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Canvi a les funcions del Cap d’estudis adjunt. 
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S’elimina “vaga” a FP com a causa justificada al no tenir consideració de “falta”. 
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MARC NORMATIU 
 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE. 

● Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC. 

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

● Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i 

del  personal directiu professional docent. 

● Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment (art. 

4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

 

TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 
Les normes d’organització i funcionament de centre és un document que aplega el conjunt 
d’acords i decisions d’organització i de funcionament del centre per fer possible, en el dia a 
dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius proposats en el projecte 
educatiu del centre i en la seva programació anual. 
 
Vol donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa de dotar-se d’unes normes que 
regulen de forma coherent i comuna l’adquisició d’hàbits de convivència i de respecte en la 
seva forma d’actuar, i evitar arbitrarietats en l’aplicació indiscriminada de la normativa, 
garantint, així, els drets i les llibertats fonamentals de tots els seus membres. 
 
 
El director o directora del centre públic impulsa l'elaboració de les NOFC, amb la 
participació del claustre, i de les successives adequacions d'acord amb les necessitats del 
projecte educatiu del centre, les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar– i 
vetlla perquè s'apliquin. 
 
 
Els pares i mares dels alumnes tenen dret a rebre informació sobre les NOFC. 
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                TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL 
 

PROJECTE  EDUCATIU 
 

Capítol 1.   Per orientar l'organització pedagògica 
 
Article 91 de la LEC 
 
En el marc de l’ordenament jurídic, el projecte educatiu, que és la màxima expressió d’ 
autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, 
n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les 
competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu incorpora el 
caràcter propi del centre. 
 
El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 
comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social, i ha de tenir en compte, si 
n’hi ha, els projectes educatius territorials. 
 
Per a definir el projecte educatiu s’han de valorar les característiques socials i culturals del 
context escolar i les necessitats educatives dels alumnes. 
 
El projecte educatiu ha de contenir, com a mínim, els elements següents: 

a) L’aplicació dels criteris d’organització pedagògica, les prioritats i els 
    plantejaments educatius, els procediments d’inclusió i altres actuacions que 
       caracteritzen el centre. 
b) Els indicadors de progrés pertinents. 
c) La concreció i el desenvolupament dels currículums. 
d) Els criteris que defineixen l’estructura organitzativa pròpia. 
e) El projecte lingüístic, d’acord amb les determinacions del títol II, que es 
     concreta a  partir de la realitat sociolingüística de l’entorn. 
f) El caràcter propi del centre. 
 
 El centre, en exercici de l’autonomia de què gaudeix, pot incorporar al projecte educatiu, a 
més dels elements a què fa referència l’apartat 4, tots els altres aspectes que, d’acord amb la 
definició del projecte de l’apartat 1, consideri convenients. 
 
El Projecte Educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat educativa. 
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Capítol 2.  Aprovació, revisió i actualització del PEC 
 
Correspon al director o directora formular la proposta inicial del projecte educatiu i fer-ne 
les modificacions i adaptacions corresponents, impulsar-ne l'elaboració tot garantint la 
participació de la comunitat escolar i aprovar-ne la proposta definitiva. 
 
El claustre de professors intervé en l'elaboració i modificació del projecte educatiu i aprova 
el  els  aspectes pedagògics dels documents de gestió del centre, en especial del projecte 
educatiu i de les actualitzacions. 
 
Correspon al director o directora del centre la competència d'aprovar la proposta de 
projecte educatiu, prèvia consulta preceptiva al consell escolar del centre el qual expressa el 
suport al projecte per una majoria de les tres cinquenes parts dels membres. 
 
El director o directora aprova el projecte educatiu mitjançant resolució motivada davant 
del consell escolar. També cal seguir el mateix procediment per aprovar la resta de 
documents de gestió –normes d'organització i funcionament, projecte de gestió i 
programació general anual–, però en aquest cas el suport a la proposta corresponent 
per part del consell escolar pot ser per majoria simple. 
 
 

TÍTOL III.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN 
 

     I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 
 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. 
 

Són òrgans unipersonals de govern de l’Institut: el director o la directora, els/les caps 
d'estudis, el coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica, el secretari o la secretària 
i el o la  cap d’estudis adjunt. 

A l’Institut, els òrgans de govern unipersonals constitueixen l'equip directiu. 

L'equip directiu assessora el director o directora en matèries de la seva competència, elabora 
la programació general, el Projecte Educatiu, les Normes d’Organització i Funcionament 
del Centre i la memòria anual de l’Institut. 

Tots els responsables dels òrgans col•legiats han d’aixecar acta de la reunió que presideixin. 

La substitució en cas d’absència de cada òrgan està recollida a l’annex 2. 
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Article 1.- Director. 
 
Amb caràcter general les funcions d’aquest càrrec són les que venen marcades per la  
normativa vigent, de manera general als: 
 
-Decret 102/2010,d’autonomia de centres educatius, Títol 2, Capítol 1, article 31, 
- Llei 12/2009, d’educació  LEC. Capítol I, article 142. 

    i de manera puntual al: 
 
-Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics, Capítol 2: 
 
Funcions i atribucions 

1. Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de 
representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, 
d’organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal. 
 
2.   Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels 
centres públics i comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord 
amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip 
directiu i, si s’escau, del consell de direcció. 
 
Consideració d’autoritat pública  

3.  La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i    
gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les 
seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l’exercici de les seves 
funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l’interès superior de l’infant. 
 
4.  Les direccions dels centres públics poden requerir la col•laboració necessària a les altres 
autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que els estan 
encomanades. Així mateix, poden sol•licitar i han de rebre informació dels diferents sectors 
de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis de l’Administració 
educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del seu centre i de la zona 
educativa per a l’exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 
 
Funcions de representació 
 
5. La direcció d’un centre públic representa ordinàriament l’Administració educativa en el 
centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 
 
     a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives 
            adoptades per l’Administració. 
     b) Presidir el claustre de professorat i el Consell Escolar, presidir el consell 
            de direcció quan n’hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 
 
6.   Així mateix, la direcció d’un centre públic representa el centre davant totes les 
instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar   a 
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l’Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les propostes 
que siguin pertinents. 
 
Funcions de direcció pedagògica i lideratge 
 
7.    Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte educatiu i, 
si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 
 
8.  Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el projecte 
educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 
 
9.   Dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular, així 
com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l’acció tutorial, a l’aplicació de la 
carta de compromís educatiu, a l’aplicació dels plantejaments co-educatius, dels 
procediments d’inclusió, i de tots els altres plantejaments educatius que tingui incorporats, 
d’acord amb la seva concreció en el projecte de direcció. 
 
10.  Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i    de 
comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que estableix el 
títol II  de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic que forma part del 
Projecte Educatiu de centre. 
 
11. Coordinar l’equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del   centre 
d’acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració de l’equip 
directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del professorat i al 
Consell escolar. 
 
12. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte    educatiu i 
del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l’aplicació del projecte de 
direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 
 
13. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 
personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l’atribució a la direcció de la facultat 
d’observació de la pràctica docent a l’aula i de l’actuació dels òrgans col·lectius de 
coordinació docent de què s’hagi dotat el centre, així com la facultat de requerir del 
professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i acadèmica que consideri 
necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, inclosos les referides a la possible 
transmissió d’estereotips sexistes i la reproducció de rols de gènere a l’aula. 
 
14. Impulsar la coordinació del Projecte Educatiu del centre amb els d’altres centres per tal 
de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible actuacions 
educatives conjuntes. 
 
Funcions en relació amb la comunitat escolar 
 
15.  Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del centre, 
i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i cooperació amb les 
famílies, per facilitar l’intercanvi d’informació sobre l’evolució escolar i personal dels seus 
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fills. 
 
16. Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s’hi 
refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les Normes 
d’organització i funcionament del centre i les previsions de l’ordenament. En l’exercici 
d’aquesta funció, la directora del centre té la facultat d’intervenció, directa o per persona 
tècnicament capacitada a la qual designi, per exercir funcions d’arbitratge i de mediació en 
els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa. 
 
17. Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i 
orientar-lo a l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 
 
18. Assegurar la participació efectiva del Consell escolar en l’adopció de les decisions que 
li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 
 
19. Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter 
tecnicopedagògic que li corresponen. 
 
20. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan 
escaigui, amb les associacions d’alumnes. 
 
21. Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació  
i d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el marc de la zona 
educativa corresponent. 
 
Funcions en matèria d’organització i funcionament 
 
22.  Impulsar l’elaboració i aplicació de les Normes d’organització i funcionament del 
centre i  les seves successives adequacions a les necessitats del Projecte Educatiu del  centre 
amb la participació del claustre, aprovar-les –prèvia consulta preceptiva al consell escolar  i 
vetllar perquè s'apliquin. 
 
23.  Proposar la programació general anual del centre, que també ha d’incloure les  activitats 
i els serveis que es presten durant tot l’horari escolar, coordinar-ne l’aplicació amb la resta 
de l’equip directiu, aprovar-la  i rendir comptes mitjançant la memòria anual. 
 
24.  Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte educatiu 
i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent de manera 
concordant amb el projecte educatiu del centre i d’acord amb criteris d’estabilitat per a 
cursos escolars successius i amb els canvis en l’oferta educativa. La resolució sobre la 
plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de ser expressament motivada. 
 
25.   Proposar al Departament d’Ensenyament, en funció de les necessitats derivades del  
Projecte Educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a  proveir 
per concurs general per als quals sigui necessari el compliment  de requisits addicionals de 
titulació o de capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per 
concursos específics. 
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26.  Proposar al Departament d’Ensenyament els llocs de treball de la plantilla del centre 
que s’han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 
 
Funcions específiques en matèria de gestió 
 
27.   Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa vigent  
i, quan escaigui, formular la proposta d’expedició dels títols acadèmics de l’alumnat. 
 
28.  Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar 
continguts documentals arxivats en el centre. 
 
29.  Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa 
mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i 
confidencialitat de les dades d’acord amb la legislació específica en matèria de protecció de 
dades. 
 
30.   Dirigir la gestió econòmica del centre i aprovar el pressupost a l’inici de 
l’exercicipressupostari prèvia consulta preceptiva al consell escolar, abans del 31 de gener.   
Autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 
 
31.   Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-
ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les instal•lacions del 
centre,  sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús socialque li són propis. 
 
32.   Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l’ordenament i, d’acord amb els 
procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 
 
33.  Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el compliment 
de les seves funcions. L’exercici d’aquesta funció comporta  la facultat d’observació de la 
pràctica docent a l’aula i del control de l’actuació dels òrgans col•lectius de coordinació 
docent de què s’hagi dotat el centre. 
 
34.  Gestionar  el  manteniment   del  centre i la millora de les instal·lacions i  instar al 
Departament d’Ensenyament perquè hi faci les accions de millora oportunes. 
         
35.  Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos laborals li 
assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d’Ensenyament. 
 
Funcions específiques com a cap del personal del centre 
 
36.  Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, els altres 
òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació; assignar-los 
responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements retributius 
corresponents, tenint en compte els criteris que estableix el govern i els   recursos  assignats 
al centre. 
 
37.  Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació  
docent   i  les  funcions  de  tutoria  i  de  docència  que  siguin  requerides  per  a   
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l’aplicació  del projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 
 
38. Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a 
la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts 
reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d’incompetència per a la funció docent 
palesada en el primer any d’exercici professional, i també en els supòsits d’incapacitat 
sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti  inhibició, d’acord amb el 
procediment que estableix el Departament. La motivació de la proposta s’ha de basar en les 
constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat 
de l’avaluació de l’exercici de la docència. 
 
39. Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de 
remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a 
conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent, d’acord amb el procediment que estableix 
el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les constatacions fetes per la 
mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el resultat de l’avaluació de 
l’exercici de la docència. 
 
40. Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el 
 centre, que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa de 
treball de personal interí docent, d’acord amb la reglamentació que estableix el Govern, i 
nomenar-lo d’acord amb el procediment que estableix el Departament d’Ensenyament. 
 
41. Intervenir, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, en el procediments de 
provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de 
nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 
 
42.  Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 
d’actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 
derivades del Projecte Educatiu. 
 
43.  Facilitar al professorat l’acreditació corresponent d’accés gratuït a les biblioteques i els 
museus dependents dels poders públics. 
 

Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 

44. Correspon a la direcció del centre l’assignació de la jornada especial als funcionaris 
docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix    el  Govern. 
 
45.  Correspon a la  direcció  del centre,  en  el marc del control de la jornada i  l’horari del  
professorat, resoldre sobre les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de tot el 
personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui 
correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o directora 
dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o a l’òrgan competent del Consorci 
d’Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la deducció 
proporcional d’havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter sancionador. 
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46. Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no treballades 
quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d’aplicar les deduccions 
proporcionals d’havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter de sanció. 

 

Altres atribucions en matèria de personal 

47.  Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat 
disciplinària en relació amb les faltes lleus que es detallen a l’article 117 del Text      únic 
de la Llei de funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, comeses pel personal que presti serveis al centre, 
així com les que s’hi corresponen d’acord amb la regulació laboral. 
 
48.  Les faltes a què fa referència l’apartat anterior se sancionen d’acord amb la 
normativa disciplinària vigent, seguint el procediment sumari que regula el Reglament 
disciplinari de l’Administració de la Generalitat aprovat pel Decret 243/1995, de 27 de 
juny, que el Departament ha d’adaptar a les característiques específiques dels centres 
educatius, en el qual caldrà en tot cas l’audiència de la persona interessada. Les resolucions 
sancionadores que s’emetin s’han de comunicar als serveis territorials corresponents. 
Contra les resolucions de la direcció del centre es pot interposar recurs d’alçada davant la 
direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o de l’òrgan competent del 
Consorci d’Educació de Barcelona o, quan correspongui, reclamació prèvia a la via judicial 
laboral davant la Secretaria General del Departament d’Ensenyament. 
 
49.   Correspon a la direcció del centre formular la proposta d’incoació d’expedient 
disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en 
relació amb els seus deures i obligacions, així com la proposta d’incoació d’expedients 
contradictoris i no disciplinaris a què fa referència l’article 10.1, incisos c) i d). Sense 
perjudici que, si escau, l’òrgan competent pugui adoptar mesures cautelars d’acord amb el 
règim disciplinari, correspon a la direcció del centre l’adopció de mesures organitzatives 
provisionals, mentre es tramitin els expedients, quan sigui imprescindible per garantir la 
prestació adequada del servei educatiu. Aquestes mesures poden suposar la reassignació de   
tasques   docents   de   la   persona   afectada.   En   aquests   casos,   se   li   hauran   
d’assignar  tasques complementàries concordants amb el seu cos i titulació, en la part de 
l’horari afectat per les mesures organitzatives provisionals. 
 
Article 2.- Secretari/ària. 
 
De la mateixa manera amb aquest càrrecs: 
-Decret 102/2010,d’autonomia de centres educatius, Títol 2, Capítol 1, article 32 i 33, 
- Llei 12/2009, d’educació  LEC. Capítol I, article 147. 

Correspon al secretari o secretària dur a terme la gestió de l’activitat administrativa de 
l’institut, sota el comandament del director/a, i exercir, per delegació d’aquest/a, la 
prefectura del personal d’administració i serveis adscrits a l’institut (consergeria i 
secretaria), quan el director o directora així ho determini.  
 
Com a funcions específiques li corresponen: 
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● Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions 
que celebrin. 

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

● Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vistiplau del 
director/a. 

● 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. 

● Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats 
d’acord amb la normativa vigent. 

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

● Substituir a la directora en cas d’absència.  (art. 32 Decret 102/2010). 
● Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora de l’Institut 

o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 

Article 3.- Cap d’estudis de secundària 
 
Correspon al cap o la cap d'estudis la planificació, el seguiment i l'avaluació interna de les 
activitats del centre, i la seva organització i coordinació, a l’àmbit d’ESO-BATXILLERAT, 
sota el comandament de la directora de l’Institut. 
 
Són funcions específiques del cap o la cap d'estudis: 
 
● Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el mateix centre com amb els centres 

de procedència de l’alumnat i els centres públics que imparteixen l'educació secundària 
obligatòria de la zona escolar 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 referida als grups de secundària, tot tenint en compte el parer del 
claustre. 

● Exercir la prefectura immediata del personal docent que imparteix ensenyaments a 
l’ESO-Batxillerat. 

● Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir les sessions d'avaluacions 
finals de Batxillerat i de fi de cicle  a l’ESO. 

● Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada a secundària  i fer-ne el 
seguiment, així com  coordinar i liderar les reunions amb els tutors/es de secundària i 
elaborar el Pla d’acció tutorial del centre. 

● Vetllar per l’ordre i la tranquil•litat a secundària a fi d’aconseguir uns paràmetres 
adequats per desenvolupar una docència de qualitat, incloent-hi els relacionats amb el 
medi ambient i la prevenció de riscos laborals. 

● Preveure i planificar les guàrdies i substitucions del professorat. 
● El control i seguiment  de la disciplina entre l’alumnat de secundària. 
● Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament.  
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Bastida 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

PE-1-1.2 NorNormes d’Organització i Funcionament del Centre                                                                 Pàgina                           16/86 
Aprovades p Aprovat per  la direcció  el  16/04//2021                                                                                  Data d’impressió 20/01/2021 
Aquest docu  Aquest document por quedar obsolet una vegada imprès                                                        V 13  

Òrgans unipersonals de direcció addicionals 
 
-Decret 102/2010, d’autonomia de centres educatius, Capítol 1, article 34. 
 
Article 4.- Cap d’estudis d’FP 
 
Correspon al cap o la cap d'estudis de FP la planificació, el seguiment i l'avaluació interna 
de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, a l’àmbit d’FP, sota el 
comandament del director o directora de l’Institut. 
 
Són funcions específiques del cap d'estudis de FP: 
 
● Coordinar la impartició dels ensenyaments professionals. 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 referits als grups 
de cicles segons la naturalesa de l'activitat acadèmica, un cop escoltat el claustre. 

● Exercir la prefectura immediata del personal docent que imparteix ensenyaments  als 
Cicles Formatius. 

● Coordinar la realització de les reunions d'avaluació i presidir, si s’escau, les sessions 
d'avaluació de fi de cicle. 

● Coordinar la programació de l'acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 
seguiment, , així com  coordinar i liderar les reunions amb els tutors/es de cicles  i 
elaborar el Pla d’acció tutorial del centre. 

● Vetllar per l’ordre i la tranquil·litat a cicles a fi d’aconseguir uns paràmetres adequats 
per desenvolupar una docència de qualitat, incloent-hi els relacionats amb el medi 
ambient i la prevenció de riscos laborals. 

● Supervisar el procés de lliurament de les programacions dels departaments de cicles. 
● Preveure i planificar les guàrdies i substitucions del professorat. 
● El control i seguiment de la convivència entre l’alumnat dels cicles. 
● Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 
 
Article 5.- Cap d’estudis adjunt: Administrador/a 
 
Correspon al administrador/a del centre l’exercici de les funcions que li delegui la direcció 
d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei 12/2009 i totes les altres que li encarregui la 
direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos 
materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi 
el projecte de direcció. 
 
Així li correspon, per delegació de la direcció,  dur a terme la gestió de l’activitat econòmica 
de l’institut, sota el comandament de la directora, i exercir, per delegació d’aquest/a,  la 
prefectura del  personal de neteja. 
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Com a funcions específiques li corresponen: 
 
● Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació relativa al suport informàtic i llibres de comptabilitat. 
Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el 
director/a. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

● Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 
● Controlar la caixa de diners en efectiu. 
● Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions de la directora i les disposicions 
vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

● 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. 

● Vetllar pel compliment dels procediments referents a la seva àrea de competències. 
● Són funcions específiques de l'administrador/a les previstes en aquesta normativa i 

aquelles altres que li siguin encarregades pel director o directora de l’Institut o 
atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 
Article 6.- Coordinador/a pedagògic/a   
 
Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica el 
seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupin a l’institut, sota la 
dependència del director o directora. 
 
Són funcions específiques del coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica: 
 
● Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la 

col·laboració i la participació de tot el professorat del claustre en els grups de treball. 
Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells 
i graus que s'imparteixen a l’Institut. 

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

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

● Coordinar les reunions de la Comissió d’atenció a la diversitat i elaborar el Pla 
d’atenció a la diversitat. 

● Coordinar i fer el seguiment dels alumnes amb NEE, juntament amb el/la responsable 
de l’EAP i els/les psicopedagogs del centre. 

● Vetllar per l'elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat dels ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne o alumna, 
especialment d'aquells i aquelles que presenten necessitats educatives especials, tot 
procurant la col•laboració i la participació de tot el professorat del claustre en els grups 
de treball. 
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● Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament quan s’escaigui. 

● Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i 
especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògic. 

● Coordinar, amb el Departament de Sanitat i d’altres entitats, totes les activitats de 
prevenció de la salut, d’acord amb el coordinador o la coordinadora de riscos. 

● Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme 
en relació als objectius generals de l'etapa i als generals i terminals de cada àrea o 
matèria, juntament amb els/les caps de departament, incloent-hi els relacionats amb 
el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. 

● Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, 
nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre. 

● Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i 
complementari  utilitzat  en  els  diferents  ensenyaments que  s'imparteixen  a  
l’Institut,  juntament amb els/les caps de departament. 

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

● Supervisar el procés de lliurament de les programacions dels departaments de 
secundària. 

● Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 
 
Capítol 2.- Òrgans col·legiats de participació.   
 
Són òrgans col·legiats de govern de l’Institut: el Consell Escolar del centre i el Claustre de 
professors/es. 
 
Article 1. Consell Escolar. 
 
Article 148 de la LEC. 
Instrucció 1/2014 de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels centres 
educatius públics del Departament d’Ensenyament. 
 
El  Consell  Escolar  del centre  és  l'òrgan  col•legiat  de  participació  de  la  comunitat 
escolar en el govern del Institut. 
 
Corresponen al consell escolar les funcions següents:   
 
● Ser consultat sobre el  Projecte Educatiu i les modificacions corresponents i expressar 

el seu suport, com a mínim,  per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 
● Ser consultat sobre  la programació general anual del centre, supervisar,  avaluar el 

desenvolupament i els resultats i expressar el seu suport,  com a mínim  per majoria 
simple. 

