels professors que hi 
presten serveis i el presideix el director. 
 
Són funcions del Claustre de Professors: 

a) Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre. 
b) Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l’equip directiu 

sobre l’organització i la programació general del centre, i per al 
desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les 
extraescolars. 

c) Establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, 
avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions. 

d) Elegir els seus representants al Consell Escolar del centre. 
e) Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de 

coordinació abans que el director no la presenti al Consell Escolar del centre. 
f) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació 

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

general. 
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h) Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració del 
Reglament de règim interior. 

i) Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 
d’estudis del centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de 
l’equipament didàctic en general. 

j) Conèixer les candidatures a la direcció i el projecte elegit per la comissió 
avaluadora. 

k) Assignar els tres representants de la comissió avaluadora dels projectes de 
direcció presentats en la renovació de la direcció. 

l) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 
d’Educació. 

 
Normes de funcionament: 

a) El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb 
caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, 
almenys, dels seus membres. A més a més, el Claustre es reuneix al 
començament i al final de cada curs escolar. 

b) L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
c) El secretari del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una 

vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre. 
 
 
1.2.- ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS 
 
1.2.1.- DIRECTOR/A 
Correspon al director/a: 

a) Representar el centre i representar l’administració educativa en el centre. 
b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta 

aplicació al centre. 
c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions 

vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats 
de govern. 

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació 
general del centre conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració, 
aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular del centre i per la 
seva adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat. 

e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l’administració educativa. 
f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l’institut. 
g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats 

de govern del centre, visar les actes i executar els seus acords adoptats en el 
àmbit de la seva competència. 

h) Tenir cura de la gestió econòmica de l’institut i formalitzar els contractes 
relatius a l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d’obres, 
serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir 
els comptes necessaris en entitats financeres i autoritzar les despeses i 
ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost del centre. 

i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 
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j) Designar el cap d’estudis, el coordinador pedagògic i el secretari i proposar el 
seu nomenament al delegat territorial. També nomenar els òrgans de 
coordinació. 

k) Vetllar pel compliment del Reglament de règim interior del centre. 
l) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries. 
m) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors  de la comunitat 

educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats 
pròpies en el marc de la normativa vigent. 

n) Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual d’activitats del 
centre. 

o) Altres funcions que per disposicions del Departament d’Educació siguin 
atribuïdes als directors dels centres. 

 
1..2.2.- CAP D’ESTUDIS 
Correspon al cap d’estudis l planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les 
activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del 
director de l’institut. 
 
Són funcions específiques del cap d’estudis: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com 
amb els centres de procedència dels alumnes. 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 Departament 
d’Ensenyament i especialment amb els equips d’assessorament 
psicopedagògics. 

c) Substituir el director en cas d’absència. 
d) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions 

d’avaluació de fi de curs. 
e) Exercir la coordinació de l’equip de mediadors del centre i vetllar per la seva 

aplicació i seguiment. 
f) Controlar l’assistència del personal del centre. 
g) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Educació. 
 
1.2.3.- SECRETARI/A 
Correspon al secretari dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de 
l’institut, sota el comandament del director, i exercir, per delegació d’aquest, la 
prefectura del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut. 
 
Són funcions específiques del secretari: 

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

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

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vist-i-
plau del director. 
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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. 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 dels alumnes 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. 
i) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves 

instal·lacions, mobiliari i equipament. Tenir cura de la seva reparació quan 
correspongui. 

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

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Educació. 

 
 
1.2.4.- COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A 
Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l’avaluació 
de les accions educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del 
director. 
 
Són funcions específiques del coordinador pedagògic: 

a) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular de centre. Vetllar 
per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, 
nivells i graus que s’imparteixin a l’institut. 

b) Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes 
dels ensenyaments que s’imparteixen en el primer cicle de l’educació 
secundària i els corresponents als del cicle superior d’educació primària en el 
si de la zona escolar. 

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

d) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre 
la diversitat i singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin 
necessitats educatives especials. Proposar les modificacions curriculars que 
hagin de ser autoritzades pel Departament d’Educació quan escaigui. 