● Ser consultat sobre les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres 
acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

● Ser consultat sobre les Normes d’organització i funcionament i les modificacions 
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corresponents. 
● Aprovar la carta o cartes de compromís educatiu. 
● Ser consultat sobre el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
● Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
● Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora. 
● Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
● Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
● Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
● Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
● Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 
Composició del Consell Escolar del centre 
 
Article 45 del Decret d’autonomia de centres 
 
El Consell Escolar està integrat per  les següents persones membres: 
 
a) El director o directora, que el presideix. 
b) Els caps d’estudis de secundària i de cicles. 
c) Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 
d) Els i les representants del professorat que  s’elegeixen pel claustre (vuit). 
e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament 

per ells i entre ells (vuit). 
f) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest 

personal. 
g) Un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals 

presents en l'àmbit d'acció de l’Institut, amb veu, però sense vot. 
h) El secretari o secretària del centre és membre del Consell escolar, però hi assisteix amb 

veu i sense vot, i exerceix la secretaria del Consell. 
i) Un/a representant de l’AFA. 
 
El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones 
membres del Consell. 
 
El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser 
inferior a un terç del total de persones membres del Consell. Una de les persones 
representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del 
centre. 
 
El centre no pot modificar la configuració del Consell escolar dins dels tres cursos 
acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la 
composició del Consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es 
dugui a terme després que s’hagi aprovat. 
 
Comissions específiques del Consell Escolar 
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En el si del Consell Escolar es constitueix una Comissió Econòmica, integrada pel director o 
la directora, que la presideix, el cap d’estudis adjunt, el secretari o secretària,  un/a 
professor/a, un pare o una mare i un/a alumne/a,  designats/des pel Consell Escolar del 
centre d'entre els seus membres. La Comissió Econòmica té les competències que 
expressament li delega el Consell Escolar. De la Comissió Econòmica en forma part el 
secretari o secretària amb veu i sense vot 
 
En el si del Consell Escolar del centre es constitueix una Comissió Permanent integrada pel 
director o la directora, que la presideix, un representant del professorat, un representant dels 
pares i mares i un representant de l’alumnat, designats pel Consell Escolar del centre entre 
els seus membres. De la Comissió Permanent en forma part el secretari o secretària amb veu 
i sense vot. La Comissió Permanent té les competències que expressament li delega el 
Consell Escolar. 
 

En el si del Consell Escolar del centre es constitueix una Comissió de Convivència 
integrada pel director o la directora, que la presideix, un representant del professorat, un 
representant dels pares i mares i un representant de l’alumnat, designats pel Consell Escolar 
del centre entre els seus membres. De la Comissió de Convivència en forma part el secretari 
o secretària amb veu i sense vot. La Comissió de Convivència té les competències que 
expressament li delega el Consell Escolar.  

El Consell Escolar no pot delegar en la Comissió Permanent les competències referides a 
l'elecció i al cessament del director o la directora, les de creació d'òrgans de coordinació. Sí 
que podrà delegar les de resolució de conflictes i imposicions de correctius amb finalitat 
pedagògica en matèria de disciplina de l’alumnat a la comissió de convivència. 
 
Renovació parcial dels membres del Consell Escolar del centre 
 
La condició de membre electe del consell escolar del centre s’adquireix per quatre anys. 
Cada dos anys (anys parells) es renova la meitat dels membres representants del professorat 
i la meitat dels membres representants de l’alumnat i del pares d’alumnes, sens perjudici que 
es puguin cobrir d’immediat les vacants que es produeixin. 
 
La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta 
ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits necessaris per ser elegible o 
quan l’òrgan que l’ha designat revoca la designació. 
 
Si el nombre de persones candidates a membres del Consell Escolar d’un determinat sector 
és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent 
són elegibles com a representants d’aquell sector en el Consell Escolar. Si la persona elegida 
en aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat o del personal d’administració 
i serveis, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre en 
representació del sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir 
la representació, el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres. 
En el cas que s’hagin de cobrir vacants al consell escolar per una durada inferior als 4 
cursos, es procedirà a l’elecció de candidats/candidates de la manera habitual. Els candidats 
o candidates amb més vots començaran ocupant les places per 4 anys. Les vacants de menys 
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de 4 anys seran ocupades per ordre del nombre de vots obtinguts. 
 
Aquell candidat que hagi obtingut més vots en les darreres eleccions al Consell Escolar i 
quedi en llista de reserva per ocupar vacants, serà qui ocupi la vacant de més llarga durada. 
 
Serà causa de revocació de la condició de membre del Consell Escolar l’obertura d’un 
expedient disciplinari. En cas que un membre del Consell Escolar, tant del sector alumnat 
com del sector professorat, sigui objecte de l’obertura d’un expedient disciplinari iniciat 
amb motiu d’una falta greu o molt greu, haurà de presentar la dimissió al president/a. En 
aquest cas, serà designat per cobrir la vacant la següent candidatura més votada en les 
darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer elegible com a 
representant. En cas que no hi hagi més candidats o candidates, la vacant roman sense cobrir 
fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar 
pel temps que resta del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 
 
Article  2.- Claustre del professorat.   
 
Article 146 de la LEC 
 
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i 
 la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del 
centre. És integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre. 
 
El claustre del professorat té les funcions següents: 
 
a) Intervenir en l’elaboració i la modificació del Projecte Educatiu del centre, aprovar els 

aspectes pedagògics dels documents de gestió, en especial del Projecte educatiu i de les 
actualitzacions. 

b) Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del 
director o directora. 

c) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. 
d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats. 
f) Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar.  
g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 

programació general del centre. 
h) Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació pedagògica, i en el 

de la formació del professorat de l’Institut. 
i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
 
Drets i deures del professorat en l’exercici de la funció docent 
 
El professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, té els drets específics següents: 
 
a) Exercir  els  diversos  aspectes de la funció  docent en  el  marc  del Projecte Educatiu      

del centre. 
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b) Accedir a la promoció professional. 
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 
d) Fer    ús    de    les     instal·lacions     i    materials     del     centre    per    a     la     seva    

preparació     i  perfeccionament professional. 
 

El professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, té els deures específics següents: 
 
a) Acomplir puntualment amb les obligacions que estableix la normativa vigent quant a 

regulació de la jornada laboral i l’horari del professorat de centres docents públics de la 
Generalitat de Catalunya. 

b) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els 
continguts del projecte educatiu, amb les normes d’organització i funcionament del    
centre i col·laborar amb el manteniment de l’ordre, neteja, cura de les instal·lacions i 
bona marxa de la vida escolar. 

c) Informar puntualment a l’alumnat del programa del curs, instruments i criteris 
d’avaluació i de recuperació. Desenvolupar el mencionat programa, amb les adaptacions 
que decideixi l’equip docent, per aconseguir la bona marxa del grup respectiu. 

d) Implicar-se en la funció tutorial i la col·laboració dins l’equip docent, en els aspectes 
educatius acordats per a cada grup d’alumnes, donat el fet que la tutoria és un element 
inherent a la funció docent. 

e)    Controlar l’assistència de l’alumnat. 
f) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 

tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una 
societat democràtica. 

g) Respectar a tots els membres de la comunitat escolar, especialment a l’alumnat. 
h) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries 

per a la millora contínua de la pràctica docent. 
 
El professorat té, entre altres, les funcions següents: 
 
a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els 
     mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes 

que regulen l’atribució docent. 
b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 
c) Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. 
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels 
     alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el 

procés educatiu. 
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 

encomanades. 
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 
     encomanades. 
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i la millora contínua dels processos 
     d’ensenyament. 
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte 

escolar, si són programades pel centre i són incloses en llur jornada laboral. 
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que ha de conèixer i dominar 
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com a eina metodològica. 
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars. 

Reglament de funcionament del Claustre,  sobre les votacions 
● Els vots en el Claustre són personals i no es poden delegar. 
● La votació podrà ser per assentiment, publica per crida, ordinària pública o secreta. La 

votació ordinària pública es realitzarà a ma alçada, procedint-se a computar en primer 
lloc els vots afirmatius, després els negatius i, finalment, els vots en blanc. No es 
contempla l’abstenció. 

● La votació secreta es realitzarà  si ho demana un 10 %  dels professors assistents. 
● Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per 

escrit en el termini de setanta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. 
● Els acords s’adoptaran per majoria simple. En cas d’empat el vot de qualitat del 

director o directora tindrà caràcter decisori. 
● A proposta del director o directora, el ponent o el vot favorable de la majoria simple del 

Claustre es podran ajornar les votacions. Els punts de l’ordre del dia objectes de 
votació ajornada seran inclosos en l’ordre del dia del Claustre següent, si són 
mantinguts pel ponent o ponents. 

Respecte a l’ús de les instal·lacions del centre: 

Els/les   professors/es  utilitzaran   les   instal·lacions  del   centre  respectant  l’horari   de 
tancament i mesures de seguretat amb les següents normes: 

a) L’ús dels mitjans didàctics, de tallers, laboratoris i aules especials es farà seguint les 
mesures dictades pels òrgans de govern i els corresponents caps  de departaments 
didàctics o de família professional. 

b) L’ús privat dels serveis de institut (telèfons, fotocòpies, etc.) serà posat en coneixement 
de l’administrador/a i abonat per l’interessat/da, segons les mesures acordades per 
l’equip directiu. 

c) En cap cas podrà utilitzar-se material fungible de l’institut per a ús privat, exceptuant 
autorització expressa de l’administrador/a i abonant 1’impor corresponent. 

d) El professorat pot utilitzar les aules polivalents, espais esportius i biblioteca del centre, 
sempre que no interfereixi en el normal desenvolupament de les activitats escolars.  

e)  L’ús tant de la connexió a Internet com de la xarxa interna del centre, serà regulat per les 
prescripcions tècniques que marqui el/la responsable de les TIC com administrador/a de 
la xarxa i es realitzarà seguin les seves indicacions i amb exclusives finalitats 
acadèmiques. 

 
 
Capítol 3.- Equip directiu.   
 
Article 147 de la LEC 
 
L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han 
de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones 
membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 
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L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap 
d’estudis, el secretari o secretària i els òrgans unipersonals de direcció addicionals (el o la 
cap d’estudis de cicles, el o la coordinador/a pedagògica, el o la cap d’estudis adjunt/a).     
                                                                                                      
Tots els membres de l’equip directiu cessaran en les seves funcions al final del seu mandat o 
quan es produeixi el cessament del  director/a.  Així mateix l’Administració educativa 
cessarà a qualsevol dels membres de l’equip directiu designat per la directora, i a proposta 
d’aquesta, mitjançant escrit raonat,  prèvia comunicació al Consell Escolar del centre. 
 
 
Capítol 4.- Consell de direcció. 
 
El centre pot constituir un consell de direcció presidit pel director/a i integrat per l’equip 
directiu i els coordinadors de cadascuna de les etapes educatives del centre. Es reunirà quan 
la direcció ho consideri necessari. 
 
Correspon al director o directora nomenar  i fer cessar els membres de l’equip directiu i del 
consell de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres 
membres del claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 
 
 
Capítol 5.  Òrgans unipersonals de coordinació.  
 
Article 41 del Decret d’autonomia de centres. 
 
Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions 
coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre 
derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips 
docents i de departaments. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip 
directiu. 
 
El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al 
curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora.  
 
El nomenament d’aquests càrrecs ha de recaure preferentment en personal funcionari docent 
dels cossos de catedràtics. 
 
La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació 
abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol·licitud de la persona 
interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona 
interessada. 
El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el 
claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al Consell Escolar i al claustre dels 
nomenaments i cessaments corresponents. 

La substitució en cas d’absència de cada òrgan unipersonal de coordinació està recollida a 
l’annex 2. 
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Caps de departaments didàctic i seminaris 
 
Tindran prioritat per optar a cap de departament didàctic els professors que pertanyen al cos 
de catedràtics d’ensenyament secundari, d’acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del 
centre com a titular d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. Si 
cap d’ells no hi opta i se’n té constància expressa, o en cas d’absència de professors d’aquest 
cos, el nomenament podrà recaure en professors funcionaris del cos de professors 
d’ensenyament secundari o, en el seu defecte, en qualsevol altre professor que imparteixi 
ensenyaments del mateix nivell o règim, d’acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del 
centre com a titular d’alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. 
 
En el cas dels caps de departament de formació professional i de seminari, al davant de cada 
departament de formació professional i seminari, i escoltats els seus membres, es nomenarà 
un cap de departament o de seminari entre els seus integrants que, reuneixi els requisits 
generals i tingui la condició de catedràtic/a. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància 
expressa, o en cas d’absència de professors d’aquests cos, es podrà nomenar un professor o 
professora funcionari del cos de professors d’ensenyament secundari o, si no n’hi ha, 
qualsevol altre professor o professora que, formant part integrant del departament o del 
seminari, reuneixi la resta de requisits. 
 
Correspon al cap del departament didàctic, departament de formació professional i seminari 
la coordinació general de les activitats del departament i la seva programació i avaluació. En 
particular, són funcions del cap de departament didàctic, departament de formació 
professional i de seminari: 
 
a) Organitzar el calendari de les reunions de departament, proposar l’ordre del dia i lliurar 

les actes de reunió a la resta de membres del departament. 
b) Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques, recursos 

didàctics i elements d’avaluació. 
c) Assegurar la coordinació pedagògica amb altres departaments. 
d) Gestionar, si s’escau, les instal·lacions, aules i materials específics. 
e) Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació. 
f) Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, seguiment i avaluació de 

projectes específics relacionats amb el departament o interdisciplinaris. 
g) Col·laborar amb la inspecció d’Ensenyament en l’avaluació de professorat del 

departament didàctic. 
 

Pel que fa a les programacions didàctiques quedarien concretades en les següents tasques 
que han de ser realitzades en el si de les reunions de departament i coordinades pel cap de 
departament: 
 
h) Convocar a principi de curs una reunió específica on s'aprovessin les programacions de 

departament i d'aula de les diferents matèries assignades. El resultat quedarà consignat 
en un acta. 

i) Estudiar el desenvolupament de les programacions didàctiques en els diferents grups i 
cursos i acordar, si cal, els ajustaments pertinents. 

j) Concretar els criteris d’avaluació i de recuperació i preparar conjuntament el material 
necessari (exercicis orals i escrits, proves objectives, pautes de correcció, documents 
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d’observació sistemàtica de l’alumne/a, indicacions de treballs per a realitzar...). 
k) Analitzar els resultats que s’obtenen, per tal d’introduir en les programacions les 

modificacions que es considerin convenients. 
l) Buidar, a final de curs, el contingut del resultats de la revisió de les programacions per a 

usar-los o aplicar-los en el curs següent. El resultat quedarà consignat en la memòria 
anual del departament. 

m) Unificar i harmonitzar, quan sigui necessari, tant els criteris d'avaluació com els de 
qualificació d'una mateixa matèria dintre del departament. 

n) Tractar les dificultats, tant generals com específiques, que puguin sorgir en relació amb 
les matèries o àmbits o en relació amb les qualificacions. 

o) Elaborar la memòria anual de departament. 
p) Aquelles altres que li puguin ser encomanades pel director/a o atribuïdes pel Departament 

d’Ensenyament. 
 
A més a més el cap de departament de formació professional té assignades les següents 
funcions específiques: 
 
q) Coordinar la generació de recursos didàctics i d’informació i orientació professional. 
r) Desenvolupar programes de recerca, d’innovació i d’avaluació relacionats amb la família 

professional, d’acord amb els plants d’actuació aprovats pel Departament 
d’Ensenyament. 

s) Desenvolupar programes de formació professional en col·laboració amb altres 
departaments de la Generalitat, altres administracions públiques, entitats o empreses. 

t) Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació 
dels plans d’actuació específics relacionats amb la família professional de referència. 

u) Altres, derivades de les funcions com a instituts superiors d’ensenyaments professionals. 
 
 
Coordinadors d’etapa i de nivell d’ESO i Batxillerat 
 
Els coordinadors/es d’ESO i batxillerat, sota el comandament del coordinador/a pedagògic 
constitueixen l’equip de coordinació d’ESO i batxillerat.  
 
Coordinador/a d'educació secundària obligatòria. 
 
Vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg d’aquest 
cicle. 
 
Les funcions del coordinador d'educació secundària obligatòria seran les següents: 
 
a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de 

l’ESO, sota la dependència del coordinador pedagògic. 
b) Col·laborar en el traspàs d’ informació de primària a secundària. 
c) Col·laborar en la planificació, seguiment i avaluació dels treballs de síntesi. 
d) Col·laborar en la planificació, seguiment i avaluació del Pla d’acció tutorial. 
e) Supervisió del procés d’assignació de les matèries optatives. 
f) Col·laborar en la programació i organització de les activitats complementàries. 
g) Elaboració i presentació del calendari resum de les sortides anuals aprovades pel 
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Consell Escolar. 
h) Col·laborar en la supervisió de les sortides per tal d’assegurar: 

-Dates. 
-Contingut pedagògic. 
-Organització. 
-Acompanyants. 
-Memòria. 

i) Col·laborar en l’organització de les diades que se celebren al centre. 
j) Col·laborar en el manteniment del material socialitzat: 

-Supervisió de la quota de material i recollida final del full de “la Caixa”. 
-Comanda de material trimestral. 
-Organització del material. 
-Supervisió dels ajuts de Serveis socials. 
-Control de les assignacions i les despeses (amb l’Administrador). 
-Comanda de material. 
-Organització del material. 
-Inventari. 

k)   Col·laborar en la recollida i repartiment dels llibres del programa de 
        reutilització. 
 l)    Col·laborar en el manteniment dels arxius. 
m)   Col·laborar en la planificació d’inici de curs: 

-Entrevistes inicials (1r d’ESO). 
-Reunions de pares. 
-Assignació de grup. 
-Acollida de l’alumnat de 1r ESO. 
-Activitats del primer dia de classes. 

n) Col·laborar en la rebuda, acolliment i assignació de grup de les matrícules al llarg del 
curs. 

o) Col·laborar en la planificació i organització del crèdit de síntesi i el  final de curs. 
 
 
Coordinador/a de nivell d’ESO 
 
Vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives de nivell. 
 
Les funcions dels coordinadors de nivell seran les següents: 
 
a) Convocar les reunions d’equip docent, presidir-les, moderar-les, aixecar l’acta i lliurar-

les a coordinació pedagògica. 
b) Col·laborar en la programació, seguiment i avaluació  de les matèries de tutoria, que 

inclouen els treballs de síntesi. 
c) Col·laborar en la planificació i seguiment de les matèries optatives: 

- Recollida de la presentació del professorat. 
- Realització del full de presentació de l’alumnat. 
- Adjudicar les matèries optatives anuals. 

d) Col·laborar en la programació i organització del final de curs. 
e) Col·laborar en l’organització de les diades que se celebren al centre. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Bastida 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

PE-1-1.2 NorNormes d’Organització i Funcionament del Centre                                                                 Pàgina                           28/86 
Aprovades p Aprovat per  la direcció  el  16/04//2021                                                                                  Data d’impressió 20/01/2021 
Aquest docu  Aquest document por quedar obsolet una vegada imprès                                                        V 13  

f) Col·laborar en la programació i organització de les activitats complementàries. 
g) Col·laborar en l’organització tècnica de les sortides: 

- Col·laborar amb els organitzadors en l’emparaulament de reserves. 
- Col·laborar amb els organitzadors en la contractació del transport. 
- Redactar la carta anual de comunicació i autorització de sortides per als pares i lliurar-la als 

tutors/es corresponents. 
- Rebre dels tutors/es les autoritzacions signades i el recompte d’alumnes assistents. 
- Si és el cas, recollida de diners. 
- Supervisió de l’organització global de cada sortida. 
- Memòria final anual. 

h) Col·laborar en el manteniment del material socialitzat: 
- Supervisió de la quota de material i de la recollida final del full de la Caixa. 
- Comanda de material trimestral. 
- Organització del material. 

i) Col·laboració en el manteniment dels arxius del alumnes. 
j) Col·laboració amb els tutors/es de 1r d’ESO en:  

- Entrevistes inicials (1r d’ESO). 
- Reunions de pares. 
- Traspàs d’informació Primària - Secundària. 
- Assignació de grup. 
- Acollida de l’alumnat de 1r d’ESO. 
- Activitats del primer dia de classes. 

Coordinador/a de batxillerat. 
 
Vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg 
 d’aquesta etapa. 
 
Les funcions del coordinador/a de batxillerat seran les següents: 
 
a) Convocar les reunions d’equip docent, presidir-les, moderar-les, aixecar l’acta i lliurar-

la a coordinació pedagògica. 
b) Planificació, organització, seguiment i avaluació del procés dels treballs de recerca. 
c) Col·laborar en la planificació, seguiment i avaluació del Pla d’acció tutorial. 
d) Col·laborar en les diades que el centre celebra. 
e) Col·laborar en el manteniment dels arxius. 
f) Col·laborar en la planificació i coordinació d’inici i final de curs. 
g) Difondre la informació sobre estudis universitaris i FP. 
h) Presentació al CAS de la planificació anual de les sortides. 
i) Col·laborar en la supervisió de les sortides per tal d’assegurar: 

-Dates. 
-Contingut pedagògic. 
-Organització. 
-Acompanyants. 
-Memòria final anual. 
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Coordinador/a de FCT (FP). 
 
Vetlla per la continuïtat, coherència i correlació de la formació en centres de treball. 
 
Les funcions del coordinador de cicles formatius seran les següents: 
 
a) Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals. 
b)  Cooperar amb el tutor de pràctiques en la recerca d’empreses. 
c)  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’Ensenyament. 

d) Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les 
empreses de l’àrea d’influència. 

e) Cooperar en la planificació de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes 
acollits a programes de mobilitat, procedents d’altres comunitats autònomes, de 
mobilitat internacional o de formació a distància a requeriment de la DGFPIERE. 

f) Cooperar i recolzar el projecte d’FP dual de les diferents famílies professionals, 
vetllant per la unificació de criteris i de processos i la seva promoció en les institucions 
públiques o privades i les empreses de l’àrea d’influència. 

g) Elabora dades sobre inserció laboral. 
h) Elabora una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades. 
 
 
Coordinador/a de cicle formatiu (FP). 

Les funcions del coordinador/a de formació professional seran les següents: 
 
a) Vetllar pel correcte manteniment d’espais i el material del cicle formatiu. 
b) Assegurar el traspàs d’informació de grups. 
c) Gestionar les sortides de cicles formatius seguint el procediment establert. 
d) Convocar reunions de cicle i recollir acords en acta. 
e) Altres funcions que li puguin ser encomanades pel cap de departament i/o de seminari 

corresponent. 
 
Coordinador/a de Formació professional Dual (FP). 
 
Les funcions del coordinador/a de formació professional DUAL seran les següents: 
 
a) Assegurar la formació de les persones implicades en la gestió. 
b) Assegurar la fluïdesa de la informació i la comunicació entre el DdE, el centre i 

l’empresa, essent el responsable de les reunions de les comissions dual per a cada 
conveni de col·laboració signat entre l’empresa i el nostre centre, que sigui de la seva 
família professional. 

c) Fa promoció i difusió dels serveis d’ FP i de l’ FP dual al centre, a les persones i a les 
empreses: És el responsable de difondre l’ FP dual dins i fora del centre, a tota la 
comunitat educativa i a les xerrades d’orientació o activitats similars realitzades fora 
del centre; i promociona l’ FP dual, conjuntament amb el/la coordinador/a d’ FP, a les 
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institucions públiques o privades i les empreses de l’àrea d’influència. 
d) Participar en els programes promoguts per la DGFPiERE relacionats amb el servei que 

gestiona. 
e) Col·laborar amb l’equip directiu i el/la coordinador/a d’ FP en el disseny i planificació 

de les actuacions relacionades amb el servei que gestiona. 
f) Proporcionar la informació i documentació necessària al professorat. 
g) Proposar accions de millora del servei que gestiona. 
h) Facilitar les dades sobre l’evolució i el seguiment del servei que gestiona. 
 
Altres coordinacions 
 
Les coordinacions TIC, Prevenció de riscos laborals, Qualitat i Pla català de l’esport actuen 
sota el comandament de direcció, el coordinador d’informàtica actua sota el comandament 
de prefectura d’estudis professionals. El coordinador/a d’activitats i serveis  i LIC actuen  
sota el comandament de prefectura d’estudis de secundària.  
Les funcions d’aquestes coordinacions són: 
Coordinador TIC 
 
a) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització dels recursos informàtics i per 

a adquirir-ne de nous. 
b) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis en l’ús 

de les aplicacions de gestió acadèmica. 
c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equips 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 informació 
permanent en aquest tema. 

e) Coordinar les funcions i activitats que du a terme el Servei de Recursos i Suport a les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació. 

f) Aquelles altres que la directora de l’institut li encomani en relació amb els recursos  
informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

g) Vetllar i coordinar la utilització de recursos per al projecte TAC. 
h) Coordinar i presidir la comissió TAC, si s’escau. 
 
Coordinador/a d’activitats i serveis escolars 
 
a) Elabora la programació anual de les activitats escolars complementàries i  extraescolars 

segons la proposta dels caps de departament i seminari. 
b) Coordinació general de les activitats escolars complementàries i extraescolars del 

centre. 
c) Organitza les festes i diades del centre. 
d) Promoure i coordinar les activitats culturals del centre. 
e) Elabora una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades. 
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Coordinador de prevenció de riscos laborals 
 
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.  
b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la 
        implantació en la planificació i realització dels simulacres d’evacuació. Informa  a la 

policia local i als bombers dels simulacres. 
c) 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. 
d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les 
         persones, els telèfons i l’estructura. 
e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat 
       complementària a les revisions oficials. 
f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre. 
h) 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. 
i) Coordinar la formació dels treballadors i les treballadores del centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 
j) Col·laborar, si escau, amb el claustre en el desenvolupament, dins el currículum de 

l'alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 
k) Elaborar un informe sobre el simulacre d’evacuació que anualment es fa al centre. 
 
Coordinador/a LIC (Llengua, Interculturalitat i 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 plurilingüe. 

b)  Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 
d’organització del centre (PEC, PLC, NOFC, Pla d’acollida i integració, programació 
general anual del centre, etc.)  i en la gestió de les actuacions que fan referència a 
l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió 
i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la convivència en el 
centre. 

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

d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc 
d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les 
actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

e) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu 
d’entorn. 

f)  Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre. 
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Coordinador/a de qualitat 
 
a) Definir la política de qualitat del centre. 
b) Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de 

Gestió de la Qualitat. 
c) Informar a la direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de 

millora. 
d) Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits dels alumnes, famílies i 

d’altres persones. 
e) Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. 
f) Mantenir la integritat del SGQ. 
g) Elaborar el informe de final de curs sobre les dues auditories, interna i externa, que es 

fan al centre. 
h) Col·labora amb direcció en l’elaboració dels informes per a  la revisió de la direcció,  

dos a l’any. 
i) Relacionar-se amb altres centres de la xarxa pròpia i d’altres xarxes de qualitat del 

Departament d’Ensenyament. 
 

Del nomenament i cessament del coordinador/a de qualitat s’encarrega el director/a 
del centre. 
 
Coordinador/a de l'Associació  Escolar Esportiva 
 
a) L'elaboració, revisió i manteniment del procediment. 
b)  Coordinar totes les activitats de l'AEE. 
c) Fer un seguiment, difusió i contacte amb totes les entitats vinculades : Consell 

Esportiu, Ajuntament, Pla Català Esport a l'Escola, Federacions, Direcció General de 
l'Esport, clubs i escoles de la ciutat i comarca. 

d) Seleccionar els entrenadors , monitors/es i dinamitzadors. 
e) Preocupar-se de la formació d'entrenadors, monitors i dinamitzadors. 
f) Fer les diferents inscripcions: escola esportiva, federacions, consell Escolar, trobades,... 
g) Organitzar i planificar tots els equips, activitats i grups: escolars , federats i sense 

competició. 
h) Fer la memòria anual del PCEE. 
i) Representar al centre a les reunions amb les institucions. 
j) Coordinar el Pla Català Esport a l'Escola ( PCEE ). 
k)  Formar i seleccionar els dinamitzadors. 
l) Fer la memòria del PCEE. 
 
Coordinació d’informàtica 

a) Informar-se dels serveis que posi a la seva disposició el Departament d’Educació. 
b) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics 

del centre en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència 
tècnica. 

c) Gestionar i tramitar totes les reparacions que s’envien als serveis tècnics. 
d) Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos 

TIC del centre.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Bastida 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

PE-1-1.2 NorNormes d’Organització i Funcionament del Centre                                                                 Pàgina                           33/86 
Aprovades p Aprovat per  la direcció  el  16/04//2021                                                                                  Data d’impressió 20/01/2021 
Aquest docu  Aquest document por quedar obsolet una vegada imprès                                                        V 13  

Tutor/a de grup, de FCT i d’aula d'acollida 
 
 Correspon al tutor/a de grup: 
 
a) Conèixer la situació de l'alumne amb la finalitat de facilitar el procés d'aprenentatge i el 

de maduració personal. 
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 la secretària - administradora, 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 dels alumnes. 

e) Fer un seguiment individualitzat de l'alumne utilitzant els documents que enumera el 
PAT. 

f) Orientar l'alumne en l'elecció d'estudis i professions, d'acord amb els seus interessos i 
capacitats. 

g) Col·laborar amb els pares en el procés educatiu de l’alumne i informar-los del seu 
aprofitament acadèmic. 

h) Atendre els alumnes o els seus pares d'acord amb l'horari destinat a l'efecte. 
i) Recollir les incidències de la seva tutoria, especialment les d’aquells alumnes que s’han 

manifestat conflictius tant a l’hora de classe, com al pati o al menjador.  
j) Passar aquestes incidències a l'equip docent per gestionar la seva acció correctora i a 

prefectura  d'estudis amb l’especificació concreta de cada cas quan hi hagi una falta 
greu. 

 
En relació a la tutoria de grup, correspon al tutor/a: 
 
a) Col·laborar en l'aplicació del pla d'acció tutorial del centre. 
b) Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup. 
c) Presidir les sessions de la junta d'avaluació del grup i tenir cura de la documentació 

corresponent i fer constar en acta els acords presos en les sessions de la junta d'avaluació 
del grup. 

d) Vetllar pel bon funcionament del grup i ajudar a trobar solucions positives quan es donen 
situacions de conflicte. 

e) Coordinar i presidir les reunions del professorat del grup. 
f) Coordinar la realització de les activitats del grup fora de l'aula. 
g) Vetllar pel control de l'assistència dels alumnes del seu grup i comunicar-ho a les 

famílies. 
h) Impulsar i en el seu cas convocar per delegació de la direcció, les reunions de professorat 

i pares del grup, i assegurar que aquests estan prou informats pel que fa al funcionament 
del centre i al grup en concret. 

i) Vetllar pel manteniment i neteja de l’aula. 
j) Comunicar a la secretària - administradora del centre qualsevol desperfecte que s'observi 

a l’aula del seu grup. 
k) Aquelles altres funcions que li encomani la direcció a o que li atribueixi el Departament 

d’Ensenyament. 
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Tutor de FCT (Formació en centres de treball) ordinària i/o DUAL  
 
Són funcions del tutor/a de formació en centres de treball: 
 
a) Planificar i programar el crèdit/mòdul d’ FCT. 
b) Fer recerca d’empreses/entitats per al desenvolupament de l’FCT. Assegurar la idoneïtat 

del centre de treball i la formació del tutor/a d’empresa. 
c) Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació en els centres de treball. 

En tot cas hi ha d’haver almenys una visita inicial i una en finalitzar la formació pràctica. 
 
Aquests professors assumeixen també, respecte del seu grup d’alumnes, les funcions 
del professor tutor. 
 
En relació a l’estada a l’empresa en l’FP dual: 
 
El/la tutor/a de dual, és corresponsable del seguiment i valoració competencial de l’alumnat; 
proposa la qualificació, d’acord amb les valoracions del tutor d’empresa i el professorat de 
les UFs assignades a la formació dual, a l’equip docent constituït en junta d’avaluació; i 
proposa activitats de recuperació, si s’escau. 
 
 
Tutor/a d’aula d’acollida 
 
L’aula d’acollida rebrà els alumnes nouvinguts, dels quals en serà el responsable. 
 
Són funcions de la tutora d'aula d’acollida: 
 
a) Realitzar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball 
b) individuals, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum 

d’acord amb les necessitats de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-
aprenentatge. 

c) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions i programar les seqüències 
d’aprenentatge, aplicar metodologies més adequades i avaluar processos i resultats. 

d) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua. 
e) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 
f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació multicultural al procés educatiu de 

l’alumne nouvingut. 
g) Coordinar-se amb la coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social del 
h) centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP,...). 
i) Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació... per 
j) coordinar actuacions i fer el seguiment d’alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa. 

 
Del nomenament i cessament del tutor/a de l’aula d’acollida s’encarrega la direcció 
del centre. 
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Tutoria tècnica 
 
El responsable de la tutoria tècnica s'encarrega de gestionar el manteniment de l'espai o de 
l'àrea tutoria tècnica que li correspongui. El centre disposa de les següents tutories 
tècniques: 
 
Laboratoris:  
S'encarrega del manteniment de laboratoris. Disposarà d'unes hores no lectives per 
desenvolupar la seva tasca. 
 
Responsable del moodle: 
S'encarrega de facilitar al professorat l’accés a la plataforma Moodle. Disposarà d'unes hores       
no lectives per desenvolupar la seva tasca. 
 
Coordinador web: 
S'encarrega del manteniment de la pàgina web del centre. Disposarà d'unes hores lectives i 
no  lectives per desenvolupar la seva tasca. 
 
Control assistència alumnat: 
S'encarrega del manteniment i actualització del programa de gestió d’absències de 
l’alumnat. Disposarà d’hores lectives i no lectives per desenvolupat aquesta tasca. 
 
Tutoria tècnica de convivència: 
S'encarrega del control i seguiment de les sancions dins del centre de l’alumnat. Disposarà 
d’hores lectives i no lectives per desenvolupat aquesta tasca. 
 
Tutoria tècnica de biblioteca: 
S’encarrega d’organitzar les activitats per l’alumnat que es fan a les hores de pati a la 
biblioteca. Serà la persona que preferentment farà les guàrdies de biblioteca i disposarà 
d’alguna hora no lectiva per desenvolupar aquesta tasca. 
 
Tutoria tècnica de la revista del centre: 
S’encarrega de portar a terme la tasca  de fer la revista del centre. Disposarà d'unes hores no 
lectives per desenvolupar la seva tasca. 
 
Tutoria técnica Servei d’assessorament: 
S’encarrega de coordinar el servei d’assessorament als cicles. Disposarà d’hores lectives i 
no lectives per desenvolupat aquesta tasca. 
 
Tutoria tècnica de salut: 
S’encarrega de coordinar les jornades de la salut i de mobilitat sostenible del centre. 
Disposarà d’hores lectives i no lectives per desenvolupat aquesta tasca. 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL  CENTRE 
 

Capítol 1.  Organització del professorat 
 
Article 1.- Equips docents 
 

El conjunt de professorat que imparteix docència a un grup d'alumnes constitueix l'equip 
docent de grup per tal d'actuar coordinadament en l'establiment de criteris a fi de garantir la 
correcta convivència del grup d'alumnes, la resolució de conflictes quan s'escaigui i la 
informació a les famílies. Aquest equip docent es constitueix en junta d'avaluació per fer el 
seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants d'aquest seguiment. El/La 
professor/a tutor/a coordina l'equip docent de grup. 

A l’ESO-Batxillerat el/la coordinador/a presideix les reunions de l'equip docent de grup, 
entenent per grup el professorat de nivell o nivells que tingui al seu càrrec. 
 
 
Les funcions de l’equip docent seran: 
 
a) Totes aquelles que s’estableixen anualment al Pla d’acció tutorial (PAT). 
b) Realitzar una avaluació diagnòstica del grup, per tal d’analitzar les seves necessitats. 
c) Elaborar un pla de treball pedagògic (programació). 
d) Revisar, actualitzar i avaluar el pla de treball pedagògic.  
e)  (Per a la ESO) Contrastar a l’inici de cada curs la idoneïtat de l’assignació dels 

alumnes als respectius grups de tutoria. 
f) (Per a la ESO) Proposar criteris a seguir per tal de confeccionar els diversos 

agrupaments d'alumnes per al curs següent. 
g) (Per a la ESO) Dissenyar i aplicar el treball de síntesi dels nivells que corresponen al 

seu cicle. 
 
Els equips docents de l’ESO  es reuneixen tots els dimecres a les 15.30. Per afavorir que tot 
el professorat hi pugui assistir, es faran les reunions de dos en dos i de nivells alterns, és a 
dir, si una setmana es fan reunions d'equips docents de 1r i 3r d'educació secundària 
obligatòria la següent setmana es faran de 2n i 4t.  
 
Els equips docents de batxillerat es reuniran els dimecres de 14.45 a 15.30 h. 
 
Els equips docents de FP també es reuneixen els dimecres a les 14:45h i/o les15:30h. 
 
Article 2.- Departaments 

Els departaments didàctics són òrgans col·legiats i en els instituts d'educació secundària es 
constitueixen en funció de les àrees curriculars (a l’ESO i Batxillerat) i en funció de les 
diferents famílies professional (a CF), en els quals s'integrarà el professorat d'acord amb les 
seves especialitats, agrupades per afinitat. 
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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 o una cap del departament. 

El director o directora pot modificar l'estructura dels 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, quant a departaments didàctics, de l’Institut serà la següent: 

a)  Departament de Llengua Catalana i Literatura. 
    En    forma    part    el    professorat    de   les    especialitats    següents:   

LlenguaCatalana  i Literatura. 
b) Departament de Llengua Castellana i Literatura. 
    En   forma   part   el   professorat   de   les   especialitats   següents:   Llengua   Castellana   

i Literatura. 
c)  Departament de Llengües Estrangeres. 
     En forma part el professorat de les especialitats següents: Anglès i Francès. 
d)  Departament de Matemàtiques. 
     En forma part el professorat de l'especialitat següent: matemàtiques. 
e)  Departament de Ciències de la Natura. 
     En forma part el professorat de les especialitats següents: física i química, biologia i 

geologia. 
f) Departament de l’Àrea d’expressió. 
    En forma part el professorat de les especialitats següents: educació visual i plàstica, 

educació física i música. El cap de departament serà designat entre el professorat 
d’alguna d’aquestes especialitats. 

g) Departament de Tecnologia. 
    En forma part el professorat de l'especialitat següent: tecnologia. 
h) Departament de Ciències Socials. 
    En forma part el professorat de l’especialitat de Geografia i Història, Religió, Filosofia i 

Psicologia i professorat de Cultura Clàssica. 
i) Departament d’Orientació. 
    En forma part el professorat de l’especialitat de Psicologia i Orientació i mestre de 

pedagogia terapèutica. 
 j)  Departament de Formació i Orientació Laboral. 
     En forma part el professorat de l’especialitat d’economia i de Formació i Orientació 

Laboral. 
k) Departament de Serveis a la comunitat. 
    En forma part el professorat de les especialitats següents: Intervenció socio comunitària i 
    Serveis a la comunitat 
l)  Departament d’activitats físico esportives. 
    En forma part el professorat de l’especialitat d’Educació física. 
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Article 3.- Comissions  
 
Comissió d’atenció a la diversitat 
 
Està integrada pel director/a, el/la coordinador pedagògic, que la presideix, el/la cap 
d'estudis, pels professors del departament d'orientació, pel coordinador d’ESO, pels caps de 
departaments de secundària de les àrees instrumentals,  els coordinadors de nivells de 
l’ESO, pel  coordinador/a LIC, pel coordinador/a d’aula d’acollida i pel professional de 
l'EAP que intervé en el centre. 
Les seves funcions seran: 
 
a) Tenir cura del seguiment de l'alumnat de necessitats educatives especials i dels que 

requereixen algun tipus d'adaptació curricular o atenció individualitzada.  
b) Planificar i fer el seguiment del conjunt d’actuacions i mesures que el centre ha de 

prendre per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes. 
c) Planificar i desplegar mesures per al tractament educatiu dels alumnes d’incorporació 

tardana. Coordinar i orientar l’atenció específica que han de rebre aquests alumnes 
durant la permanència en el seu grup classe. 

d) Donar les orientacions oportunes per a realitzar les adequacions curriculars pertinents i 
per a fer-ne una avaluació específica. 

e) La Comissió d’atenció a la diversitat es reunirà com a mínim una vegada al trimestre. 
 
Comissió pedagògica 
 
Està integrada pel director/a, que la presideix,  el/la coordinador pedagògic, els cap 
d'estudis, l’administrador, pels caps de departament i pels coordinadors.  
La comissió pedagògica es reunirà a inici i final de curs i cada sis setmanes. 
 
 Les seves funcions seran: 
 

a) Definir la política pedagògica del centre. 
b) Supervisar les tasques dels departaments. 
c) Trasmetre les informacions de l’equip directiu als professors/es. 
 
 
Comissió de qualitat 
 
Està integrada pel coordinador/a de Qualitat que la presideix, l’adjunt/a a Coordinació de 
Qualitat, el director/a i el caps d’estudis d’FP.  
 
Les seves funcions seran: 
 
a) Definir la política de qualitat del centre. 
b) Implantar el sistema de Qualitat i Millora Contínua (QiMC) en el centre. 
c) Supervisar totes les tasques que es duguin a terme per persones, departaments, 

comissions etc. per a la implantació del sistema de QiMC. 
d) Supervisar el sistema de Qualitat i Millora Contínua un cop implantat. 
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e) Adoptar mesures correctores d’àmbit general, per tal de corregir les possibles 
desviacions que es detectin durant els processos d’auditoria. 

f) Relacionar-se amb altres centres de la xarxa pròpia i d’altres xarxes de qualitat del 
Departament d’Ensenyament. 

g) Elaborar la memòria anual, sota el comandament del coordinador de Qualitat. 
h) Organitzar cursos de formació per al personal del centre. 
i) Qualsevol membre de la comunitat educativa pot sol·licitar formar part de la Comissió 

de Qualitat. 
j) La comissió de Qualitat es reunirà, amb assistència de tots els seus membres, a l’inici i 

final de curs, a l’inici del segon i del tercer trimestre i tantes vegades com sigui 
necessari per tractar qualsevol tema que així ho requereixi. 

k) La comissió de Qualitat pot crear, a proposta de qualsevol dels seus membres, equips 
de millora per a portar a terme determinades tasques. 

l) Qualsevol membre de la comunitat educativa pot sol·licitar formar part dels equips de 
millora. 

m) Escoltada la comissió de Qualitat, la directora nomena els membres dels diferents 
equips de millora, prèvia consulta i acceptació per part d’aquests. 

n) Els equips de millora estaran formats per un màxim de sis membres, un dels quals 
assumirà les tasques de coordinació. 

o) La durada màxima d’un equip de millora serà de sis mesos. En acabar les tasques 
encomanades, l’equip de millora haurà de presentar a la comissió de Qualitat el resultat 
del seu treball. 

p) La participació en la comissió de Qualitat i en els equips de millora, així com la 
participació en l’autoavaluació i l’elaboració del pla de millora del centre tindran el 
reconeixement que en el seu cas estableixi la normativa adient. Actualment tenen la 
consideració d’innovació educativa, sempre que es duguin a terme durant un curs 
acadèmic.  

 
En acabar el curs, a proposta de la direcció del centre, la Direcció General de Formació 
Professional i Educació Permanent n’emetrà el certificat corresponent. 
 
 
Comissió de seguiment i convivència ESO i batxillerat. 
 
Integrada per:  
 
a) Director/a 
b) Cap d’estudis 
c) Coordinador/a de convivència 
d) Coordinadors/es de nivell 
e) Tècnic/a integració social (TIS) 
 
Funcions de la comissió de convivència: 
 
a) Promoure i donar a conèixer les normes bàsiques de convivència del centre. 
b) Fer una valoració objectiva i consensuada de la gravetat dels registres, portar-ne el 

control i proposar mesures preventives i/o correctores en coordinació amb el tutor en 
cas que no estiguin ja proposades i fer-ne el seguiment. 
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c) Establir una comunicació continuada amb els tutors i els equips docents per conèixer 
l’evolució de l’alumnat. 

d) Donar a conèixer als alumnes l’existència d’aquesta comissió que vetllarà, juntament 
amb els tutors i els equips docents per la bona convivència en el centre.  