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a 
terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i 
terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament. 

f) Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, 
etapes, nivells i graus d’ensenyaments impartits al centre. 
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g) Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 
complementari utilitzat, juntament amb els caps de departament. 

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

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

j) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Educació. 

 
 
2.- ÒRGANS DE COORDINACIÓ 
 
2.1.- ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS 
 
2.1.1.- DEPARTAMENTS 
En els instituts d’educació secundària es constitueixen departaments en funció de les 
àrees curriculars de l’educació secundària obligatòria, en els quals s’integrarà el 
professorat d’acord amb les seves especialitats, agrupades per llur afinitat.  
 
 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 cap del Departament.  
 
 El reglament de règim interior pot modificar l’estructura de departaments, agrupant-
ne quan així convingui per racionalització organitzativa i segons els criteris d’afinitat, o 
establint seminaris en el si dels departaments quan la complexitat d’aquests així ho 
aconselli.  
 
L’estructura de departaments de l'institut serà la següent: 

a) Departament de ciències socials. En forma part el professorat de les 
especialitats següents: geografia i història i religió.  

b) Departament de llengües. En forma part el professorat de les especialitats 
següents: Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura.  

c) Departament de llengües estrangeres. En forma part el professorat de les 
especialitats següents: Llengües estrangeres.  

d) Departament de matemàtiques. En forma part el professorat de l’especialitat 
següent: Matemàtiques.  

e) Departament de ciències. En forma part el professorat de les especialitats 
següents: Física i química, Biologia i geologia i Tecnologia.  

f) Departament d’expressió. En forma part el professorat de les especialitats 
següents: Dibuix,  Educació física i Música. 

g) Departament de diversitat. En forma part el professorat de l’especialitat 
següent: Mestre de pedagogia terapèutica i aquells professors que ocupen 
places de diversitat. 
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2.2.- ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS 
 
2.2.1.- CAP DE DEPARTAMENT 
Correspon al cap del Departament la coordinació general de les activitats del 
departament i la seva programació i avaluació.  
 
En particular, són funcions del Cap del Departament:  

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

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries 
corresponents i l'elaboració de les programacions.  

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

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

e) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels 
alumnes en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència  

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

g) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del 
departament i assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent i mantenir-
ne actualitzat l'inventari.  

h) Recollir còpia del material didàctic utilitzat i guardar-la al departament. 
i) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o 

atribuïdes pel Departament d’Educació.  
 
Normes de funcionament: 

a) Els caps de departament són nomenats pel director d’entre els professors del 
departament. 

b) El cap del departament convoca a les reunions de departament els professors 
que imparteixen les àrees o matèries corresponents.  

c) Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap de seminari, 
les competències del qual són les que li delega el cap del departament. 

 
 
2.2.2.- COORDINADOR D’ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS 
Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació general de les 
activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre i, si 
s’escau, de la residència, sota la dependència del cap d’estudis. 
  
En particular, són funcions del coordinador d’activitats i serveis escolars:  

a) Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries 
mantenint el contacte necessari amb la coordinadora pedagògica i amb els 
caps de departament per assabentar-se de les activitats programades.  

b) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars i mantenir el 
corresponent contacte amb l'AMPA.  
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c) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 
complementàries i a les activitats extraescolars mitjançant un cartell al vestíbul 
de l'institut. Confeccionar un cartell per la sala de professors amb la 
programació de les sortides i activitats i passar la informació a la comissió de la 
pàgina web del centre per a la seva inclusió en l'esmentada pàgina.  

d) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives i ajudar al professorat 
en l'organització de les mateixes.  

e) Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i 
qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb els alumnes i ajudar al 
professorat en l'organització de les mateixes.   

f) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les 
activitats escolars 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) Recollir les programacions i valoracions de les activitats escolars (sortides). 
 
Normes de funcionament: 

a) El coordinador d’activitats i serveis escolars és nomenat pel director escoltat el 
cap d’estudis. 

 
2.2.3.- COORDINADOR LINGÜÍSTIC, D’INTERCULTURALITAT I DE COHESIÓ 
SOCIAL 
Per tal de potenciar el Pla per a la Llengua i la Cohesió social el director/a del centre 
nomenarà, com a referent, un coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió 
social. 
 