 
La comissió de convivència es reunirà diàriament. 
 
Comissió de seguiment i convivència de FP. 
 
Integrada per:  
 
a) Cap d’estudis d’FP. 
b) Tutors/es de grup, que comunica les decisions preses per la comissió a la família o 

alumne/a major d’edat, si s’escau, i recull registre signat amb acord. 
c) Coordinador de CFGM. 
d) Altres membres que de forma excepcional es puguin afegir, com la mediadora, caps de 

departament i/o seminari o professor/es implicats... 
    
Cada comissió de convivència serà específica d’un cicle formatiu. 
 
a) Fer un seguiment concret de cada grup, especialment dels CFGM, per tal de reduir 

l’abandonament i l’absentisme. 
b) Promoure i donar a conèixer les normes bàsiques de convivència del centre. 
c) Fer una valoració objectiva i consensuada de la gravetat de les incidències, portar-ne el 

control i registre establerts. 
d) Establir mesures preventives i/o correctores. 
e) Establir una comunicació continuada amb els tutors i els equips docents per conèixer 

l’evolució de l’alumnat. 
f) Donar a conèixer als alumnes l’existència d’aquesta comissió que vetllarà, juntament 

amb els tutors i els equips docents per la bona convivència en el centre.  
 
Aquesta comissió es reunirà setmanalment. 
 
Comissió de coordinació de l’FP dual  
 
Està integrada pel cap d’estudis professional, coordinador/a d’FP, el cap de departament de 
FOL i de les famílies professionals que estiguin en dual, coordinadors/es del projecte d’FP 
dual de les famílies professionals, els/les tutors/es de l’alumnat dual. Es reunirà a 
començament i final de curs i quan s’escaigui.  
 
Funcions de la comissió dual: 
 
a) Valorar la distribució curricular. 
b) Proposar modificacions de la distribució curricular. 
c) Proposar modificacions en les activitats formatives. 
d) Fer la valoració de les empreses amb les que tenim convenis de col·laboració. 
e) Coordinar la realització de les diferents comissions duals entre les empreses i el nostre 
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centre. 
 
Comissions específiques per a cada conveni de col·laboració DUAL 
 
Formada per el/la coordinador del projecte d’FP dual de la família professional 
corresponent, el responsable de l’empresa que ha signat el conveni de col·laboració, o en qui 
delegui, el/la tutor/a de centre i el/la tutor/a d’empresa. Es reunirà un cop l’any, 
preferiblement al mes de maig per valorar les activitats formatives. 
 
Funcions de les comissions específiques: 
 
a) fixar el calendari i horari laboral  i, si s’escau, fer les propostes de canvi que considerin.  
b) Establir els convenis entre l’empresa i el nostre centre. 
c) Es podrà coordinar la realització de les diferents comissions duals en una mateixa reunió 

d’un mateix cicle formatiu. 
 
Capítol 2.  Organització de l’alumnat 
 
Criteris organitzatius 
 
Les    mesures   més    específiques    per    atendre    la    diversitat    de    necessitats 
educatives    de l’alumnat   poden   ser   organitzatives   (agrupaments   flexibles,   atenció   
en   petits   grups   o   de manera individualitzada dins o fora de l’aula...), però han d’incidir, 
fonamentalment, en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació 
de l’alumnat. 
 
L’organització dels recursos disponibles per atendre singularment els alumnes que ho 
necessitin ha de fonamentar-se en criteris com: 
 
• Prioritzar l’atenció a l’assoliment de les competències bàsiques, principalment la 
     comprensió i l’expressió orals i escrites i les competències matemàtiques bàsiques, 

l’establiment de vincles positius i d’interdependència amb els companys i el professorat, 
i la construcció d’expectatives positives i ajustades a les possibilitats. 

 
• Compaginar la programació d’actuacions de caràcter singular per a un alumne o alumna 

o grup d’alumnes amb les necessitats d’integració d’aquests alumnes en les activitats 
ordinàries, procurant, sempre que sigui possible i adequat, la participació de tot 
l’alumnat en les activitats d’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari, si cal amb el 
suport d’altre professorat a l’aula. 

 
• Prendre com a referència en la planificació d’activitats els objectius de la matèria, els 

objectius generals d’etapa i les competències bàsiques. Aquest plantejament exclou la 
possibilitat que les activitats diferenciades puguin derivar cap a la formulació d’un 
currículum i una organització paral•lels, amb finalitats impròpies de l’escolarització 
obligatòria, o cap a la realització d’activitats únicament lúdiques sense funcionalitat ni 
consideració social. 
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En matèria d’organització pedagògica, els criteris generals per a l’organització dels grups 
d’alumnes estan recollits al Pla d’atenció a la diversitat. –PAD - PE-2-1.1-2.-. 
 
Capítol 3.  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 permetin el desenvolupament personal i 
escolar és un principi comú a tots els cursos i etapes de l’educació obligatòria. El professorat 
ha d’organitzar l’activitat docent tenint en compte les característiques del seu alumnat i la 
diversitat de necessitats i ritmes d’aprenentatge. És fonamental fer un bon traspàs 
d’informació entre els centres de primària i els de secundària per tal de conèixer les 
característiques de l’alumnat que s’incorpora a secundària, i entre els diferents nivells 
d’ESO per continuar aquesta informació de traspàs. A partir d’aquestes dades i del seu 
seguiment caldrà dissenyar estratègies per atendre les necessitats identificades. 
 
En    la    mesura   de   les    disponibilitats    materials    i   personals,    el   centre treballarà 
bàsicament     amb     grups     flexibles     per     atendre     el/les   alumnes amb mancances  
i/o necessitats educatives especials.    A fi que la seva atenció sigui el més adient possible, 
en aquests grups  s’intentarà  una  ràtio d’alumnes/grup  més reduïda  en les matèries 
instrumentals; adaptacions curriculars; l’equip docent més reduït i estable al llarg de tot el 
curs. 
 
Els/les  alumnes  d’aquests  grups  tindran  prioritat  per  integrar-se  a  les  matèries  
 optatives de reforç.  Aquests grups estaran coordinats pel  coordinador/a de nivell. 
 
Capítol 4.  Acció i coordinació tutorial   
 
Les activitats i temporització  de la tutoria figuren al Pla d’acció tutorial que els equips 
docents revisen i actualitzen a final de curs. El PAT PE-2-1.1-1. ho aprova el claustre a 
l’inici de cada curs escolar.  
 
A cada sessió de tutoria els tutors/es treballaran amb l’alumnat les diferents sessions 
programades en el PAT. 
 
Per desenvolupar aquesta tasca els tutors disposen: 
 
● A l’ESO cada tutor/a  té assignades dues hores lectives, una per a la tutoria amb el grup 

classe i una altra per a les reunions amb les famílies.  A més disposa d’una hora no 
lectiva pel treball personal de tutoria i una altra per reunir-se amb la resta de tutors/es, 
cotutor/a i coordinador/a de nivell. 

● Al BATX els tutors disposen d’una hora lectiva per atendre el grup classe i altra hora 
no lectiva per atendre a les famílies. Tenen una altra hora lectiva per reunir-se amb el/la 
coordinador de nivell. 

● A FP i el PFI  els tutors disposen d’una hora lectiva per atendre el grup classe i altra 
hora no lectiva per atendre a les famílies o als alumnes si són majors d’edat. 

 
La coordinació dels tutors és responsabilitat de Prefectura d’estudis, els grups d’ESO i 
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BATX són responsabilitat del Cap d’estudis de secundària  i els de FP i PFI del Cap 
d’estudis d’FP.  
 
Les reunions amb els tutors es convocaran a inici de curs i abans de finalitzar cada trimestre 
i cada vegada que l’equip directiu ho consideri necessari. 
 
Capítol 5.  Orientació acadèmica i professional 
 
L’Orientació acadèmica i professional, és un servei per a donar suport a l’alumnat tant 
acadèmicament com professionalment una vegada finalitzats els estudis, a més, de destacar 
l’orientació personal. 
 
Orientació Acadèmica: 
 
Ajudar a l’alumne/a en situacions d’activitats escolars durant el seu recorregut pel centre, 
d’acord amb els seus interessos, capacitats i situació personal. Aquesta orientació variarà 
segons l’edat i el nivell escolar de l’alumne/a. Aquesta orientació està a càrrec dels tutors i 
Coordinació pedagògica. 
 
Orientació Professional: 
Ajudar a la persona (alumne/a, ex-alumne/a, treballador/a, aturat/da, etc.) per a què sigui 
capaç d’escollir una professió o una feina determinada. S’han de tenir en compte la formació 
i el perfil professional de la persona.  Aquesta orientació està a càrrec de l’orientadora a 
l’ESO, i dels tutors/es als cicles  juntament amb el departament de FOL. 
 
Orientació Personal i social: 
 
Oferir un seguiment individual a cada alumne/a, per tal d’orientar-lo en les relacions 
interpersonals, familiars, inserció social, etc. Aquesta orientació està a càrrec dels tutors/es 
juntament amb el departament de psicologia a secundària amb la col·laboració de l’assessor 
extern de l’EAP. 
 
 
Capítol 6.  Servei d’Assessorament i Servei de Reconeixement 
 
Aquests dos serveis, estan regulats a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, 
d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional 
inicial i per les Instruccions de 18 de gener de la DGFPIERE, relatives a l’organització del 
servei d’assessorament i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l’experiència laboral o en activitats socials. 
 
El servei d’Assessorament i reconeixement en la Formació Professional del sistema educatiu 
s’adreça a persones adultes i l’objectiu és construir-los l’itinerari formatiu professional 
específic. 
 
El servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència 
laboral o en activitats socials s’adreça a persones amb experiència laboral o en activitats 
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socials que vulguin un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb 
un determinat cicle formatiu. 
 
L’estructura d’aquest servei és la següent: 
 
 

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
                                  
 
                                        
 
 
 
 
 

 
 
Responsabilitats de les persones que intervenen al Servei d’assessorament 
 
 
Coordinador/a del servei d’assessorament: 
 
a) Programar, organitzar i coordinar i fer el seguiment  del servei d’assessorament.  
b) Promoure el servei i informar a les persones interessades. 
c) Establir i definir estratègies d’orientació juntament amb el cap d’estudis d’FP 
d) Detectar les possibles necessitats d’orientació al centre.  
e) Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei d’assessorament.  
f) Assessorar al professorat implicat en el servei d’assessorament. 
g) Gestionar les reclamacions. 
h) Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment. 
i) Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual. 
j) Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries. 
k) Millorar la qualitat del procediment. 
l) Rendir comptes al cap d’estudis de cicles sobre el servei. 
 
 
 

Cap d’estudis  
de cicles 

 

 

Coordinador/a 
       Servei 
 

  

Junta 
reconeixement 
Família professional 

Assessors/es 
Família professional 
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Persona que assessora 
 
a) Assessorar i acompanyar la persona usuària del servei per complimentar el dossier de la 

trajectòria professional. 
b) Elaborar l’informe d’assessorament, que inclou el disseny de l’itinerari formatiu i 

professional i les recomanacions necessàries per aconseguir l’objectiu professional 
desitjat. 

c) Elaborar el dossier d’assessorament i de reconeixements, necessari per a participar en 
el procés de reconeixement dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral 
o en activitats socials. 

d) Complimentar les dades necessàries pel seguiment i assegurament de la qualitat del 
servei. 

 
Personal de Secretaria 
 
a) Derivar a les persones amb consultes sobre assessorament al/la coordinador/a del 

servei. 
b) Donar la informació en relació a la inscripció i sol·licitud d’admissió al servei a les 

persones usuàries. 
 
Personal de consergeria 
 
a) Derivar a les persones amb consultes sobre assessorament al/la coordinador/a del servei 

d’assessorament 
 
 
Responsabilitats de les persones que intervenen al Servei de reconeixement 
 
 
Coordinador/a del servei  
 
a) Programar, organitzar, coordinar i fer el seguiment del servei. 
b) Promoure el servei i informar les persones interessades. 
c) Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei de reconeixement acadèmic 

dels aprenentatges.  
d) Assessorar al professorat implicat en el servei de reconeixement. 
e) Gestionar les reclamacions. 
f) Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment. 
g) Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual. 
h) Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries. 
i) Col·laborar en la gestió de les certificacions. 
j) Col·laborar en la gestió d’obertura d’expedients. 
k) Mantenir i millorar la qualitat del servei. 
l) Rendir comptes al/la cap d’estudis de cicles sobre el servei 
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Junta de reconeixement 
 
a) Programar les sessions de la junta de reconeixement dels aprenentatges de les persones 

que han realitzat el servei d’assessorament i s’han inscrit al procés de reconeixement 
acadèmic. 

b) Analitzar la documentació i altres evidències que han aportat les persones relacionades 
amb les unitats formatives o crèdits. 

c) Establir un pla d’avaluació per a cada persona usuària, determinant les tècniques 
(entrevista professional, simulació,...) a emprar per a la junta de reconeixement. 

d) Preparar l’entrevista de contrastació de la persona usuària elaborant el qüestionari de 
preguntes. 

e) Valorar els aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats socials 
de forma col·legiada, a partir del dossier d’assessorament per a la Junta de 
reconeixement, l'informe d’assessorament, les evidències documentals aportades per la 
persona usuària en relació amb la seva experiència i formació i les evidències 
competencials recollides per a cada persona usuària.  

f) Elaborar i signar l’acta de reconeixement dels aprenentatges i proposar la certificació 
de les unitats formatives o crèdits corresponents. 

g) Atendre i resoldre les reclamacions presentades per les persones participants. 
 
Personal de secretaria 
 
a) Gestionar, actualitzar i arxivar els expedients de les persones usuàries 
b) Gestionar el sistema d’informació i inscripció de les persones usuàries 
c) Lliurar els certificats 
d) Derivar a les persones amb consultes sobre reconeixement al coordinador/a del servei. 
 
Personal de consergeria 
 
a) Derivar a les persones amb consultes sobre reconeixement al/la coordinador/a del servei. 
 
Localització i horari del servei 
 
El protocol a seguir serà: 
 
a) Si la persona vol informació general (dates, horaris, oferta de cicles, etc.) consergeria o 

secretaria la derivaran al/la coordinador/a del servei. 
b) El/la  coordinador/a del SARE informarà a les persones sobre el funcionament general 

del servei.  
c) Un cop assignat assessor/a o junta de reconeixement les consultes s’hauran d’adreçar a 

aquestes persones. 
d) L’horari d’atenció variarà cada curs escolar en funció de les hores disponibles per part 

del/la coordinador/a del servei. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

Capítol 1.  Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 
 
L’Institut és un lloc on conviuen un bon nombre de persones. Com a qualsevol lloc, es 
produeixen conflictes. S'han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i 
l'assumpció per tots i totes que hi ha diferents col·lectius amb funcions, drets i deures ben 
determinats. 
 
Amb l’objectiu de promoure aquesta bona convivència al centre es facilita cada curs escolar 
als alumnes un document on queden recollides les normes bàsiques de convivència al centre 
[PE-1-1.2-64]. 
 
Aquest document, conegut per tota la comunitat escolar, es treballa cada curs des de la 
tutoria i amb cada grup d’alumnes amb la intenció de què sàpiguen quin és el comportament 
que s’espera d’ells/es i quines conductes són considerades contràries a les normes de 
convivència en el centre. 
 
Article 1. Mesures per a la promoció de la convivència al centre i el tractament de 
conflictes. 
 
La prevenció i detecció de necessitats individuals i/o grupals es donarà en una primera fase a 
través de l’acció tutorial que realitza l’equip docent. L’equip docent detecta i registra els fets 
produïts que afecten negativament la convivència al centre i la comissió de seguiment i 
convivència tracta de donar resposta de forma consensuada a cada registre, proposant 
mesures per millorar la convivència al centre. 
 
PROCEDIMENT A SEGUIR EN CAS D’INCIDÈNCIA 
 
1. Registre de la incidència. El/la professor/a professora afectat directament o que 
estigui a registre de guàrdia, registra la incidència.  
 
● Si la conducta mostrada per l’alumne/a interfereix  i impedeix seguir la classe de forma 

habitual el professor/a estendrà una notificació d’incidència a l’alumne/a i el podrà 
expulsar de l’aula. En aquest cas l’alumne/a:  

o Anirà immediatament a la sala de guàrdies. 
o Informarà al professor/a de registre que ha estat expulsat i donarà la seva versió. 
o L’alumne/a romandrà a la sala de guàrdia fent deures fins al final de la classe 

supervisat pel professor/a de guàrdia. 

● En cas de retirada de mòbils i/o dispositius tecnològics personals, d’alumnes menors 
d’edat, el professor/a el lliurarà a Prefectura d’Estudis dins un sobre i desconnectat i sense la 
targeta de memòria, i es retornarà segons el protocol establert:  

o 1a requisició: 24h i es torna al propi alumnat 
o 2a requisició: 48h i ha de venir la família a recollir dispositiu 
o 3a requisició: suspensió assistència al centre amb dispositiu electrònic. 
o En cas d’ús de mòbil per captació d’imatge/vídeo, s’aplicarà directament el 
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tercer supòsit i també es suspendrà d’assistència al centre, segons gravetat de 
la incidència. 

 
2. La comissió de seguiment i convivència analitza cadascuna de les incidències 
registrades i proposa de forma consensuada mesures preventives i/o correctores. Si s’escau 
derivarà el cas al servei de mediació escolar. 
 
3. Coordinador/a de nivell d’ESO o Batxillerat i/o tutor/a de FP: Informació a la família 
(en cas d’alumne/a menor d’edat) o alumne/a (en cas de ser major d’edat) de la incidència 
produïda i la sanció proposada per la comissió de seguiment i convivència. Es recull 
l’acceptació de la sanció (signatura) per part de la família o el l’alumne/a (en cas de ser 
major d’edat). En cas de sanció que impliqui expulsió, pel que fa a l’ESO i/o Batxillerat, la 
comunicació la fa el coordinador de convivència o algun membre de l’equip directiu. 
 
4. En cas de disconformitat amb la sanció per part de la família i/o no acceptació de la 
sanció, es procedirà a obrir expedient disciplinari tal i com s’estableix a l’article 6 del 
capítol 3. 
 
 
Capítol 2.  Mediació escolar. 
 
 
SERVEI DE MEDIACIÓ 
 
El Projecte Educatiu de l’Institut La Bastida té com a tret d’identitat afavorir l’educació en 
valors entre el seu alumnat, amb l’objectiu de  millorar les seves habilitats socials i apropar-
lo als valors de la convivència. Aquesta educació en els valors de la convivència implica el 
reconeixement de la diversitat d’interessos que es dóna en qualsevol comunitat i les 
diferents opinions de cadascú de nosaltres. Ara bé, a vegades, aquesta divergència pot 
provocar situacions conflictives que si es poden resoldre adequadament passaran a millorar 
les capacitats de l’alumne/a per a resoldre posteriors conflictes. 
 
Es considera així la mediació com a eina preferent per a la regulació de la convivència al 
centre, tot aplicant el programa del Departament d’Educació La convivència en els centres 
docents d’Ensenyament secundari. 
 
Entenem la mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 
intervenció d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte 
d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. El mediador no exerceix 
d’àrbitre, ni jutge ja que no té el poder d’imposar cap resolució a les parts en conflicte. 
 
Són objectius de la mediació escolar: 
 
a) Reduir l’hostilitat i establir una comunicació eficaç. 
b) Ajudar  les parts a comprendre les necessitats i interessos propis i els de l’altre. 
c) Fer preguntes que posin de manifest els interessos reals de cada part. 
d) Ajudar  les persones a concebre i a comunicar noves idees. 
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e) Ajudar a reformular propostes en termes més acceptables. 
f) Moderar les demandes que no són realistes. 
g) Comprovar la receptivitat de noves propostes. 
h) Ajudar a formular acords que resolguin els problemes actuals i puguin canalitzar-ne de 

nous. 
 
Són funcions del mediador/a: 
 
a) Facilitar la negociació, evitant l’enduriment de posicions i mostrant les possibles vies 

d’acord. 
b) Obrir canals de negociació. Quan no existeix el diàleg entre les parts, s’intervindrà  per  

restablir la comunicació. 
c) Traduir i transmetre informació. A vegades les parts no es comprenen i/o tenen 

percepcions molt diferents respecte als fets que originen el conflicte. 
d) Crear opcions.  Suggerir idees a les parts i afavorir que  trobin les seves pròpies 

opcions. 
e) Aportar un principi de realitat.   Augmentar la consciència de les parts respecte a les 

necessitats de l’altra, establint un marc realista per  avaluar els costos i els beneficis de 
resoldre el conflicte. 

 
El procés de mediació escolar té les següents característiques:  
  
a) La voluntarietat, segons la qual les parts no solament són lliures d’acollir-se a la 

mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment. La persona mediadora 
també pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de 
col·laboració en una de les parts o l’existència de qualsevol circumstància que faci 
incompatible la continuació del procés de mediació amb els principis establerts en 
aquest programa. 

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar les parts a assolir l’acord 
pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta, és a dir, no ha de prendre part 
en la solució definitiva del conflicte. La  persona mediadora no pot tenir cap relació 
directa amb els fets que han originat el conflicte. 

c) La confidencialitat, que obliga la persona mediadora i les parts a no revelar a persones 
alienes al procés de mediació la informació de caràcter privat que s’obtingui en el 
decurs del procés, llevat dels casos previstos a les lleis i a la normativa vigent. 

d) El caràcter personal, que suposa que les parts implicades en el procés de mediació i la 
persona mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es 
puguin valer de representants o intermediaris. Els alumnes menors d’edat hauran 
d’assistir-hi disciplinàriament. Quan se’ls ofereixi mediació en conductes sancionables 
disciplinàriament, acompanyats del pare, mare o representant legal, quan es tracti de 
conductes sancionables els alumnes menors d’edat hauran d’assistir acompanyats del 
pare, mare o representant legal. 

 
Procés del programa de mediació escolar: 
 
La mediació és un instrument per gestionar els conflictes de convivència que tenen per 
origen conductes dels alumnes sancionables disciplinàriament —excepte en les seves 
manifestacions més violentes o quan hi ha reiteració en la seva comissió— i tots els altres 
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conflictes de convivència molt més nombrosos, generats per situacions o conductes que, 
sense ser faltes o actes contraris a les normes de convivència del centre, enfronten un/a 
alumne/a amb un altre membre de la comunitat educativa o a qualsevol persona de la 
comunitat educativa amb altra pertorbant el bon clima de l’institut. En aquest cas es tracta 
de l’ús de la mediació escolar com a estratègia preventiva. 
 
Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació un cop aplicada 
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. 
 
Els casos de conflictes de convivència generats per situacions o conductes que, sense ser 
faltes o actes contraris a les normes de convivència del centre, enfronten un/a alumne/a amb 
un altre membre de la comunitat educativa i pertorben el bon clima de l’institut, poden 
demanar el servei de mediació. 
 
La direcció del centre també pot oferir la possibilitat de resoldre per la via de la mediació 
casos que poden ser sancionables disciplinàriament, llevat dels que comportin greu violència 
o intimidació o doble reincidència després d’un procés de mediació en el mateix curs 
escolar. 
 
 
Capítol 3.  Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials 
per a la convivència en el centre. 
 
Article 1. Conductes Sancionables (Article 37.1 LEC).   
 
Tenen la consideració de conductes sancionables. 
 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i 
els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

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

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

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

● Ofendre la sensibilitat dels altres. 
● Prendre objectes que no són propis. 
● Utilitzar dispositius electrònics personals amb possibilitats de captació d’imatge i so, 

per enregistrar fotos o filmacions en el recinte escolar, excepte en els casos 
d’autorització expressa del/la professor/a. 

● Crear situacions de perill i de risc per a un/a mateix o per ais altres. 
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A l’article 37.2. de la LEC diu que: els actes o les conductes anteriors que impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o 
social dels  afectats s’han de considerar especialment greus. 
 
Article 2. Sancions imposables (Article 37.3 LEC).    
 
Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades són: 
 
a) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries.  
b) La suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits 

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

c) Obertura d’un expedient disciplinari. Els alumnes objecte d’obertura d’expedient no 
podran ser delegats/es de curs ni pertànyer al Consell Escolar. Si ja ho són hauran de 
ser rellevats per l’alumne següent més votat.  

d) La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
 
Article 3. Competència per imposar les sancions  
(Article 25 Decret 102/2010 Autonomia de centres). 
 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a 
l’efecte, sense  perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat social per al 
centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir en la resolució de 
l’expedient. 
 
Article 4. Prescripcions (Article 25.5 Decret 102/2010).    
 
Les faltes i sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la 
seva imposició. 
 
Article 5. Graduació de les sancions. Criteris.  
(Article 36.2 LEC i Article 24.3 i 4 Decret 102).    
 
Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a 
l’article 37. 1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 
 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 

la resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 

carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de 
manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
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En tot cas, els actes o conductes  a què fa referència l’article 37.2 de la Llei d’educació  
s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de 
manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de 
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres 
persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 
 
Circumstàncies que poden disminuir la gravetat d’una actuació: 
a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 
b) No haver comès amb anterioritat altres faltes. 
c) La petició sincera d’excuses. 
d) La falta d’intencionalitat. 
e) Les circumstàncies personals, familiars i socials greus. 
 
Circumstàncies que poden intensificar la gravetat d’una actuació: 
a) Actes de tipus discriminatori. 
b) Molestar companys d’edats inferiors o recentment incorporats. 
c) La premeditació i reiteració. 
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
e) Falta de reconeixement de la conducta incorrecta. 
f)       Negativa a la petició d’excuses. 
 
 
Article 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes   
(Article 25 Decret 102).   
 
Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades al’article 37.1 
de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de 
la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 
l’expedient incoat a l’efecte. 
 
La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una 
docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, 
i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les 
activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels 
danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 
 
De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas 
de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres 
actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva 
de resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també 
els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la 
proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò 
que a l’expedient s’estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per 
realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància 
escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius 
més. 
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Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta 
d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera 
excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies 
lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de 
la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al 
centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les 
activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d’assistència a 
classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a 
compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme 
durant aquest període. 
 
Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció 
aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els 
serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar 
periòdicament al Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a 
què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i 
de la seva imposició. 
 
Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret 
a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà 
l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució 
que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció 
d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de 
garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha 
de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la 
nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 
 
Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 
convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera 
immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica 
directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la 
falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors 
d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
 
 
Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la 
convivència en el centre.    
 
 
Article 1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre.   
 
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció 
pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats 
complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador o d’altres 
organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i 
sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del 
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recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i 
afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.  
 
 
Entre les conductes contràries a la convivència es consideren les següents, quan no siguin de 
caràcter greu: 
 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres 

membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i 
els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre, el 
deteriorament de les dependències o els equipaments del centre. 

c) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
d) Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 
 
Article 2. Mesures correctores i sancionadores 
 
Les sancions respecte a l’apartat a, b i c: 
a) Amonestació oral (compareixença immediata davant la Comissió de Convivència). 
b) Permanència durant el temps d’esbarjo. 
c) Ampliació d’horari (tarda). Realització de deures i tasques pendents en horari no lectiu 

durant dues hores el dia 
d) Requisició del mòbil per ús indegut dins dels centre. 
e) Prohibició d’accés al centre amb telèfon mòbil o qualsevol altre aparell electrònic per 

ús indegut dins dels centre deforma reiterada. 
f) Reparació econòmica dels danys causats. 
g) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes que suposin sortida del centre 
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes durant un període no superior a 

5 dies lectius. 
i) Realització de tasques educadores en horari de pati o no lectiu. 
j) Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries per un 

període màxim d’un mes. 
k) Obertura d’un expedient disciplinari. Els alumnes objecte d’obertura d’expedient no 

podran ser delegats/es de curs ni pertànyer al Consell Escolar. Si ja ho són hauran de 
ser rellevats per l’alumne següent més votat.  

 
Les sancions respecte a l’apartat d) faltes injustificades a classe i de puntualitat 
s’especifiquen a l’article 5 d’aquest mateix capítol. 
 
Article 3. Competència per imposar les sancions  
 
La comissió de convivència podrà imposar mesures i sancions seguint el que prescriu 
l’article 2 d’aquest capítol. Aquestes  mesures es notificaran als pares, o alumnes majors 
d’edat, seguint el model PE-1-1.2-74.  
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Article 4. Circumstàncies atenuants i agreujants 
 
La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar 
en què es troben els/les alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i 
la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat 
contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels/les alumnes. En el cas de les 
conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha 
d’ajustar al que disposa la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). 
 
Circumstàncies atenuants 
 
● Reconeixement voluntari dels fets. 
● Asumció de la responsabilitat i demanda de disculpes. 
● Acceptació dels danys causats  i reparació voluntaria.  
● Demanda del servei de mediació del centre. 
 
Circumstàncies agreujants 
 
● Manca de reconeixement dels fets. 
● Negació de la responsabilitat. 
● Manteniment d’actituds inadequades. 
● Reiterament. 
 
Article 5. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores.  
 
El professorat passarà llista cada hora de classe amb el sistema informatitzat establert i 
enregistrarà la falta o retard corresponents. En absència del titular, passarà llista el 
professorat de guàrdia. 
 
 Els alumnes d’ESO que arribin tard al centre entraran a l’institut i consergeria registrarà el 
retard al programa informàtic, segons el protocol establert. 
 
Quan l’alumne/a acumuli tres retards injustificats, li suposarà una incidència que es 
sancionarà amb una ampliació de tarda. 
 
Serà funció del tutor/a rebre els justificants de faltes i justificar-les al programa de control 
d’assistència. En cas d’absentisme continuat, s’aplicaran els protocols d’absentisme 
establerts i es comunicarà a la família. 
 
Si l’alumne/a no modifica la conducta, al cap d’una setmana, el tutor/a farà el següent: 
 
Alumnat d’ESO 
 
● Alumnat menor de 16 anys: el tutor/a iniciarà el protocol d’absentisme i si al cap de dos 

mesos no hi ha notícia ni d’ell/a ni dels seus pares, se’l donarà de baixa d’ofici, prèvia 
comunicació als serveis socials de l’ajuntament del possible incompliment de 
l’escolarització obligatòria. En aquest cas coordinació pedagògica farà la comunicació a 
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secretaria que procedirà a donar de baixa a l’alumne/a.  
 
● Alumnat major de 16 anys:  el tutor/a exposarà el cas a l’equip docent, òrgan que 

decidirà sobre la conveniència o no de proposar a l’alumne/a que es doni de baixa al 
centre o si al cap de dos mesos no hi ha notícia de l’alumne/a demanar a coordinació 
pedagògica que comuniqui a secretaria el fet per tal de donar-lo de baixa. Si s’escau, es 
farà la comunicació als serveis socials de l’ajuntament a través del protocol 
d’absentisme. 

 
Alumnat de BATXILLERAT 
 
● El tutor/a li estendrà una amonestació escrita, segons model establert [PE-1-1.2-9]. 
● Si l’alumne/a no modifica la conducta, al cap de 15 dies el tutor/a li estendrà una segona 

amonestació escrita, segons model establert [PE-1-1.2-9]. 
● Si l’alumne/a no modifica la conducta, el tutor/a exposarà el cas a l’equip docent i a direcció. 

Aquesta situació pot comportar que la direcció del centre anul·li la matrícula de l’alumne/a si 
aquest o el seus pares o tutors legals (en cas d’alumnat menor d’edat) no justifiquen la seva 
absència en el termini d’una setmana a partir de la seva notificació per escrit (segona 
amonestació escrita).   

 
Alumnat d’FP  
 
L’assistència de l’alumnat és condició necessària per a l’avaluació contínua. 
 
El tutor/a haurà de tenir coneixement del nivell d’assistència dels alumnes del seu grup, tot 
considerant que aquests ensenyaments són de modalitats presencials i per tant impliquen 
l’assistència obligatòria de l’alumnat a totes les hores lectives previstes per a cadascun dels 
mòduls professionals (LOE) o crèdits (LOGSE) que cursin i a totes les hores previstes del 
mòdul/crèdit de formació en centres de treball (FCT). Per tenir coneixement d’aquest tema 
haurà de consultar la relació de faltes d’assistència que li faciliti la base de dades integrades 
del programa de control d’assistència del centre. 
 
Trimestralment, els tutors/es hauran d’extraure informe de faltes del programa de control 
d’assistència i el lliurarà a secretaria del centre. 
 
En cas d’absentisme injustificat, amb el 25% de faltes d’assistència injustificades a un 
crèdit/mòdul, unitat didàctica o unitat formativa, l’alumne/a pot perdre el dret a l’avaluació 
contínua en aquest crèdit/mòdul. Si aquestes faltes es justifiquen degudament, 
s’incrementarà en un 5% el marge per perdre el dret d’avaluació continua, arribant així fins 
el 30%.. 
 
Una vegada acumulat el 15% de les faltes d’assistència, s’informarà a l’alumne/a per a què 
pugui corregir la seva conducta. 
 
En cas que l’alumne/a arribi al 25% de faltes, es comunicarà a l’alumne/a que ha perdut el 
dret d’avaluació continua. 
Es consideren falta justificada: hospitalització i/o visita mèdica, citació judicial i exàmens 
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oficials. A més l’equip docent valorarà la justificació d’absències per motius de feina i altres 
situacions de força major. 
 
En l’inici del curs, el tutor/a informarà als alumnes del seu grup tutorial de les 
conseqüències a efectes acadèmics que pot tenir el fet de no assistir amb regularitat a les 
classes, d’acord amb la normativa vigent. 
Assistència i puntualitat a l’estada a l’empresa: És obligació de l’alumnat ser puntual i fer 
l’horari establert al conveni/acord de col·laboració, complint amb diligència i bona fe totes 
les tasques que li són encomanades. En cas de retard o falta d’assistència l’alumnat avisarà 
als tutors/es de centre i d’empresa (telefònicament o per correu electrònic), deixant 
constància al qBID, i aportant el corresponent justificant o baixa mèdica (original per 
l’empresa i còpia per l’institut). En cas de relació contractual o de beca formativa, l’alumnat 
estarà sota l’organització i direcció de l’empresa, essent aquesta la que aplicarà les mesures 
correctores o disciplinàries corresponents, amb la màxima sanció del cessament de la relació 
contractual o de beca. En aquest cas l’alumne  obtindrà  un resultat negatiu en les activitats 
programades i dels % dels resultats d’aprenentatge corresponents, com també perdent el dret 
a la continuïtat en l’FP dual.  
 
Article 6. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat.    
 
L’alumnat a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria pot exercir el seu dret 
a fer vaga.  Les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat en relació amb la seva 
assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del 
centre i amb la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tindran la 
consideració de falta. 
 
Per tal que la direcció del centre autoritzi els alumnes a exercir aquest dret i que nos se’ls 
computi falta d’assistència a classe per aquest motiu, el procediment que han de seguir és el 
següent: 
 
En cas de vaga convocada per algun sindicat d’estudiants 
 
Ha d’haver-hi convocatòria oficial de vaga d’estudiants a Catalunya per part d’algun dels 
sindicats d’estudiants reconeguts. 
 
El delegat/da de grup ha de lliurar amb un mínim de 48 hores abans del començament de la 
jornada de vaga, un llistat on s’especifiqui: 
 
a) Nom del grup. 
b) Motiu de la vaga. 
c) Sindicat que convoca. 
d) Data. 
e) Nom de cada alumne que participarà en la mateixa amb DNI i signatura. 
 
El grup d’alumnes ha de rebre confirmació per part de la direcció del centre, per garantir que 
la vaga està reconeguda i la falta d’assistència quedarà justificada. 
En cas que sigui iniciativa pròpia de l’alumnat del centre 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Bastida 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

PE-1-1.2 NorNormes d’Organització i Funcionament del Centre                                                                 Pàgina                           58/86 
Aprovades p Aprovat per  la direcció  el  16/04//2021                                                                                  Data d’impressió 20/01/2021 
Aquest docu  Aquest document por quedar obsolet una vegada imprès                                                        V 13  

Els representants de l’alumnat en el consell escolar o un grup significatiu de delegats 
d’estudiants han de comunicar amb 24 hores d’antelació la convocatòria del consell de 
delegats al cap d’estudis, òrgan que els facilitarà l’espai per reunir-se i ho farà saber al 
claustre de professors i a consergeria. Excepcionalment, prefectura d’estudis pot planificar 
la convocatòria del consell de delegats en el mateix dia, sempre que sigui possible. 
 
Si la majoria del consell de delegats aprova la manifestació, ho comunicaran a prefectura 
d’estudis i/o a direcció pel tal que els facilitin celebrar consultes i/o votacions sobre el tema 
en els grups respectius, si cal, el mateix dia. 
 
Si la majoria de l’alumnat dona suport a la iniciativa, amb 48 hores d’antelació, 
representants del consell de delegats lliuraran a prefectura d’estudis i/o direcció el resultat 
de les votacions i es posaran d’acord en la manera d’efectuar l’acte. 
 
En ambdós casos, prefectura d’estudis i/o direcció comunicarà al claustre de professors i a 
consergeria la celebració d’aquest acte. 
 
El director/a assabentarà la comunitat educativa dels fets i lliurarà una carta als alumnes 
menors d’edat perquè la facin arribar als seus pares. En aquesta carta s’informarà els pares 
i/o tutors legals de la convocatòria, així com dels drets dels seus fills pel que fa l’assistència 
a classe el dia de la convocatòria i s’adjuntarà un model d’autorització perquè, si estan 
d’acord en què els seus fills facin vaga o assisteixin a la manifestació i/o concentració, 
signin aquesta autorització i assumeixin totes les responsabilitats que se’n puguin derivar. 
 
Si l’acte reivindicatiu comença enmig de l’horari lectiu, només podran sortir del centre els 
alumnes que hagin portat l’autorització degudament signada. 
 
 

TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS 
SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 
Capítol 1.  Qüestions generals.    
 
La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és imprescindible 
per assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumne. 
 
L’Institut promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles i 
la participació en el funcionament del centre, a través de l’acollida a les famílies, la carta de 
compromís educatiu, informació i comunicació, participació en el seguiment escolar dels 
fills i en el funcionament del centre, i formació per a les famílies. 
 
D'altra banda, el centre educatiu facilitarà la participació de les associacions famílies 
d’alumnes (AFA) en el projecte educatiu i en el funcionament del centre, afavorint les seves 
activitats i reunions. També els oferirà la possibilitat de difondre la seva informació en els 
taulers d'anuncis del centre i la pàgina web del centre i els garantirà els contactes necessaris 
amb la Direcció. 
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D'acord amb l'article 4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius, el projecte educatiu contribuirà a impulsar la col·laboració entre els diversos 
sectors de la comunitat educativa i la relació entre el centre i l'entorn social. 
En aquest sentit, el projecte educatiu del centre impulsarà la participació de l’alumnat en la 
gestió del centre, l'associacionisme i el voluntariat entre els alumnes, donant-los a conèixer 
aquells projectes associatius d'entitats juvenils que estiguin vinculats a l'entorn del centre. 
 
Capítol 2.  Informació a les famílies 
 
Per assolir els objectius educatius previstos és fonamental garantir el diàleg i la participació 
de les famílies en el procés educatiu de l’alumnat. Per això l’equip directiu utilitzarà 
mecanismes eficaços de difusió i comunicació de les accions de direcció i coordinació. 
 
 Aquests mecanismes facilitaran  l’accés a la informació que proporcionen la xarxa 
d’Internet i l’ús del correu electrònic, que permeten compartir la informació amb les 
famílies de manera transparent i clara. La comunicació, però, ha de tenir un caràcter 
bidireccional. És a dir, no es donarà importància només a la difusió de la informació, sinó 
també al contacte de les famílies amb l’escola. La comunicació directa amb les famílies 
s’establirà de la següent manera: 
 
● Correu electrònic. Al principi de cada curs les famílies, a través del tutor, facilitaran 

una adreça de correu de contacte per permetre a l'equip docent i a direcció fer arribar 
les informacions sobre el procés d'aprenentatge del seu fill o filla o qualsevol altra 
informació que des del centre es cregui convenient fer arribar a les famílies. Els tutors, 
igualment, les poden fer servir com a eina d’intercomunicació amb les famílies sovint 
més àgil i ràpida que el telèfon o el correu ordinari. 

● Programa gestió assistència 
● Reunions amb famílies d’alumnes, també amb alumnes de les etapes post-obligatòries 

de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, amb l’assistència d’un/a representant 
de l’AFA. 

● Sistema de queixes i suggeriments 
● Enquestes anuals de satisfacció a les famílies de 1r i 4t d’ESO i 2n de BATX. 
● Actualització constant de la informació a la web de l’Institut. 
● Horaris d’atenció al públic a la web de l’Institut. 
● Tríptics informatius. 
● Jornades de portes obertes. 
 
 
Capítol 3.  Associacions de mares i pares d'alumnes 
 
Al centre podran constituir-se associacions de pares i mares d’acord amb les normes 
jurídiques vigents. Hauran d’enregistrar els seus estatuts i la identitat dels seus responsables 
elegits democràticament, al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. 
 
El director o la directora facilitarà el desenvolupament de les activitats de les associacions 
de pares i mares. Els mantindrà informats, mitjançant els seus representats, de tot el que 
afecti a la vida del centre, a més de recollir i considerar els seus suggeriments i peticions. 
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El director o la directora pot assistir a totes les assemblees o reunions generals de pares i 
mares, a excepció d’aquelles on es tracten temes interns de l’ associació. 
 
Les juntes de les associacions de pares i mares disposaran d’un local a l’Institut per al 
desenvolupament de les seves funcions. Els espais poden ser compartits amb altres activitats 
compatibles. 
Les associacions de pares i mares podran utilitzar, per a les seves activitats, les aules 
polivalents, zones esportives i biblioteca del centre, sempre que no interfereixin el normal 
desenvolupament escolar. És condició la prèvia petició al director o directora, con a norma 
general, amb una antelació mínima de 48 hores. 
 
 
Capítol 4.  Alumnes delegats/des. Consell de participació 
 
DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT 
 
(Decret    279/2006    de    4    de    juliol    del    DOG    nº.    4670-    6.7.2006    sobre drets 
i deures de l’alumnat). 
 
DRETS. L’alumnat té dret: 
 
a) A rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat. 
b) A una valoració objectiva del seu rendiment escolar, i a rebre la programació de cada 

matèria, amb objectius, metodologia i avaluació. 
c) Al respecte de la seva llibertat de consciència i de les seves conviccions morals i 

religioses. 
d) Al respecte de la seva integritat i dignitat personals. 
e) A participar en el funcionament del Centre, amb aportacions personals o a través deis 

seus representants/es, i a presentar les iniciatives, suggeriments o reclamacions que 
consideri necessaris. 

f) L’alumnat  té dret de reunir-se en el centre, dret que es pot efectuar en horari lectiu, 
especialment les reunions de delegats i delegades de curs. i d’ associació d’acord amb 
la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats 
docents.  

g) L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions 
d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que 
afectin altres centres educatius.  

h) L'alumnat té dret a la llibertat d’expressió, a  manifestar les seves opinions, 
individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els 
membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i drets 
constitucionals, mereixen les persones. 

i) A rebre orientació escolar i professional. Si cal, s'atendran els seus problemes pel que 
fa a l'aprenentatge, i se l’orientarà perquè trií estudis o l'activitat laboral posterior. 

j) A ser informat de la convocatòria de beques o d'ajudes, oficials, privades o del propi 
centre. 

k) A l'assegurança escolar. 
l) A demanar revisió del resultat de l'avaluació, i fer reclamacions per les qualificacions 
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obtingudes, d'acord amb les disposicions legals. 
m) L’alumnat  té dret a la protecció dels seus drets. Les accions que es produeixin dins 

l'àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat 
poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus 
pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director o de la directora del centre. 

n) A l'ajornament de qualsevol activitat avaluadora si un alumne o alumna no la pot 
realitzar per causes de força major acreditades. 

o) A adoptar decisions col·lectives en relació a la seva assistència a classe que no tinguin 
la consideració de falta ni siguin objecte de sanció, amb els següents criteris: 

p) El Consell Escolar pot determinar que a partir de tercer curs d’ESO, les decisions 
col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació a la seva assistència a classe, no 
tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui el 
resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell 
de delegats/des a la direcció del centre amb 48 hores antelació i es disposi de la 
corresponent autorització deis seus pares. 

q) Als ensenyaments post-obligatoris, no tindran la consideració de falta ni seran objecte 
de sanció les decisions col·lectives de l’alumnat sobre la seva assistència a classe quan 
siguin el resultat de l’exercici del dret de reunió. El consell de delegats/des ho haurà 
comunicat prèviament a la direcció del centre amb 48 hores antelació. En el cas de 
l’alumnat menor d’edat, es disposarà de la corresponent autorització deis pares o tutors 
legals. 