En particular, són funcions del coordinador lingüístic, d’interculturalitat i de cohesió 
social: 

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l ’assessor/a LIC, 
actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l ’educació 
intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d ’un projecte 
educatiu basat en el plurilingüisme. 

b) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de 
centre (PEC, PLC, PCC, RRI, PAT, Pla d ’acollida i integració, Programació 
general anual de centre …) i en la gestió d’actuacions que fan referència a l 
’acollida i integració de l’alumnat nouvingut/a l ’atenció a l ’alumnat en risc 
d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la 
cohesió social en el centre. 

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar 
la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, 
afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d) Participar en la comissió d’atenció a la diversitat quan aquesta ho requereixi 
per tal de col·laborar en la definició d ’estratègies d’atenció a l ’alumnat 
nouvingut i/o en risc d’exclusió social, participar en l’organització i optimització 
dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi 
intervenen. 

e) Assessorar als caps de departament per a l'elaboració de materials específics 
de l'àrea per a nouvinguts (vocabulari bàsic de l'àrea ...). 
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f) Participar, si escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu 
d’entorn. 

g) Assumir funcions que es deriven del Pla per la Llengua i la Cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre. 

 
Normes de funcionament: 

a) El coordinador lingüístic és nomenat pel director  escoltat el coordinador 
pedagògic. 

 
2.2.4.- COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
En tots els centres docents d ’educació secundària de Catalunya el director o la 
directora del centre nomenarà un coordinador o coordinadora de Prevenció de Riscos 
Laborals i ho comunicarà al director dels Serveis Territorials. La designació recaurà, 
sempre que sigui possible, en funcionaris o funcionàries docents en servei actiu i amb 
destinació definitiva en el centre, amb formació en la matèria. Únicament per 
insuficiència d ’aquests es podrà cobrir aquesta coordinació amb funcionaris o 
funcionàries docents que no tinguin destinació definitiva. 
 
Correspon als coordinadors i coordinadores de Prevenció de Riscos Laborals 
promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per 
tant, hauran de: 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut (portar el control de 
legionelosis, paràsits,...), 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. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l ’elaboració del pla d ’emergència, i 
també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres 
d’evacuació. 

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 
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 de lluita contra incendis com a activitat 
complementària a les revisions oficials. 

f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. Posar especial 
atenció a les tanques perimetrals i al mobiliari del pati. 

g) Emplenar i trametre als Serveis Territorials el full de Notificació d’accidents. 
h) Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. 
i) Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 
j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en 

matèria de prevenció de riscos laborals. 
k) Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del 

currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 
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2.2.5.- COORDINADOR D’INFORMÀTICA 
Són funcions del coordinador d’informàtica:  

a) Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i 
l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.  

b) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis 
del centres en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament 
d’Ensenyament.  

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 
telemàtics del centre.  

d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i 
equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre 
la seva formació permanent en aquest tema.  

e) Coordinar la pàgina web del centre. 
f) Elaborar un registre de l'aula d'informàtica. 
g) Elaborar un cartell amb les normes d'utilització per a penjar a l'aula. 
h) Confeccionar el full mensual d'ocupació de l'aula d'informàtica. 
i) Aquelles altres que el director de l’institut li encomani en relació amb els 

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

 
Normes de funcionament: 

a) El coordinador d’informàtica és nomenat pel director escoltat el cap d’estudis. 
 
2.2.6.- COORDINADOR DE BIBLIOTECA 
Són funcions del coordinador de biblioteca: 

a) Rebre material i donar entrada als llibres i altres materials. 
b) Catalogar llibres, revistes, vídeos, dvd, etc. 
c) Informatitzar la biblioteca. 
d) Fer servei de préstec de llibres. 
e) Ordenar el material de la biblioteca, tenint cura que estigui al lloc que li pertoca. 
f) Fomentar la lectura a través d'una àrea temàtica (tardor, Nadal, St. Jordi, etc), 

premis, concursos. 
g) Ensenyar a l'alumnat i professorat el sistema de funcionament d'una biblioteca 

(fitxers, registre informàtic, etc). 
 
3.- ALTRES ÒRGANS 
 
3.1.- TUTORS 
La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els 
professors que formen part del claustre poden exercir les funcions de professor tutor, 
quan correspongui. 
 
El centre té definides les figures del tutor individual i del tutor de grup. 
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3.1.1.- TUTOR DE GRUP 
Cada grup-classe d’alumnes té un professor tutor, tutor de grup, amb les funcions 
següents: 

a) Dur a terme l’hora lectiva de tutoria setmanal contemplada en el currículum 
dels alumnes. 

b) Informar el grup sobre l’estructura i  normativa del centre potenciant la seva   
participació en l’organització de la vida escolar. 

c) Informar els alumnes dels seus drets i deures. 
d) Identificar i orientar el grup sobre dificultats d’organització i tècniques bàsiques 

d’estudi. 
e) Informar-se dels problemes, actituds i necessitats dels alumnes. 
f) Contribuir a la cohesió del grup i facilitar la integració de cada alumne en el 

grup-classe. 
g) Potenciar la dinàmica del grup-classe. 
h) Animar i fomentar activitats que promoguin la maduresa de les persones com a 

membres que són d’un grup. 
i) Proporcionar l'educació d'actituds i valors de  convivència, salut, solidaritat, 

cooperació.                 
j) Orientar acadèmicament i professionalment el grup. 
k) Informar el grup dels recursos i activitats interessants que existeixen en el seu 

entorn. 
l) Debatre amb el grup-classe sobre sortides professionals i acadèmiques al 

finalitzar els estudis que estan fent. 
m) Donar informació sobre centres on es cursen les diferents especialitats. 
n) Passar als alumnes proves d'orientació professional.  
o) Fer de portaveu de les inquietuds del grup-classe i d’intermediari en els     

conflictes entre alumnes i professors que hi pugui haver en el grup. 
p) Dirigir la junta d’avaluació corresponent al seu grup aportant-hi les valoracions 

dels alumnes i retornar al grup els resultats i comentaris de la junta. 
q) Aixecar acta de la junta d’avaluació amb els acords i comentaris corresponents 

al seu grup. 
r) Assistir a les reunions periòdiques de tutors de grup en horari que determinarà 

la direcció del centre. 
s) Dur a terme les reunions informatives pels pares programades pel centre. 
t) Aquelles altres que li encomani el director o li atribueixi el Departament 

d’Educació. 
 
3.1.2.- TUTOR INDIVIDUAL 
Cada grup de 5, 8 alumnes dins del grup-classe  tenen un professor tutor, tutor 
individual, amb les funcions següents: 

a) Ajudar a la formació d'individus autònoms i madurs per assolir una educació 
integral. 

b) Implicar l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. 
c) Potenciar la relació professor-alumne. 
d) Afavorir l'adaptació i integració de l'alumne en el grup. 
e) Conèixer individualment l'alumne, estudis anteriors, aspectes familiars, 

problemes que pugui tenir, etc. 
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f) Dialogar individualment amb l'alumne perquè pugui manifestar els seus 
problemes i es puguin detectar interessos o carències. 

g) Fer un seguiment de l'evolució de l'alumne atenent especialment els problemes 
relacionats amb la seva falta de motivació, dificultats d’integració i relació amb 
la resta de companys, problemàtica familiar, etc. 

h) Potenciar la formació com  a persona: autoestima, resolució de conflictes, 
competència social, etc. 

i) Complimentar els documents administratius relatius a cada alumne: full de 
dades personals, resum de faltes d'assistència, comunicacions als pares etc. 

j) Controlar l'assistència de cada alumne a classe. 
k) Demanar i donar informació sobre el procés d'aprenentatge dels alumnes.   
l) Proporcionar la informació necessària a la resta de professors que els serveixi 

per ajudar els alumnes en el seu àmbit personal. 
m) Fer d'intermediari en els conflictes entre alumne i professors. 
n) Informar els pares del procés d'aprenentatge i de l'actitud habitual del seu fill a 

classe. 
o) Informar els pares dels aspectes bàsics de tècniques d'estudi que poden 

utilitzar els seus fills, dates d'avaluacions i recuperacions, assistència a classe, 
etc.  

p) Informar els pares de l'actitud dels seu fill no únicament a l'aula, sinó també en 
altres situacions. 