En   els   dos   casos    anteriors,    l’alumne    que   no   vulgui   secundar    les    decisions 
preses, té dret a romandre al centre degudament atès. 

DEURES. Els/les alumnes tenen el deure de: 

 

a) Respectar   els   seus   mutus   drets,   així  com   els   drets   de  la   resta   de   
membres   de   la comunitat escolar i respectar les normes de convivència. 

b) Respectar el dret d'estudi dels seus companys/es. 
c) Assistir a classe amb puntualitat. I justificar-ne les faltes d’assistència. 
d) Fer    les    tasques    escolars    que    els/les    han    encarregat    els/les    

professors/es,    tot esforçant-se en la seva feina i l'han de realitzar amb el més gran 
interès. 

e) Respectar les normes de seguretat i d’higiene. 
f) Respectar   la   integritat   física   de   tots    i   cadascun    dels   membres   de   la   

comunitat educativa. 
g) Respectar, compartir i emprar correctament els béns i les instal•lacions de l’Institut i 

els seus entorns. 
h) Participar i col•laborar en totes aquelles reunions a què siguin convocats per raó del 

seu càrrec o la seva representativitat. 
i) No      anar-se'n      de      l’Institut,      sense      previ      coneixement      dels/de      

les      seus/ves professors/es. 
j) Reparar   aquells   desperfectes   de   què   siguin   responsables,   sempre   que   

estigui   a l'abast de les seves habilitats i possibilitats econòmiques. 
k) Atendre les indicacions específiques, efectuades pel personal docent i no docent de 

l’Institut, que facin referència a les normes de convivència. 
l) Comportar-se correctament en totes les activitats que es realitzin fora del centre. 
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A l’Institut es constituirà un Consell de delegats i delegades dels estudiants que serà format 
pels/per les delegats/es elegits/des lliurement pels estudiants de cada curs o classe, 
especialitat o branca, i pels representants dels estudiants en el Consell Escolar del centre. 
L'elecció dels delegats o delegades serà per a tot el curs i es realitzarà en els primers 30 dies 
lectius. 
Funcions del Consell de delegats i delegades són les següents: 
 
a) Donar   assessorament   i   suport   als   representants   dels   estudiants   del   CE,   als   

quals faran     arribar      la      problemàtica      específica      de     cadascun dels 
cursos,  classes, especialitats o branques que representen. 

b) Elaborar informes per al CE, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d'aquest òrgan 
col·legiat. 

c) Ser informat de l'ordre del dia de les reunions del CE amb l'antelació  suficient, i dels 
acords adoptats a fi de donar-ne difusió per ser tractat en els diferents cursos. 

d) Informar de les seves activitats a tots l’alumnat del centre. 
e) Rebre informació sobre els convenis de pràctiques en empreses i participar en el seu 

seguiment. 
f) Col·laborar amb els altres estaments de l’Institut per tal de millorar la convivència, 

equipaments i la resta de situacions que donen lloc al fet educatiu que es produeix a 
l'escola. 

Funcionament del Consell de Delegats i Delegades és el següent: 

● El CD es reunirà de forma ordinària una vegada al trimestre, aproximadament dues setmanes 
abans de la reunió del CE. 

● El CD es podrà reunir de forma extraordinària, sempre que la junta permanent o la meitat més 
un dels/de les delegats/des ho sol licitin. 

● Les convocatòries del CD tindran una antelació mínima de 24h. Si s’escau, i en una situació 
d’urgència es podrà convocar de forma immediata 

● L'hora i el lloc de les reunions es decidirà d'acord amb la Direcció de Institut i sempre que no 
afecti el normal desenvolupament de les activitats pròpies del centre, preferiblement a les hores 
d’esbarjo. 

● El CD elegirà un president o presidenta i un secretari o secretaria que hauran de moderar les 
reunions i aixecar acta dels acords presos. El president o presidenta i el secretari o secretaria 
s'elegiran per majoria d'entre els/les alumnes que formin part del CE. 

● A les reunions del CD assistirà un membre de l'equip directiu que en tindrà veu però no podrà 
votar.(Cap d’estudis o Coordinador/a pedagògic/a). 

● El CD elegirà una junta permanent de delegats i delegades d'entre els seus membres. En aquesta 
junta, que no serà inferior a 5 membres, hi seran els/les següents alumnes: 

a) El president/a del CD. 
b) L’alumne/a per cada etapa educativa que hi hagi en el centre. 
c) L’alumne/a afegit per cada 200 alumnes representats. 
d) Els representants de l’alumnat en el Consell Escolar. 
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Capítol 5.  Altres òrgans i procediments de participació.    
 

Els pares i les mares participaran en la gestió del centre i en la tasca educativa mitjançant 
els seus representants al Consell Escolar (i les seves respectives comissions), les seves 
associacions i la relació amb el tutor/a, els professors/es del seu fill/a i els òrgans 
unipersonals del centre (membres de l’equip directiu). 

Els pares i les mares participaran també en la gestió del centre a través de les enquestes de 
satisfacció que es realitzaran cada curs escolar, en els nivells que la Direcció consideri més 
adients. 

 
Capítol 6.  Cartes de compromís. 
 

El centre disposa de dues cartes de compromís:  

Carta de compromís educatiu per a secundària. 

La carta de compromís educatiu (PE-1-1.2-75) és una eina que facilita la cooperació entre 
les famílies i el centre educatiu i expressa els compromisos que s'avenen a adquirir per 
garantir la cooperació entre les seves accions educatives en un entorn de convivència, 
respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives.   

Els continguts comuns de la carta s'han de formular amb la participació de la comunitat 
escolar, especialment els professionals de l'educació i les famílies, i els ha d'aprovar el 
Consell Escolar. 

El centre i la família hauran de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts 
comuns en el moment de la primera matriculació a l’ESO a l’Institut La Bastida.  Aquest 
document anirà signat pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i pel director o directora del 
centre. D'altra banda, la carta de compromís educatiu farà referència al seguiment de 
l'evolució dels alumnes. En aquest sentit, i amb la finalitat que la carta de compromís 
educatiu pugui ser una eina més efectiva en el seguiment individualitzat de l'alumne, es 
poden afegir als continguts comuns de la carta altres continguts específics addicionals per al 
seguiment de cada alumne. Per això, el centre, d'acord amb cada família, pot completar 
cada carta de compromís amb una addenda de continguts específics addicionals on, un cop 
detectades les necessitats de cada alumne, s'especifiquin les mesures que es duran a terme 
per millorar el seu rendiment escolar i la seva integració escolar i social, els compromisos 
que cada família i el centre s'avenen a aquestes accions, i el seguiment dels resultats de les 
mesures dutes a terme. Aquesta addenda, que ha de ser signada pel pare, mare o tutor legal 
de l'alumne i pel tutor del centre, pot ser signada també per l'alumne a partir de 1r curs 
d’ESO, es formalitza durant el primer trimestre de curs i té una revisió anual, com a mínim. 

De la carta de compromís, de les revisions successives i de les addendes de continguts 
específics signades, n'ha de quedar constància documental al centre i a la família. 

La Carta de Compromís serà el document de referència que regula les obligacions i drets de 
l’institut i els pares. 
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DRETS. Els pares i les mares i els tutors i tutores legals tenen dret : 

a) A ser informats/des pel /la tutor/a de les normes de l’Institut que afectin el seu fill/a. 
El/la tutor/a informarà als pares i mares de l’alumnat menor d’edat, i no emancipat, 
del seu rendiment acadèmic, de l’assistència a classe i de tots els aspectes referents al 
aprenentatge i la convivència amb els altres.  

DEURES. Els pares i mares i els tutors i tutores legals tenen el deure: 

a) D’acudir al centre quan siguin convocats pel/per la tutor/a, per l’orientador o 
orientadora, cap d’estudis o director/a. 

b) De posar-se en contacte amb al centre quan, per malaltia o accident, l’alumne/a deixi 
d’assistir al centre, sense perjudici de la posterior acreditació mitjançant les 
justificacions reglamentàries, en cas d’alumnat menor d’edat. 

És aconsellable que amb les circumstàncies del punt anterior, els pares i les mares dels/de 
les alumnes majors d’edat o emancipats/es actuïn de la mateixa manera. 
 

 
Carta de compromis del servei d’assessorament i reconeixement 
 
Serveix per a posar de manifest el compromís del centre amb les persones que sol·liciten 
algun d’aquests serveis. (PE-1-1.2-76)     
 

 
TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 
Capítol 1. Aspectes generals.    
 
Article 1. Entrades i sortides del centre.    
 
ENTRADES 
 
Tot l’alumnat  entrarà i sortirà de l’Institut per la porta principal. L’alumnat de cicles de GM 
d’esports que entra al centre amb  bicicleta entrarà  i sortirà per les rampes sempre 
acompanyat del professorat responsable.  En cap cas  es pot entrar al centre amb bicicleta 
per la porta principal. 
 
L’alumnat que tingui classe a l’edifici del centre anirà ràpidament cap a aquestes 
dependències i els que utilitzen altres instal·lacions externes com poliesportius (CFGS 
d’esports) aniran també el més ràpid possible cap a cadascun dels llocs assignats. 
 
Els alumnes d’ESO que arribin tard al centre entraran a l’institut i el personal de consergeria 
prendrà nota del nom de l’alumne/a i de l’hora a la qual ha arribat al full de registre 
corresponent  i l’enviaran a classe o a la sala de guàrdies, seguint el protocol establert. 
 
El seguiment de l’alumnat de FP i Batxillerat que arribin tard al centre el farà el professorat 
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que té l’alumne a aquella hora mitjançant el programa de gestió d’absències del centre, el 
tutor/a portarà el registre d’aquest retards. Si aquests retards són continuats l’equip docent 
pot proposar mesures correctores. 
 
En el cas de l’ESO i el Batxillerat, les faltes previstes amb antelació s’hauran d’informar al 
tutor/a a través de l’agenda de l’alumne. 
 
Les sortides es realitzaran pel mateix lloc per on s’han realitzat les entrades. Si cal fer algun 
canvi ocasional per absència d’un/a professor/a d’última i/o primera hora del matí o tarda, 
serà convenientment comunicat.  
 
Cap alumne/a podrà accedir a l’aulari o instal·lacions externes  sense portar la documentació 
que l’acrediti com a membre d’aquest col•lectiu (carnet escolar). En cas que no pugui 
demostrar que és alumne/a del centre, se’l convidarà a abandonar les instal·lacions. 
 
 
SORTIDES 
 
SORTIDES DEL CENTRE DURANT L’HORARI ESCOLAR 
 
a) Sortides per motius particulars. 
 
D’acord amb l’article 5 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures del alumnes, 
el consell escolar estableix el següent: 
 
a.1. Alumnes de primer a quart d’ESO: per a sortir del centre en horari lectiu han 
       d’estar acompanyats per un familiar.  
 
a.2. Alumnes de quart d’ESO majors de 16 anys: poden sortir del centre en horari lectiu 
       sempre que portin la corresponent autorització escrita signada pels seus pares o 
       tutors legals. 
 
Si han de sortir del centre per motius particulars (visita mèdica o altres circumstàncies), 
l’autorització es farà mitjançant l’agenda o el document de justificació de faltes 
d’assistència i retard alumnat [PE-1-1.2-71]. 
 
Si quan han de sortir del centre no poden contactar amb el seu tutor/a, l’alumne/a buscarà un 
membre de l’equip directiu o professorat de guàrdia, qui comprovarà que l’autorització és 
correcta, la signarà (especificant la data i l’hora de sortida) i la retallarà i donarà permís a 
l’alumne/a per a abandonar el centre. A continuació aquest professor/a lliurarà l’autorització 
al tutor/a corresponent. 
 
a.3. Alumnes de batxillerat i CFGM (menors d’edat): 
        Poden sortir del centre en horari lectiu sempre que portin la corresponent autorització 
        escrita signada pels seus pares o tutors legals. 
a.4. Alumnes de CFGM,  superior, Batxillerat (majors d’edat): 
       Poden sortir del centre en horari lectiu un cop s’hagin justificat davant del seu tutor/a o 
       professorat que en aquell moment els faci classe. 
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b) Sortida al carrer durant el pati 
 
b.1. Els alumnes de Batxillerat i FP poden sortir al carrer durant el pati. A l’hora del pati del 

matí poden sortir del centre durant els primers 10 minuts de pati (d’11,15 hores a 11,25 
hores). Durant aquest temps una conserge es col·locarà davant de la porta de sortida pel 
tal de deixar sortir només els alumnes de batxillerat i FP. Passat aquest temps, ja no 
deixarà sortir ningú més. Els alumnes que surtin ja no podran tornar a entrar fins a les 
11,40 hores. Si no arriben abans de les 11,50 h, s’hauran d’esperar a l’hora següent per 
poder entrar (12,40 hores). 

 
b.2. Durant el temps d’esbarjo els alumnes poden anar controladament als lavabos de la 

planta baixa i fer ús de la biblioteca, respectant les seves normes, però no poden quedar-
se a les aules ni als laboratoris, tallers o lavabos del primer pis i dels soterranis, sens 
perjudici del què es diu en l’article b.3. 

 
b.3. Tot el professorat haurà de tancar degudament l’espai docent abans d’abandonar- lo i 
       cridar l’atenció a qualsevol alumne/a que vegi pels passadissos, tot demanant-li 
       explicacions de què està fent. 
 
c) Sortides del centre quan falta un professor/a 
 
c.1. Quan, per la raó que sigui, falta un professor/a, el que han de fer els alumnes és 
      esperar el professorat de guàrdia i, en cap cas, abandonar l’aula ni, menys encara, 
      abandonar el centre. 
 
c.2. El professorat de guàrdia, tal com s’especifica a l’article 7 (“Guàrdies”), 
      indicarà als alumnes què han de fer. En les circumstàncies allà assenyalades   
 
 
Article 2. Visites de les famílies.    
 
Les visites dels pares i mares al centre durant l’horari lectiu es poden fer: 
 
● A proposta del tutor per fer una entrevista sobre el seguiment escolar del seu fill/a. 
● A proposta de l’equip directiu. 
 
El canal de comunicació dels pares amb els professors/es del seu fill/a és el tutor/a que  
s’encarregarà de recollir la informació dels professors/es i transmetre-la als pares i a 
l’inrevés.   
 
Per establir comunicació amb els professors del seu fill/a, els pares es dirigiran al tutor/a, a 
menys que sigui el professor/a  qui demani l’entrevista.  
 
Els pares i mares no poden accedir a les aules en horari lectiu. 
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També els pares poden demanar entrevistes al tutor/a o a l’equip directiu:  
● Al primer cas el canal adequat és l’agenda o també via telefònica. Els tutors disposen 

d’una hora d’atenció a les famílies de la que s’informa a començament de curs. 
● Respecte a l’equip directiu, és convenient, abans de venir al centre, concertar 

l’entrevista telefònicament. L’equip directiu disposa d’un horari d’atenció a les 
famílies. 

 
Article 3. Activitats complementàries i extraescolars.    
 
ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN VARIACIÓ EN ELS ESPAIS HABITUALS 
 
Les activitats que impliquen variació en els espais habituals es regeixen per normativa. 
 
Quan hi ha una activitat programada amb els alumnes dins del centre, com ara xerrades, 
pel·lícules, tallers, etc., el professorat, departament o òrgan responsable de l’activitat 
informarà prefectura d’estudis mitjançant el procediment establert amb 72 hores d’antelació. 
 
D’acord amb la normativa vigent, quan hi ha una activitat programada amb els alumnes dins 
del centre que suposi un canvi en l’espai docent habitual i sigui obligatòria per més d’un 
grup d’alumnes (xerrades, visionat de vídeos, tallers, obres de teatre, etc.) tot el professorat 
ha d’acompanyar els seus alumnes a aquestes activitats, si bé prefectura d’estudis pot 
preveure l’assignació a part del professorat a guàrdies de suport. 
 
Així mateix, pel que fa a les activitats complementàries programades pel conjunt d’alumnes 
del centre (celebració de diades, lliurament de notes, festes de fi de curs, etc.), prefectura 
d’estudis elaborarà un calendari especial de guàrdies amb tot el professorat del centre que 
quedi alliberat d’altres funcions. Aquest dies l’horari tant del professorat com de l’alumnat 
serà el de les activitats programades. No obstant això, prefectura d’estudis vetllarà perquè 
les guàrdies assignades estiguin incloses, total o parcialment, dins l’horari fix setmanal del 
professorat afectat. 
 
ACTIVITATS FORA DEL CENTRE (SORTIDES) 
 
Sense perjudici del que estableix la normativa adient, l’organització de les sortides es farà de 
la següent manera: 
 
La proposta i programació didàctiques de les sortides correspon als departaments, als equips 
docents, als tutors/es o a determinades tutories tècniques, com per exemple la de la Salut, 
que seran els òrgans responsables de la sortida. 
 
 Els equips docents programen les sortides i racionalitzen la temporització per trimestres de 
totes les sortides del mateix nivell. 
 
Només es duran a terme les sortides prèviament aprovades pel Consell Escolar en la 
programació anual de curs i registrades al programa de gestió. Excepcionalment es podrà 
autoritzar una sortida extraordinària que, un cop acceptada per l’equip docent, tingui el 
vistiplau de direcció i hagi estat aprovada pel consell escolar. 
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L’autorització de sortides de l’alumnat serà anual [PE-1-1.2-51], i el lliurarà als pares per a 
la seva signatura amb la documentació de matrícula o de confirmació de matrícula. 
 
Durant el mes de juliol la coordinadora pedagògica o la persona en qui delegui recollirà les 
autoritzacions i confeccionarà el llistat per grup que farà arribar a l’inici de curs als 
coordinadors de nivell d’ESO, tutors de Batxillerat, o als caps de departament (CF). Els 
originals estaran arxivats a l’expedient de l’alumne/a a secretaria. Els tutors arxivaran una 
còpia d’aquest llistat a la carpeta tutorial de l’alumne/a. Els alumnes de cicles formatius de 
grau superior majors de 18 anys, òbviament, no han de dur autorització.  
 
Les autoritzacions que faltin seran recollides a l’inici de curs pels tutors/es que completaran 
el llistat i les faran arribar a coordinació pedagògica, qui a la seva vegada les farà arribar a 
secretaria per tal que les arxivin a l’expedient de l’alumne/a. 
 
Uns dies abans de la realització de la sortida el professorat organitzador ha de fer arribar a la 
família la informació concreta de la sortida (dia, hora, destí, lloc de sortida, lloc 
d’arribada...) segons model establert [PE-1-1.2-70]. 
  
Segons la normativa vigent les sortides que impliquin pernoctar fora del domicili familiar 
els cal una autorització específica [PE-1-1.2-69] . Aquesta l’elaborarà el professorat 
organitzador que serà l’encarregat de passar-les als alumnes, recollir-les signades, lliurar-les 
a coordinació pedagògica per a ser arxivades i informar a l’equip docent i al tutor/a. 
 
El professor/a o l’òrgan que fa la proposta és el responsable de la programació didàctica de 
la sortida, de la seva organització tècnica (reserves, transport, etc.) i del cobrament als 
alumnes, i de l’elaboració de la carta informativa per els pares segons model establert [PE-1-
1.2-70]. Si l’organitza l’equip docent, els responsables seran els coordinadors/es de nivell 
(ESO i batxillerat). Si faltés alguna autorització també seran els encarregats de recollir-la 
signada. 
 
Cada departament didàctic haurà d’introduir les sortides programades al programa de gestió 
a principi de curs per poder ser aprovades al consell escolar. El registre, aprovació i 
tancament de la sortida es farà seguint el protocol establert 
 
Les sortides es cobren i es tanquen amb una antelació de com a mínim 72h. Això vol dir que 
tant l'alumnat assistent com el professorat acompanyant s'han de confirmar, almenys, tres 
dies lectius abans de la sortida. L’alumne/a que no hagi pagat la sortida en el termini 
establert no podrà anar-hi.  
 
En les sortides de caire obligatori cal que hi assisteixin tots els alumnes. En tot cas, si no 
s’arriba al 60% d’assistència dels alumnes, es pot suspendre la sortida. En les sortides de 
caire interdisciplinar i/o que afectin a més d’un nivell i no tinguin la consideració 
d’obligatòries (com, per exemple, l’esquiada), aquesta exigència es substituirà per la de un 
mínim d’alumnes assistents. 
 
Cas que no hi hagués suficients professors/res acompanyants, s’haurà de replantejar la 
realització de la sortida.  
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Els coordinadors d’ESO i de batxillerat col·laboraran amb els tutors en l’organització i 
supervisió de les sortides, tal com s’especifica en al capítol 5 del títol 3 (“Funcions dels 
coordinadors de nivell, d’ESO, de batxillerat”). 
 
A l’hora de confeccionar la llista d’alumnes assistents a la sortida caldrà tenir en compte les 
possibles sancions disciplinàries i, si s’escau, l’acord majoritari de l’equip docent. Aquestes 
sancions les haurà de comunicar el tutor/a  als pares amb la suficient antelació. 
 
Els departaments organitzadors asseguren com a mínim un professor/a dels seus membres 
com a professor/a responsable de la sortida. Cas que en un nivell hi hagi més d’un 
professor/a que imparteix classe de l’àrea, és aconsellable que realitzin la sortida ambdós 
professors/res. 
 