q) Informar els pares dels possibles problemes personals dels seus fills i demanar 
el seu ajut si s’escau. 

r) Fer de portaveu de les famílies davant la resta de professorat i davant l'equip 
d'orientació del centre. 

s) Informar-se de les possibilitats, criteris, etc. dels pares en relació als estudis 
que posteriorment farà el seu fill quan surti del centre.   

t) proporcionar als pares informació sobre altres estudis, centres, etc. 
u) Informar els pares sobre l'estructura del sistema educatiu, les seves 

possibilitats i sortides. 
v) Potenciar l'intercanvi d'informació entre la família i l'institut. 
w) Aquelles altres que li encomani el director. 

 
Normes de funcionament: 
 

a) Els tutors de grup i individual són nomenats pel director de l’institut i el 
nomenament s’efectuarà per un curs acadèmic. 

b) El director pot deixar sense efectes el nomenament dels professors tutors a 
sol·licitud motivada dels interessats o per pròpia decisió, una vegada escoltat 
el claustre de professors, i amb audiència de l’interessat. 

c) Del nomenament o cessament, segons correspongui, dels professors tutors, el 
director en dóna compte al Consell Escolar del centre. 

d) El coordinador pedagògic coordina l’exercici de les funcions del tutor i 
programa l’aplicació del pla d’acció tutorial dels alumnes de l’institut, d’acord 
amb el projecte educatiu. 
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3.2.- COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
L’atenció a la diversitat de necessitats educatives  que presenten els alumnes i 
l’assoliment per part de tot l’alumnat de les competències que li permeten el 
desenvolupament personal i escolar, és un principi comú a tots els cursos i etapes de 
l’educació obligatòria. El professorat organitzarà l’activitat docent tenint en compte les 
característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge. 
 
Per tal de planificar i fer el seguiment de les actuacions que es duguin a terme per 
atendre la diversitat de l’alumnat, es constitueix al nostre centre, la comissió d’atenció 
a la diversitat. 
 
Els professors que formen part d’aquesta comissió són: 

a) Els mestres de pedagogia terapèutica. 
b) La coordinadora pedagògica 
c) Els membres de l’EAP (psicopedagog i treballadora social) 
d) El cap d’estudis 
e) El coordinador lingüístic, d’interculturalitat i cohesió social. 
f) Els caps de departament de les àrees instrumentals. 

 
La comissió, amb el vist-i-plau de l’equip directiu i el claustre, decideix que tant el cap 
d’estudis com el coordinador lingüístic i els caps de Departament no seran  presents 
obligatòriament a totes les reunions de la comissió, i només ho faran quan aquesta ho 
requereixi. Les aportacions que puguin fer es faran a través dels equips docents de 
cicle, on seran recollides i  estudiades a la comissió d’atenció a la diversitat. 
 
Són funcions de la comissió d’atenció a la diversitat: 

a) Planificar i fer el seguiment de totes les actuacions que es duguin a terme per 
atendre les necessitats eduactives específiques de l’alumnat. 

b) Valorar els procediments  que s’empraran per determinar les necessitats 
eduacatives especials d’alguns alumnes. 

c) Formular propostes d’elaboració d’ACIs (adaptació curricular individual) de PII 
(pla intensiu individualitzat per a nouvinguts), i Modificacions curriculars. 

d) Fer propostes i analitzar criteris metodològics que es considerin més apropiats 
per atendre degudament als alumnes amb necessitats educatives especials. 

e) Portar el control de l’ubicació de l’alumne amb necessitats educatives a l’aula 
oberta (quantes hores hi va, què hi fa i valorar la possibilitat d’incorporació a 
l’aula ordinària). 

f) Fer el seguiment de les atencions individualitzades que reben alguns alumnes 
del centre que, en algun moment de la seva escolarització, manifesten alguna 
problemàtica d’índole curricular  o personal que incideixi directament en el seu 
procés educatiu. 

 
Normes de funcionament: 

a) Comissió d’atenció a la diversitat es reunirà setmanalment cada dimecres. 
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3.3.- COMISSIÓ D’AVALUACIÓ INTERNA 
L’avaluació és una eina de reflexió per al coneixement i millora constant del servei 
educatiu que ofereix el nostre Centre. Aquest, té elaborat i aprovat pel consell escolar 
el propi pla d’avaluació interna, en els termes establerts en l’ordre de 20 d’octubre de 
1997, per la qual es regula l’avaluació dels centres docents sostinguts amb fons 
públics. 
 
Primordialment, els àmbits de treball d’aquesta avaluació interna  són . L’àmbit 
organitzatiu i l’àmbit curricular. 
 
Les diferents comissions d’avaluació interna es composaran per grups de treball de 3 
ó 4 membres de la comunitat educativa 
 
Són funcions de la comissió d’avaluació interna: 

a) Elaborar eines i registres  d’avaluació. 
b) Aplicar els instruments d’avaluació. 
c) Recollir les dades avaluatives que han aportat els diferents sectors de la 

comunitat educativa (alumnes, professors, pares) .  
d) Analitzar i valorar els resultats obtinguts. 
e) Fer propostes de millora al Claustre, d’acord amb el que s’ha avaluat i els 

resultats obtinguts. 
f) Decidir àmbits curriculars d’actuació. 
g) Fer la valoració final. 

 
Normes de funcionament: 

a) La comissió d’avaluació interna es reunirà un cop per setmana. 
 
3.4.- COMISSIÓ ENCARREGADA DE LA PÀGINA WEB 
La comissió encarregada de la pàgina web del centre esta composada per: 

a) El coordinador d’informàtica. 
b) Professors i alumnes col·laboradors 

 
Són funcions de la comissió d’avaluació interna: 

a) Recollir triemestralment les aportacions que facin els diferents departaments. 
b) Editar un full informatiu trimestral amb continguts i notícies d’activitats del 

Centre. 
c) Vetllar pel bon funcionament de la pàgina web i la correcció de les possibles 

incidències. 
d) Mantenir actualitzada la pàgina web del centre. 

 
 
3.5.- COMISSIÓ DE PUBLICACIONS I PREMSA 
La comissió encarregada de les publicacions i premsa del centre l’integra:  

a) Professors i alumnes col·laboradors. 
 
Són funcions de la comissió de publicacions i premsa: 

b) Participar en la revista El Francolí, amb periodicitat mensual. 
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c) Participar en el diari d’àmbit comarcal: La Nova Conca 
d) Vetllar per la participació activa del centre en la revista i el diari. 

 
 
3.6.- COMISSIÓ DE LA REVISTA 
La comissió encarregada de la revista del centre l’integra:  

a) Un professor coordinador de la revista 
b) Alumnes i professors col·laboradors. 

 
Són funcions de la comissió de la revista del centre: 

a) Incidir sobre les competències bàsiques de comprensió lectora en llengua 
catalana i castellana. 

b) Incidir sobre les competències d’escriptura en llengua catalana i castellana. 
c) Desenvolupar les actituds de creativitat i autonomia de l’alumnat. 
d) Elaborar la revista del centre. 

 
 
3.7.- SERVEI DE MEDIACIÓ 
El servei de mediació del nostre centre està compost: 

a) Un coordinador de mediació, que serà  el cap d’estudis. 
b) Tres professors mediadors. 
c) Un membre del personal d’administració i serveis també format com a 

mediador. 
d) Un professor mediador responsable de la formació de nous alumnes 

mediadors  
e) Tants alumnes mediadors com n’hi hagi de formats i en vulguin formar part. 

 
Són funcions dels components del servei de mediació del centre: 
 
Del mediador: 

a) Aconseguir la cooperació i la confiança entre les persones, de manera que 
siguin capaces de conviure a la comunitat educativa. 

b) Millorar l’habilitat de les persones per a comunicar-se de manera que puguin 
comprendre els sentiments de l’altre. 

c) Assegurar-se que totes les parts en conflicte puguin expressar-se. 
d) Reduir la tensió i el conflicte. 
e) Fer arribar a un acord raonable i just les parts en conflicte. 
f) Fer el seguiment dels acords presos en la mediació. 
g) Complimentar el registre de mediació. 