Els equips docents procuraran establir quins són els professors acompanyants entre els seus 
membres, de manera voluntària. La distribució de professorat acompanyant al llarg del curs 
es farà atenent a un objectiu de distribució equitativa i proporcional. Fora aconsellable fer 
una planificació trimestral d’acompanyants. 
 
Es valorarà des de coordinació pedagògica la preferència per ser acompanyant d’aquells 
professors/res que majoritàriament tenen classe el dia de la sortida amb els grups d’alumnes 
que la realitzen. 
 
Tots els professors/res que acompanyen la sortida hauran d’assegurar feina per als grups als 
quals imparteixin classe aquell dia i que romanen al centre, així com, si s’escau, pels 
alumnes que no van a la sortida. 
 
 Per tal de gestionar la subvenció de l’AMPA, cal justificar documentalment les despeses 
(factures, justificants, etc.) i lliurar-ho a l’administrador/a. 
 
Quan es realitza la sortida, cal avisar al centre en cas que falti algun alumne/a o hi hagi 
qualsevol contingència. Quan no es torni a l’Institut en acabar la sortida, cal trucar avisant 
que s’ha arribat. Si es tracta d’una sortida de més d’un dia (crèdit de síntesi, sortida a la neu, 
multiaventura, etc.) cal trucar per avisar quan s’arriba i garantir que queda assabentada 
prefectura d’estudis o qualsevol altre membre de l’equip directiu. 
 
Correspon a l’equip docent fer la posterior valoració de la sortida i fer-ne l’informe, segons 
el model establert [PE-1-1.2-50], que es lliurarà a coordinació pedagògica i al departament o 
l’òrgan organitzador, on s’arxivarà. 
  
És aconsellable comptar amb una programació estable de sortides, com ara les dels treballs 
de síntesi, els viatges de final de curs, etc. 
 
El centre disposa de tot un seguit de catàlegs i material informatiu sobre sortides. Si algú vol 
sol·licitar orientació sobre possibles sortides també pot consultar a coordinació pedagògica. 
Per tal de contribuir al fons documental  i a la pàgina web del centre, és aconsellable 
realitzar fotografies i/o filmacions de vídeo de les sortides. Es port reservar el material 
adient a secretaria. 
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ACTIVITATS ESPORTIVES FORA D’HORARI LECTIU 
 
L’alumnat d’ESO pot participat a les activitats esportives que en horari de tarda es fan al 
centre i participar als tornejos i campionats que s’organitzen dins i fora de l’institut. 
Aquestes activitats s’organitzen des de l’associació esportiva escolar. Els monitors estan 
sota la supervisió del professor que coordina al Pla català de l’esport. 
 
 
Article 4. Guàrdies d’ESO, batxillerat i CFGM. 
 
El primer que ha de fer el professorat de guàrdia és comprovar a la sala de guàrdies l’espai 
en que haurà d’estar i si té substitució assignada Si és el cas, haurà d’anar a l’aula indicada i 
fer-se responsable del grup; lliurar, si s’escau, la feina encarregada i vetllar perquè la classe 
romangui en silenci i en ambient de treball. Caldrà passar llista amb el programa de gestió. 
Si no hi ha substitució assignada, cal que el professorat de guàrdia de passadís faci el 
següent: durant els primers 10 o 15 minuts es voltarà pels passadissos del centre per tal  
d’anar-los fent entrar a l’aula i comprovar que no hi ha alumnes desatesos. Si és el cas, cal 
obrir l’aula i romandre amb els alumnes fins que arribi el professor/a. Si passats 10 minuts 
aquest no arriba, cal actuar de la mateixa manera que quan es tracta d’una absència 
imprevista. Si tot és correcte, es tornarà a la sala de guàrdies. 
 
Hi ha 2 espais de guàrdia: 
 
a) Passadís de primer pis. Amb el professorat que controlarà el trànsit d’alumnes pel 

passadís, demanarà el carnet de professorat als alumnes que trobi i acompanyarà a la 
sala de guàrdies els alumnes expulsats o que es trobin malament. Durant les hores de 
classe no hi pot haver cap alumne/a ni als passadissos ni als lavabos. 

 
b) Sala de guàrdies. El professorat de guàrdia que romangui a la sala de guàrdies es farà 

càrrec dels alumnes expulsats de classe. El professor/a de registre registrarà la 
incidència incorporant la versió de l’alumne/a. El professorat de guàrdia a biblioteca 
vigilarà i els farà treballar fins que acabi l’hora i tindrà cura de que aquests alumnes 
estiguin vigilats, en ordre i en silenci fins que s’acabi la classe. 

 
En cap cas els alumnes no poden baixar al pati, a no ser que la substitució sigui d’Educació 
Física o es segueixen instruccions de l’equip directiu. 
 
Les substitucions s’han de fer a l’aula assignada. Les aules d’informàtica no es poden 
utilitzar a les hores de guàrdia. 
 
Si es tracta d’una guàrdia de pati, veure les instruccions adients (art. 9). 
 
Excepcionalment, si es tracta de la última hora del matí o de la tarda, l’alumnat de 
batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà poden abandonar el centre si compten amb 
l’autorització expressa de l’equip directiu i es donen les circumstàncies següents: que un cop 
certificada l’absència del professor/a, el professorat de guàrdia, hagi comprovat que els 
alumnes no tenen feina encarregada (consultant-ho a prefectura d’estudis i als propis 
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alumnes) i ho comuniqui a l’equip directiu, òrgan que prendrà la decisió adient. 
Article 5. Guàrdies de cicles formatius de grau superior. 
 
 
Un cop certificada l’absència del professor/a, no cal que el professor/a de guàrdia romangui 
amb els alumnes, els quals podran quedar-se a l’aula o a la biblioteca. Si és la última hora 
lectiva, poden abandonar el centre, prèvia notificació a l’equip directiu. 
 
Si és previst que falti un professor/a dues o més hores seguides amb el mateix grup, es 
procurarà avançar les classes posteriors. Si no és possible, els alumnes podran sortir del 
centre, prèvia notificació a l’equip directiu. 
 
 
Article 6. Guàrdies de pati: matí    
 
 
 Hi ha tres zones preferents de vigilància de pati: 
 
a) Pati. 3 professors/es: 

2 a pistes i al fons i 1 a la porta que dona accés al pati vigilant escales. 
b) Cantina. 1 professor/a. 
c) Vestíbul i passadís. 1 professor/a. 
d) Escales soterrani. 1 professor/a 
 
Durant els primers 10 minuts de pati (d’11,15 h a 11,25 h) un/a conserge es col·locarà 
davant la porta de sortida pel tal de deixar sortir només als alumnes de batxillerat i FP. 
Passat aquest temps, ja no deixarà sortir a ningú més. Els alumnes que surtin ja no podran 
tornar a entrar fins les 11,40 h. Si no arriben abans de les 11,50 h, s’hauran d’esperar a 
l’hora següent per poder entrar (12,40 h). 
 
Els professors/es que vigilin el pati a banda de la vigilància general, evitaran que els 
alumnes s’acostin a les tanques exteriors i xerrin amb persones alienes al centre. 
 
Els alumnes poden demanar a consergeria pilotes de futbol i de bàsquet per ser utilitzades 
durant el pati.  
 
L’alumnat només pot fer servir instal·lacions del centre si disposa d’autorització i està 
acompanyat de professorat que se’n faci responsable. L’alumnat de CFGS pot romandre al 
centre i fer servir les instal·lacions si disposa d’autorització. 
 
Els dies de pluja els alumnes poden romandre al vestíbul d’entrada, al bar i al distribuïdor 
dels soterranis. 
 
Cal recordar que no es pot utilitzar el mòbil i que està prohibit fumar en qualsevol indret del 
centre (pati inclòs). 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut La Bastida 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

PE-1-1.2 NorNormes d’Organització i Funcionament del Centre                                                                 Pàgina                           72/86 
Aprovades p Aprovat per  la direcció  el  16/04//2021                                                                                  Data d’impressió 20/01/2021 
Aquest docu  Aquest document por quedar obsolet una vegada imprès                                                        V 13  

Article 7. Guàrdies de suport 
 
D’acord amb la normativa vigent, quan, per la raó que sigui, un professor/a quedi alliberat 
d’obligacions docents per l’absència d’alumnes, aquest professor/a ha de romandre al centre 
i podrà ser requerit per l’equip directiu per atendre diverses necessitats en les hores en què 
estigui alliberat de classes, especialment per cobrir les absències del professorat. 
 
Atès que el professorat de guàrdia ja té assignades unes funcions, cas que un grup d’alumnes 
es quedi sense professor/a perquè aquest/a està de sortida amb un altre grup d’alumnes, 
prefectura d’estudis prioritzarà l’atenció a aquest grup amb el professorat alliberat de 
classes, raó per la qual el primer que ha de fer un professor/a alliberat de classes és 
comprovar si té assignada una guàrdia. 
 
 
Article 8. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat d’ESO 
 
L’assistència de l’alumnat és obligatòria. El tutor/a comunicarà les absències no justificades 
als pares, mares o representants legals dels alumnes. En el cas d’absències repetides, es 
procurarà, en primer lloc la solució del problema amb l’alumne/a i el seu pare, mare o 
representant legal, i, si cal, es sol·licitarà la col•laboració dels equips d’assessorament i 
orientació psico-pedagògica (EAP). 
 
Si les absències continuen el tutor/a ho comunicarà a Coordinació pedagògica, desprès ho 
comunicarà a Secretaria per tal que des de aquí s’iniciï el protocol d’absentisme i s’enviï la 
primera citació als pares. 1a Notificació (PE-1-1.2-4) 

 
 Si no hi ha resposta per part dels pares i l’alumne/a continua sense assistir a classe, al cap 
de quinze dies, s’ha de tornar a comunicar a Coordinació pedagògica i a Secretaria per tal 
que des d’aquí s’enviï la segona citació. 2a Notificació (PE-1-1.2-5) 
 
Si continua sense haver resposta i sense l’assistència de l’alumne/a, al cap de quinze dies, es 
tornarà a comunicar a Coordinació pedagògica i a Secretaria per tal que es faci la demanada 
a Serveis Socials. 03 Derivació a Serveis socials.doc  (PE-1-1.2-6) 
El procés s’iniciarà quan l’alumne hagi faltat 20 hores de manera injustificada. 
 
En el cas dels alumnes absentistes reincidents i que ja han estat derivats amb anterioritat, a 
l’inici del curs escolar i no més tard de final del 1r trimestre, el centre  facilitarà als Serveis 
Socials el llistat dels alumnes absentistes detectats en cursos anteriors. 
 
La derivació del cas a l'Ajuntament és centralitzada i duta a terme per Serveis Socials, que 
treballen  en el medi familiar la resolució de l’absentisme. 
 
La comunicació s’ha de fer mitjançant el full de demanda de col·laboració a Serveis Socials 
en casos d’absentisme escolar, amb el registre de faltes que proporcionarà el tutor/a. 
 
El seguiment de la situació a l’àmbit escolar serà a càrrec dels psicopedagogs/es del centre i 
estarà coordinada des de Coordinació pedagògica.  
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Pel que fa als casos en què l’absentisme escolar es dóna, aparentment, junt amb altres 
situacions (maltractaments, risc d’abusos sexuals, desatenció familiar, mala alimentació, 
manca d’hàbits,  explotació laboral, …) es farà la derivació per part de l’institut amb el full 
de detecció de situacions de risc i maltractaments elaborat pels serveis socials de 
l’Ajuntament de la ciutat. 
 
Article 9. Alumnes malalts, lesionats i/o accidentats 
 
L’institut té establert el següent protocol  PE-1-1.5-1 “Protocol d’atenció a l’alumnat malalt, 
lesionat i/o accidentat” on queda recollida les següents informacions i actuacions: 
 
● Què cal fer en cas de malaltia. 
● Llocs on portar un alumne/a accidentat/da. 
● Comunicació i trasllat 
● Què fer si l’alumne/a s’ha lesionat i/o accidentat dins del centre 
● Què fer si l’alumne/a s’ha lesionat i/o accidentat fora del centre. 
● Què fer si l’alumne/a s’ha lesionat i/o accidentat realitzant l’FCT fora del centre. 
 
Aquest document  es passa com a recordatori a inici de curs a tot el professorat al primer 
claustre i està disponible al programa de gestió documental. 
 
Article 10. Seguretat, higiene i salut.    
 
Farmaciola: Tal com marca la normativa, el centre disposa d’una farmaciola en un lloc 
conegut i visible (consergeria), preferiblement fresc i sec, a l’abast del personal, tancada –
però no amb clau–, no accessible als alumnes i pròxima a un punt d’aigua. També, a prop de 
la farmaciola, i en un lloc visible, hi han dues fitxes que especifiquen el contingut de la 
farmaciola, les instruccions bàsiques de primers auxilis i les situacions d’emergència (PE-1-
1.5-2), anomenat "Contingut de la farmaciola, instruccions bàsiques de primers auxilis i 
situacions d’emergència". 
 
El contingut de la farmaciola es revisa a l’inici de cada trimestre per tal de reposar el 
material i controlar-ne les dates de caducitat. 
 
Administració de medicaments als alumnes: En cap cas, NO es pot donar medicació de cap 
tipus a cap alumne/a.  
 
Només es podrà administrar paracetamol als alumnes, per tractar la febre sempre que sigui 
igual o superior a 38ºC, amb l’autorització signada del pare, mare o tutor/a legal  i arxivada 
a  secretaria. 
 
Per poder administrar qualsevol altra  medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a 
legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on hi consti: 
 
a) el nom de l’alumne/a 
b) la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. 
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Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al 
personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu. 
 
El personal del centre només podrà administrar un medicament en els casos en què 
poguessin fer-ho el pare, la mare o tutor/a legal, sense una formació especial; en cas 
contrari, si el medicament ha de ser administrat per personal amb una formació determinada, 
caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.  
 
El centre tindrà a secretaria, a l’expedient  dels alumnes, les receptes, els informes mèdics i 
els escrits d’autorització i haurà d’establir qui ha d’administrar el medicament o, en absència 
d’aquesta persona, a qui correspon de fer-ho. 
 
Primers auxilis i altres problemes de salut: el centre té elaborat un protocol de primers 
auxilis i altres problemes de salut per tal que tot el professorat del centre sàpiga com actuar 
davant de determinats problemes de salut, accidents escolars o situacions d’emergència. 
Aquest protocol amb el codi (PE-1-1.5-6) es responsabilitat de la coordinadora de prevenció 
de riscos laborals que ho envia a tot el professorat a l’inici de cada curs escolar i recorda que 
es troba penjat al programa de gestió documental. 
 
Prevenció de riscos laborals: el centre té elaborat el seu pla de prevenció de riscos laborals. 
Aquest pla inclou: 
 
● PE-1-1.4-1. Pla d'Evacuació. Manual d'instruccions, 
● PE-1-1.4-2. el Pla d’Evacuació i Emergència. 
  
Durant el primer trimestre de cada curs escolar s’actualitza i revisa aquest Pla i es realitza un 
simulacre (d’evacuació o de confinament) com a mínim. Aquest simulacre es planifica 
tenint en compte totes les activitats que es porten a terme en el centre. Una vegada fet el 
simulacre, el director/a del centre omple l’informe (PE-1-1.4-3). i el fa arribar als Serveis 
Territorials. 
 
Accidents laborals: D’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, la direcció de l’Institut notificarà als Serveis Territorials qualsevol accident o 
incident laboral que hagi sofert el personal que treballa en el centre, se’n segueixi o no una 
baixa de la persona afectada. Aquesta notificació s’ha de fer d’acord amb el model "Full de 
notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional”, degudament formalitzat: 
una còpia de la tramesa es lliurarà a la persona afectada i una altra es conservarà a l’arxiu 
del centre. Durant el primer claustre de curs la direcció del centre recorda al professorat el 
què ha de fer en cas de patir un accident laboral a través del document  (PE-1-1.5-5). 
Protocol d'actuació en cas d'accident laboral ja que l’actuació és diferent segons es tracti de 
personal PAS, professorat interí i substitut o professorat funcionari.  
 
Seguretat als laboratoris i tallers del centre:. A fi d’eliminar, o si més no minimitzar, els 
riscos en la manipulació de productes químics i/o de mostres biològiques, així com de les 
eines, els instruments, les màquines i altres elements dels equips de treball en laboratoris i 
tallers, i per tal de donar compliment a les normatives vigents, se seguiran les pautes de 
treball facilitades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels Serveis Territorials, que 
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permeten integrar les bones pràctiques laborals i ambientals en els laboratoris i tallers del 
centre. És responsabilitat del/la cap de cada departament vetllar perquè el professorat 
conegui els riscos associats a l’ús i manipulació d’eines, instruments màquines i/o productes 
químics, així com prestar una atenció especial a l’etiquetatge, l’emmagatzematge, la 
manipulació dels productes químics i la gestió dels residus que es puguin generar. Aquests 
procediments, instruccions i notes de prevenció de diferents àmbits de la seguretat laboral 
es poden trobar a la intranet del Departament d’Ensenyament. 
 
Article 11. Utilització de les TIC i  del material escolar 
 
L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és un dret que tenen els 
alumnes, de manera que se’ls ha de facilitar que puguin gaudir-ne. 
 
Dins de la programació de cada àrea, matèria, mòdul o crèdit els diferents departaments 
didàctics han programat activitats relacionades amb les TIC, i, pel que fa a l’ESO, hi ha un 
pla interdisciplinar que assegura el correcte aprenentatge de les noves tecnologies. 
 
Si algun alumne/a o grup d’alumnes vol fer servir els ordinadors del centre, o qualsevol altre 
material, fora de les hores assenyalades per a fer-ho, dins o fora de l’horari lectiu, el que ha 
de fer és demanar una autorització a algun professor/a que se’n faci responsable i que els 
acompanyi.  
 
Els alumnes de cicles formatius de grau superior podran fer servir els ordinadors i el 
material escolar dels tallers corresponents, dins o fora del seu horari lectiu, si compten amb 
l’autorització del cap del departament, òrgan que es farà responsable del control d’aquest 
alumnat i de la utilització que es faci d’aquest material. Si ho volen fer fora del seu horari 
lectiu, hauran de presentar a direcció una sol·licitud signada per tots els alumnes sol·licitants 
i amb el vistiplau del cap del departament. Un cop autoritzats, cada vegada que vulguin fer-
ne ús hauran de comunicar-ho prèviament a Consergeria i deixar en dipòsit el seu NIF, que 
recolliran en el moment d’anar-se’n. 
 
Article 12. Notificació d’incidència d’aula 
 
Qualsevol membre de la comunitat educativa que observi alguna anomalia o incidència en 
una aula, taller o altre espai docent ho comunicarà a administració mitjançant el model 
establert de notificació d’incidència d’aula [PE-1-1.2-58]. 
 
Prefectura d’estudis farà un seguiment d’aquesta incidència i prendrà les mesures adients. 
 
Article 13.  Absències, permisos i justificacions 
 
D’acord amb la normativa vigent, el centre té establert un sistema de control d’assistència.  
 
Tal com estableix la normativa vigent, els permisos els concedeix el director/a i s’han de 
sol·licitar prèviament, excepte en el casos previstos. 
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El professorat o personal d’administració i serveis ha de sol·licitar el permisos personalment 
i per escrit amb suficient antelació mitjançant el model establert [PS-1-5-4]  pel centre al 
director/a o, per delegació, als caps d’estudis o secretaria, segons s’escaigui. Perquè la 
sol·licitud sigui vàlida ha d’estar signada i s’han d’emplenar tots els apartats del model 
esmentat. 
 
Els justificants dels permisos s’han de lliurar a direcció o a prefectura d’estudis, 
personalment, en cas del professorat, o a secretaria o, si no fos possible, a direcció, en cas 
del personal d’administració i serveis. En tots dos casos, si es tracta d’una analítica, visita 
mèdica, citació judicial, etc., amb indicació de l’hora d’entrada i de sortida i amb el full de 
declaració jurada. [PS-1-5-9]. 

 
Les absències i retards imprevistos s’han de justificar al més aviat possible mitjançant el 
model establert [PS-1-5-3]  pel centre seguint les indicacions contingudes en aquest model. 
 
En cas de falta d’assistència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica del 
professorat i del PAS s’omplirà la declaració responsable justificativa (PS -1-5-9). 
 
Quan el professorat tingui previstes tasques que s’hagin de realitzar necessàriament fora del 
centre en horari fix de permanència i que formin part de les seves activitats ordinàries, com 
ara el seguiment de l’FCT, ho comunicarà personalment a prefectura d’estudis o a direcció i 
ho introduirà al programa de gestió. 
 
Article 14. Horaris  
 
L’horari lectiu de cada cicle o curs, si s’escau, s’aprova anualment pel consell escolar. 
L’horari del  professorat actualment és de 37 hores i mitja. D’aquestes, se’n dedicaran 28, 
distribuïdes en cinc dies, a activitats amb horari fix en el centre, amb classes, guàrdies, i 
altres vigilàncies, tutoria d’alumnes, reunions setmanals de departament o seminari, 
coordinacions de nivell, manteniment del laboratori i aules específiques, etc,  5 més a 
avaluacions, reunions i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, 
si bé no sotmeses necessàriament a horari fix, i la resta, fins a completar l’horari laboral, a 
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent que no s’hauran de fer 
necessàriament en el centre. 
 
Com a mínim la jornada laboral del professorat al centre serà de dues hores diàries.  
 
 
Capítol 2. De les queixes i reclamacions  
 
 
Article 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 
qüestionin l’exercici professional del personal del centre.    
 
D’acord amb Resolució de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament 
d’Educació, per la qual es dicten instruccions sobre els procediments a seguir en el cas de 
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queixes presentades per l’alumnat, pares, professorat o altra persona interessada que 
qüestioni la prestació del servei en un centre docent públic del Departament d’Educació 
(Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d’Educació núm. 1006), i 
d’acord amb l’article 19 del Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de 
l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya, que tracta de les queixes o denúncies per part de l’alumnat afectat o dels seus 
pares, quan aquest és menor d’edat, en el cas d’accions que suposin una transgressió dels 
drets de l’alumnat, les presents Normes d’organització i funcionament de centre 
especifiquen a continuació el procediment amb què tractar dins l’àmbit escolar les queixes o 
denúncies. 
 