 
Del coordinador de mediació: 

a) Vetllar per l’aplicació, el desenvolupament i la gestió del Projecte de Mediació 
de Centre. 

b) Actuar d’enllaç entre els mediadors, el claustre de professors i l’equip directiu. 
c) Coordinar els processos de mediació del centre. 
d) Facilitar la infrastructura necessària per a l’adequada posada en marxa i el 

correcte funcionament del servei. 
e) Assistir a les trobades de mediació. 
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f) Recollir i guardar els registres de mediació. 
g) Preveure les necessitats de formació continuada de l’equip de mediadors. 

 
Del professor mediador responsable de la formació de nous alumnes mediadors: 

a) Dur a terme la formació en mediació als alumnes de 3r d’ESO mitjançant un 
crèdit variable. 

 
Normes de funcionament: 

a) Els membres que composen el servei de mediació es reuniran un mínim d’un 
cop per trimestre. 

 
3.8.- EQUIP DOCENT 
El conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes constitueixen 
l’equip docent de grup. Aquest equip es constitueix també en junta d’avaluació per fer 
el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultats d’aquest seguiment. 
 
De manera general, seran funcions de l’equip docent: 

a) Quan es constitueix com a junta d’avaluació, valorar l’assoliment dels objectius 
establerts qualitativament i quantitativament i complimentar l’acta d’avaluació. 

b) Atendre les propostes i suggeriments dels alumnes que els tutors o els 
mateixos alumnes a través dels seus delegats, portaran de les sessions 
d’avaluació del seu grup. 

c) Dur a terme el seguiment global dels alumnes d’un mateix cicle, i adoptar les 
mesures necessàries per millorar-ne l’aprenentatge. 

d) Conèixer les característiques i interessos personals de cada alumne/a a través 
de l’anàlisi del seu expedient personal, com també els aspectes de la situació 
familiar i escolar  que repercuteixen en el rendiment acadèmic de l’alumne/a. 

e) Facilitar la integració, la convivència i la participació de l’alumnat en el curs, en 
el cicle i en tota la comunitat educativa. Fer especial incidència  en aquells 
alumnes que presenten  algun tipus de risc d’exclusió, tant per presentar 
dèficits i trastorns d’aprenentatge (ACI, DGA) com per mancances d’índole 
socio-culturals (desafavorits socials) i lingüístiques (nouvinguts).   

f) Efectuar el seguiment global dels processos d’ensenyament  i aprenentatge de 
l’alumnat de cada cicle per detectar dificultats i necessitats, amb l’objecte 
d’ajustar les respostes educatives adequades : Adaptacions del currículum, 
Ajustaments curriculars, Modificacions curriculars , Programes intensius 
individuals (en el cas dels nouvinguts) ... i  fer la proposta, si s’escau, dels 
oportuns suports. 

g) Posar en comú criteris educatius i experiències pròpies  per al bon 
funcionament de la pràctica educativa de tot l’equip docent del cicle. 

h) Reflexionar i valorar la nostra tasca no tan sols com a ensenyants sinó també i, 
sobretot, com a educadors i formadors. 

i) Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 
 
Normes de funcionament: 

a) Es durà a terme una reunió mensual d’equip docent per cicles. 
b) Es durà a terme una  reunió mensual d’equip docent reduït i per cicles, 

formada  pels tutors de cada cicle. 
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c) Les dues reunions estaran coordinades per dos professors/es que vetllaran pel 
bon funcionament de les mateixes :  

1. 1r. cicle: coordinadora pedagògica. 
2. 2n cicle: cap d’estudis. 

d) De cada reunió d’equip docent s’aixecarà acta de la mateixa. 
e) A les reunions d’equip docent de caràcter reduït per cicles, es faran les 

propostes concretes de treball i d’actuació didàctico-pedagògica, després 
d’haver detectat diferents tipus de mancances  en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes propostes d’actuació es traspassaran 
a les  reunions d’equips docents tant de 1r com de 2n cicle.  

 
3.9.- DELEGATS DE CURS 
Els alumnes tenen els seus representants a classe: delegat i sots-delegat. 
 
El delegat de curs dependrà del tutor de la seva classe i representarà a tots els 
alumnes que la integren. 
 
Són competències del delegat de curs: 

a) Representar la totalitat dels alumnes de la classe, defensar la seva opinió i els 
seus interessos davant de professors, tutor o direcció. 

b) Assistir a les reunions del consell de delegats i transmetre a la classe els 
acords que allí s’han pres, així com, si n’hi ha, transmetre al consell  les 
propostes recollides al seu grup. 

c) Ajudar al manteniment de l’ordre de la classe en el cas d’una absència curta 
del professor. Si no hi ha professor a l’aula, anar a avisar el professor de 
guàrdia. 

d) Tenir cura del respecte al material i instal·lacions de la seva classe, amb 
comunicació al seu tutor o professor de qualsevol anomalia. 

e) Comunicar al tutor tots els incidents i problemes propis del seu grup-classe. 
f) Qualsevol altra competència o funció que li sigui atribuïda pel professor tutor. 
g) En absència del delegat de curs, els sots-delegat assumirà les seves funcions. 

 
3.10.- CONSELL DE DELEGATS 
El consell de delegats és l’òrgan que facilita la incorporació dels alumnes al 
funcionament i govern del centre. 
 
Formen part del consell de delegats: 

a) Els delegats, elegits lliurament pels alumnes, de cada grup-classe. 
b) Els alumnes que en cada període formin part del Consell Escolar en 

representació dels alumnes. 
 
Són funcions del consell de delegats: 

a) Assistir a la convocatòria de reunió. 
b) Donar assessorament i suport als representants dels estudiants del Consell 

Escolar del centre, als quals faran arribar la problemàtica específica de 
cadascun dels cursos. 

c) Elaborar informes per al Consell Escolar del centre, bé a iniciativa pròpia o bé 
a requeriment d’aquest òrgan col·legiat. 
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d) Informar-se de l’ordre del dia de les reunions del Consell Escolar del centre 
amb l’antelació suficient, i dels acords adoptats a fi de donar-ne difusió per a 
ser tractats en els diferents cursos. 

e) Informar de les seves activitats a tots els alumnes del centre. 
f) Opinar sobre les activitats escolars i extraescolars del centre. 
g) Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern. 
h) Supervisar el procés d’elecció dels representants dels alumnes al Consell 

Escolar del centre i instar els alumnes a participar-hi. 
i) Formular, davant els òrgans col·legiats i la direcció del centre, totes aquelles 

iniciatives i suggeriments que considerin oportunes. 
j) Proposar la utilització de les instal·lacions del centre per a les activitats 

programades pels alumnes, d’acord amb la normativa vigent. 
k) Proposar davant els professors, la direcció del centre i, si escau, els òrgans 

col·legiats, totes les reclamacions que creguin oportunes i rebre’n les 
propostes. 

 
Normes de funcionament: 

a) Quan s’hagi constituït el consell de delegats, s’elegirà el seu coordinador per 
majoria absoluta de tots els seus membres, que serà el portaveu al Consell 
Escolar, i un secretari, que aixecarà acta de les reunions del consell de 
delegats. 

b) El consell de delegats es convocarà, a proposta del seu coordinador, i/o a 
petició dels propis alumnes, de la direcció o dels pares. 

c) Preceptivament, es convocarà abans i després d’un Consell Escolar.  
d) Les reunions del consell de delegats es realitzaran preferentment durant 

l’esbarjo. 
e) Els membres del consell de delegats podran conèixer i tindran dret a consultar 

la documentació del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a 
criteri del director del centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat 
de les persones. 

f) Els membres del consell de delegats no podran ser sancionats per l’exercici, 
en les condicions establertes reglamentàriament, d’aquelles funcions que 
aquest Reglament de Règim Intern els atribueix com a pròpies. 
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F.- DISPOSICIONS FINALS 
 
1.- Aquest document serà sotmès a avaluació en un període màxim de 5 anys i dins 
dels processos ordinaris d’avaluació interna. 
 
2.- S’iniciarà un procés de modificació parcial o total quan ho demanin una majoria 
simple de professors del claustre, un mínim de tres departaments didàctics o s’aprovi 
una demanda, en aquest sentit, per part del consell escolar. 
 
3.- Aquest projecte educatiu entra en vigor l’endemà de la seva aprovació. 
 