Queden excloses d’aquest article les queixes sobre resultats de l’avaluació dels 
aprenentatges que seran tractades a l’article 2 dins d’aquest capítols i les queixes inherents 
al procés educatiu. Les queixes de l’alumnat responen en molts casos a divergències entre 
les apreciacions que d’un mateix fet educatiu fa un docent i el seu alumnat, o a 
manifestacions (pròpies de l’adolescència i associades al creixement i maduració dels joves) 
de no sotmetiment a criteris, normes, costums o directrius que el professorat pot i ha de 
donar des de la seva posició de preeminència educativa respecte del grup d’alumnes. Aquest 
tipus de conflictivitat, un cop ben delimitat pels professors que són els professionals de 
l’educació en el centre, ha de tenir sortida i canal dins de la institució escolar, a través dels 
mecanismes i àmbits formatius establerts al centre i dels quals ja se n’ha parlat al títol V. 
“De la convivència en el centre” 
 
Les queixes o denúncies de l’alumnat, dels pares o d’altres professors o treballadors del 
centre sobre l’actuació d’un professor o d’un altre treballador del mateix centre, que no se 
circumscriguin a la pura dinàmica educativa-formativa, que a partir d’aquí considerarem 
equivalents a denúncies, són les que qüestionen la manera com una o més persones, que 
treballen en el centre, exerceixen les seves funcions o n’ometen l’exercici. 
 
El procediment ordinari serà el següent: 
 
La queixa o denúncia haurà de tenir una justificació i entitat suficient. 
 
L’escrit de queixa o denúncia es presentarà, normalment, al registre d’entrada del centre, 
adreçat al director/a i haurà de contenir la identificació de la persona o persones que el 
presenten, el contingut de la queixa o denúncia enunciat de la manera més precisa possible 
(amb especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que qui 
presenta la queixa o denúncia creu que s’han produït per acció o omissió del professor o 
d’un altre treballador del centre a què es refereixen), data i signatura. Així mateix, es 
recomana que l’escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements 
acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència.  
 
El centre posarà a disposició de les persones interessades un model de queixa o denúncia 
[PE-1-1.2-52]. 
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Correspon al director/a el següent: 
 
a) Rebre la queixa o denúncia, analitzar la documentació, obtenir indicis, i sempre que 

sigui possible, fer comprovacions per a arribar a evidències sobre l’ajustament dels 
fets exposats a la realitat. 

b) Traslladar còpia de l’escrit de queixa o denúncia rebut al professor/a o treballador/a 
afectat, i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa o 
denúncia, així com l’aportació de la documentació probatòria que consideri oportuna. 
L’informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona afectada que 
es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a 
mínim, la persona afectada. 

c) Estudiar el tema amb la informació així recollida i, si el director ho considera oportú, 
demanar l’opinió d’òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la 
qüestió. 

d) Dur a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, si fa al 
cas, d’aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que la 
direcció té atribuïdes com a representant de l’Administració en el centre, a la qual 
correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal 
que hi té adscrit. 

e) Respectar el principi bàsic de donar audiència a les persones interessades abans de 
resoldre la queixa o denúncia, així com també la transparència del procés, la celeritat i 
l’eficàcia, acompanyades de les necessàries garanties d’objectivitat i d’imparcialitat i 
de respecte als drets fonamentals a la integritat i a la dignitat de les persones 
interessades. 

f) Contestar per escrit als qui han presentat la queixa o denúncia, amb constància de 
recepció, comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si escau, la desestimació 
motivada de la queixa, fent constar en l’escrit de resposta que si no queden satisfets 
per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre poden 
presentar un escrit en segona instància de disconformitat amb la solució adoptada 
adreçat al director/a dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques. 

 
Cas que el director/a sigui part directament interessada en la queixa o denúncia, s’haurà 
d’abstenir i, en el seu lloc, se n’ocuparà el/la cap d’estudis. 
 
Conclosa l’actuació, la directora podrà informar al director/a dels Serveis Territorials 
d’Educació a Barcelona (Comarques) de la incidència produïda i la solució que se li ha 
donat. En tot cas, la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies 
autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 
 
Potestativament, l’escrit de queixa, denúncia o reclamació també es pot presentar davant 
dels Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II (Comarques). Si és el cas, el director/a 
dels Serveis Territorials requerirà a la directora del centre perquè aporti, per escrit, els 
informes pertinents. 
 
El protocol per al tractament en els Serveis Territorials de les queixes o denúncies 
presentades són els que s’especifiquen en els Annexos 2 i 3 de l’esmentada Resolució. 
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Article 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes  al llarg del  curs.    
 
Tant les reclamacions a les qualificacions finals com a les obtingudes al llarg del curs es 
resoldran segons el que disposa la Resolució corresponent de “Els documents per a 
l’organització i la gestió del centres públics” que publica el Departament d’Ensenyament a 
principis de cada curs escolar i d’acord amb l’article 21 punt 2 apartats.d) i e) de la Llei 
12/20/09 d’Educació i el Decret 279/2006, de 4 de juliol. 
 
Tant els alumnes com els seus pares o mares o tutors o tutores legals, en els cas que siguin 
menors d’edat tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professors respecte a les 
qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació s’adoptin a final d’un curs. 
 
A fi i efecte de justificar qualsevol reclamació, el professorat ha de mantenir un registre de 
tots els elements que han utilitzat per qualifical i cal que conservin en el centre o que hagin 
retornat als alumnes (que els han de conservar fins a final de curs) tots els elements escrits 
que hagin contribuït a l’avaluació continuada.  
 
Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als alumnes i les proves extraordinàries (si 
escau)  s’hauràn de conservar fins el 30 de setembre del curs següent. Transcurregut aquest 
termini i si no estan relacionats amb la tramitació de reclamacions de qualificacions podran 
ser destruïts o retornats als alumnes si aquests així ho havien demanat prèviament. 
 
El procediment a seguir per tal de fer una reclamació sobre les notes obtingudes al llarg del 
curs serà: 
 
a) L’alumne/a exposa la reclamació al seu professor/a. 
b) El professor/a farà la revisió i modificarà la nota o no segons consideri. 
c) Si no es resol directament entre el professor/a i l’alumne/a afectat, es presentarà al 

tutor/a, el qual les traslladarà al departament que correspongui per tal que les estudiïn. 
d) En tot cas la resolució definitiva correspondrà al professor/a. 
e) La reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes del 

departament i es comunicarà a l’alumne/a. 
 
 
El procediment a seguir per tal de fer una reclamació sobre les qualificacions finals serà: 
 
a) El centre establirà un dia (24 hores), posterior a les avaluacions finals o primeres 

convocatòries o extraordinàries o segones convocatòries, en què els professors i 
professores estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. 

b) Si l’alumne/a no està d’acord amb la resolució podrà reiterar la reclamació en un escrit 
adreçat al director/a del centre i presentat el mateix dia o l’endemà. 

c) El director/a traslladarà la reclamació al departament per tal que en reunió convocada a 
tal fi, estudiïn si la qualificació obtinguda està d’acord am els criteris d’avaluació 
establerts i formuli la proposta pertinent. Si el departament està format únicament per 
un o dos membres el director/a designarà un membre més escollit entre els 
professors/es d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius. 

d) Les reclamacions formulades i la seva proposta de resolució es faran constar al llibre 
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d’actes del departament. Vista la proposta formulada i l’acta de la sessió d’avaluació 
en què l’equip docents atorgà les qualificacions finals, el director prodrà resoldre 
directament la reclamació o bé convocar una nova reunió de l’equip docent. En aquest 
últim cas resoldrà a la vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci 
l’equip docnet en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual constaran en un 
acta singular elaborada a tal efecte. 

e) La resolució del director/a es notificarà per escrit a l’interessat. En el cas que la 
reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director/a l’acta 
d’avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l’equip docent del grup. En 
la notificació de la resolució a l’interessat s’indicaran els terminis el procediment que 
per recórrer s’especifiquen en el següent punt. 

f) L'alumne/a o els seus pares o tutors legals si és menor d'edat podrà recórrer la 
resolució del director en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la 
notificació de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat al director/a dels serveis 
territorials o, s'haurà de presentar al mateix centre educatiu, el director/a del qual el 
trametrà en els tres dies hàbils següents als serveis territorials, juntament amb la 
documentació següent:  

 
● Còpia de la reclamació adreçada al director/a del centre,  
● Còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi estudiat la reclamació,  
● Còpia de la resolució recorreguda,  
● Còpia de l'acta final d'avaluació del grup a què pertany l'alumne/a,  
● Còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l'alumne/a al 

llarg de l'etapa,  
● Qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de 

l'interessat, el director/a del centre consideri pertinent d'adjuntar-hi.  
 
Article 3. Bústia de suggeriments 
 
Qualsevol persona o membre de la comunitat educativa que observi alguna anomalia, 
incidència o vulgui fer algun suggeriment referit al funcionalment del centre, el seu aspecte 
o qualsevol altra qüestió podrà fer-ho depositant els seus suggeriments a la bústia adient que 
es troba al costat de secretaria. Si ho desitja, podrà fer-ne ús del model de suggeriment 
establert pel centre [PE-1-1.2-59].  
 
L’equip directiu recollirà setmanalment aquests suggeriments, els analitzarà i, si s’escau, 
prendrà les mesures adients. 
 
 
Capítol 3. Serveis escolars 
 
Article 1. Servei de menjador 
 
La normativa que regula aquest servei és la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les 
administracions públiques, modificada per la Llei 53/1999, de 28 de desembre i les seves 
normes de desenvolupament; pel Reglament general de contractació de l’Estat, aprovat per 
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Decret 3410/1975, de 25 de novembre; i per l’Ordre de 7 d’abril de 1983, per la qual es 
regulen l’establiment i el funcionament de cantines en centres públics d’ensenyaments 
mitjans a Catalunya. 
 
Actualment el centre únicament ofereix el servei de menjador al professorat en horari de 14 
a 15,30 hores de dilluns a dijous amb menú diari confeccionat a la cuina del centre. Els 
preus es revisen anualment i s’ajusten en funció de l’IPC en reunió de Consell escolar. 
 
El servei de cantina està a disposició tant de l’alumnat com del professorat. Per a l’alumnat 
l’horari d’atenció en horari de matí és d’11,15 a 11,45 hores de dilluns a divendres, i a la 
tarda de 17.30 a 18,50 hores de dilluns a dijous. Per al professorat l’horari d’atenció és de 
9.30 del matí a 15.30  i de 17.30 a 18.50 de dilluns a dijous i divendres de 9.30 a 14.00 h.  
 
Correspon a l’adjudicatari de la cantina establir i donar a conèixer a l’alumnat les nomes 
concretes d´ús de l’espai de cantina i menjador, però també i com a espai més del centre els 
alumnes han de complir igualment les normes d’ús dels espais del centre. 
 
 
Article 2. Servei de transport escolar 
 
El centre ofereix servei de transport escolar gratuït per a l’alumnat de primer i segon d’ESO.  
L’alumnat de primer d’ESO té dret a dos viatges diaris (anada i tornada).  
L’alumnat de segon d’ESO té dret a un viatge diari (anada).  
 
Aquest servei i les seves normes d’ús estan a càrrec del Consell Comarcal del Barcelonés 
Nord que ens les fa arribar anualment i abans de la preinscripció del nou alumnat al centre.  
 
Capítol 4. Gestió econòmica.    
 
Com a centre públic depenent del Departament d’Ensenyament la nostra gestió econòmica 
s’ajusta al que disposa la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’Educació, el Decret 102/2010 de 3 
d’agost, d’autonomia dels centres educatius, l’Ordre de 16 de gener de 1990, la instrucció 
1/2013 de la secretaria general, relativa a la gestió econòmica i utilitzem el programari 
ESFERA per a l’elaboració, gestió i posterior liquidació del pressupost. 
 
Com a centre que imparteix CF de Grau Superior i Curs d’accés a CF de Grau Superior hem 
d’aplicar els preus públics d’acord amb les instruccions dictades pel Departament 
d’Ensenyament per a la gestió dels preus públics per a la matrícula en aquests 
ensenyaments. Els ingressos d’aquestes taxes queden registrats a ESFERA.  
 
Igualment queden registrats a ESFERA els ingressos dels preus públics cobrats pel Servei 
d’Assessorament i Reconeixement. El preus públics que s’apliquen són el que marca la 
normativa referent a aquest servei. 
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Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa 
 
Article 1. De la documentació acadèmico-administrativa 

Com a centre depenent del  Departament d'Ensenyament, utilitzem el programari ESFERA 
(Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica) per a la gestió acadèmic-administrativa i 
altre programari oficial distribuït pel Departament d’Ensenyament. 

La gestió, actualització i arxiu dels expedients acadèmics de l’alumnat, la realització de la 
gestió administrativa del procés d’ensenyament-aprenentatge (sol·licituds de títols, 
d’exempcions i de convalidacions, etc.) i el control i gestió dels documents administratius 
que arriben o surten de l’institut es descriu al procés de secretaria: “Gestió acadèmica i 
d’arxiu” [PS-4] i als procediments que aquest procés inclou. 
 
 
Article 2. Altra documentació 
 
 
La  documentació pròpia del centre  està penjada a un gestor documental, Isotools, a 
disposició de tot el professorat de centre mitjançant  un identificador i una contrasenya.  La 
gestió i actualització d’aquest gestor  és a càrrec de la coordinació de qualitat. 
 
 
Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del 
centre. 
 
 
Formen part del personal d’administració i serveis (PAS) els auxiliars administratius i els 
subalterns. Participen en la gestió de l’Institut a través del seu representant al Consell 
Escolar. 
 
Els drets i deures d’aquest personal són regulats per la llei de la Funció Pública (per als/les 
funcionaris/funcionàries), o en el seu cas, per la reglamentació laboral i el conveni vigent 
(per al personal laboral fix o temporal), a més a més de les Instruccions de Servei de 
Recursos Humans del Departament d’Ensenyament. 
 
Els dos auxiliars administratius destinats al centre es responsabilitzaran que la secretaria del 
centre romangui oberta els cinc dies hàbils de la setmana essent l’horari d’atenció al públic: 
 
● Matins de 10:00 h a 13:00 h. 
● Tardes de dilluns i dimecres de 15:00 h a 17:00 h. 
 
Els tres subalterns destinats al centre cobreixen el següent horari: 
De les 7:45h del mati fins les 22:00h del vespre de dilluns a dijous i de 7:45h a 18:30h els 
divendres. 
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Aquest personal té garantits els següents drets: 
 
a) Ser respectat i considerat com a persona i com a professional que desenvolupa les 

seves funcions. 
b) Disposar dels mitjans necessaris per realitzar, millorar i actualitzar la seva preparació 

que li permetin realitzar la seva tasca. 
c) Participar en el Consell Escolar mitjançant l’elecció dels seus representants. 
d) Reunir-se lliurement en les instal·lacions del centre, sempre que no n'alterin l'activitat. 
e) Tots els drets derivats de la seva condició laboral. 
 
Els seus deures són:  
 
a) Complir amb les tasques pròpies del seu lloc de treball i amb les funcions que se'n 

deriven, que li siguin assignades pel secretari/a i/o director/a del centre amb eficàcia i 
puntualitat. 

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

c) Respectar a tots els membres de la comunitat escolar, especialment als alumnes.  
d) Amonestar els alumnes que mostrin conductes contràries a la convivència, d’acord 

amb aquestes normes i a la legislació vigent, i comunicar-ho immediatament als caps 
d’estudis. 

e) Observar i exigir el compliment de les normes de seguretat i higiene en el treball. 
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ANNEX 1 
 
Documents de referència d’ús intern de l’Institut La Bastida. 
 

PE-1-1.2-1 NOFC. Alumnat. Retard injustificat dels alumnes d'ESO 01. Instruccions per a consergeria 

PE-1-1.2-2 NOFC. Alumnat. Retards injustificats de l’alumnat d'ESO 02. Instruccions per al professorat 

PE-1-1.2-3 NOFC. Alumnat. Retards injustificats de l’alumnat d'ESO 03. Registre de consergeria 

PE-1-1.2-4 NOFC. Alumnat. Protocol d’absentisme 01. 1a Notificació 

PE-1-1.2-5 NOFC. Alumnat. Protocol d’absentisme 02. 2a Notificació 

PE-1-1.2-6 NOFC. Alumnat. Protocol d’absentisme 03 Derivació a Serveis socials.doc 

PE-1-1.2-7 NOFC. Alumnat Protocol d’absentisme 04 Secretaria Relació de documents.doc 

PE-1-1.2-8 NOFC. Alumnat Protocol d’absentisme. Seguiment dels protocols d’absentisme 

PE-1-1.2-9 NOFC. Alumnat. Amonestació escrita Faltes ass. Menors d’edat. Director 

PE-1-1.2-10 NOFC. Alumnat. Amonestació escrita Faltes ass. Majors d’edat. Director 

PE-1-1.2-11 NOFC. Alumnat. Acord pèrdua dret avaluació continua (FP). 

PE-1-1.2-12 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Notificació d’incidència (Partes) 

PE-1-1.2-13 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Actuacions de la persona instructora 

PE-1-1.2-14 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Informe del tutor/a o professor/a 

PE-1-1.2-15 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Proposta de resolució 

PE-1-1.2-16 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Vista i audiència 
PE-1-1.2-17 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Requeriment a l’instructor de la proposta de resolució 

PE-1-1.2-18 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Presa de declaració. 

PE-1-1.2-19 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Direcció. Seguiment dels expedients instruïts 

PE-1-1.2-20 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Notificació al claustre de mesures provisionals. 

PE-1-1.2-21 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Notificació al claustre prolongació mesures provisionals. 

PE-1-1.2-22 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Notificació al claustre de la Resolució amb augment de sanció. 

PE-1-1.2-23 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 01. Resolució d’obertura 

PE-1-1.2-24 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 02. Notificació als pares de l’obertura 

PE-1-1.2-25 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 03. Nomenament instructor 

PE-1-1.2-26 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 04. Notificació al tutor de l’obertura 

PE-1-1.2-27 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 05. Ampliació de mesures provisionals 

PE-1-1.2-28 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 06. Notificació al tutor d’ampliació de mesures 

PE-1-1.2-29 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 07. Notificació als pares d’ampliació de mesures 

PE-1-1.2-30 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 08. Reducció de mesures provisionals 

PE-1-1.2-31 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 09. Notificació al tutor de reducció de mesures 

PE-1-1.2-32 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 10. Notificació als pares de reducció de mesures 

PE-1-1.2-33 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 11. Comunicació als pares de proposta de resolució 

PE-1-1.2-34 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 12. Resolució de l’expedient 

PE-1-1.2-35 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 13. Notificació als pares de la resolució 

PE-1-1.2-36 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 14. Relació de documents. 

PE-1-1.2-37 NOFC. Alumnat. Expedient disciplinari. Secretaria 15. Causes d’obertura. 

PE-1-1.2-38 NOFC. Alumnat. TTC. Llistat de recuperació dels dimecres 

PE-1-1.2-39 NOFC. Alumnat. TTC. Llistat de  recuperació dels divendres 

PE-1-1.2-40 NOFC. Professorat. TTC. Full d’incidències dels dies de recuperació 

PE-1-1.2-41 NOFC. Professorat. TTC. Registre de notificacions d’incidències 

PE-1-1.2-42 NOFC. Alumnat. TTC. Registre de notificacions d’incidències. Model. 

PE-1-1.2-43 NOFC. Alumnat. TTC. Comunicat pares mesures Direcció. 

PE-1-1.2-44 NOFC. Professorat. TTC. Diagrama de flux notificacions  

PE-1-1.2-48 NOFC. Professorat. Presentació d’activitats en el centre 

PE-1-1.2-49 NOFC. Professorat. Presentació de sortides 
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PE-1-1.2-50 NOFC. Professorat. Memòria de sortida 

PE-1-1.2-51 NOFC. Alumnat. Autorització anual de sortides 

PE-1-1.2-52 NOFC. Comunitat educativa 01. Queixes i denúncies. Presentació. 

PE-1-1.2-53 NOFC. Comunitat educativa 02. Queixes i denúncies. Comunicat al professor/a o treballador/a afectat. 

PE-1-1.2-54 NOFC. Comunitat educativa 03. Queixes i denúncies. Citació del denunciant. 

PE-1-1.2-55 NOFC. Comunitat educativa 04. Queixes i denúncies. Citació dels testimonis. 

PE-1-1.2-56 NOFC. Comunitat educativa 05. Queixes i denúncies. Resolució. 

PE-1-1.2-57 NOFC. Comunitat educativa 06. Queixes i denúncies. Relació de documents. 

PE-1-1.2-58 NOFC. Comunitat educativa. Notificació d’incidència d’aula 

PE-1-1.2-59 NOFC. Comunitat educativa. Full de suggeriments 

PE-1-1.2-60 NOFC. Alumnat. Calendari neteja de pati. 

PE-1-1.2-61 NOFC. Professorat. Substitució de professors absents.  

PE-1-1.2-62 NOFC. Professorat. Fulls de signatures. General matí. 

PE-1-1.2-63 NOFC. Professorat. Fulls de signatures. General tarda. 

PE-1-1.2-64 NOFC. Alumnat. Normes bàsiques de convivència. 

PE-1-1.2-65 NOFC. Normes bàsiques de convivència programa FIAP (pintura) 

PE-1-1.2-66 Diari d'aula 

PE-1-1.2-67 NOFC Autorització sortides alumnat menor d'edat cicles 

PE-1-1.2-68 NOFC resum de l'alumnat amb autorització de sortida signada 

PE-1-1.2-69 NOFC Autorització de sortida individual  ESO i BATX 

PE-1-1.2-70 NOFC Full informatiu sortida pares 

PE-1-1.2-71 NOFC. Justificant de faltes d'assistència,  retards i recollida de l'alumnat 

PE-1-1.2-72 NOFC Alumnat Expedient disciplinari Notificació conductes contràries normes convivència 

PE-1-1.2-72 NOFC Alumnat. Notificació als pares de conductes contràries normes convivència 

PE-1-1.2-73 NOFC Alumnat Amonestació escrita per retards injustificats Menors d'edat 

PE-1-1.2-74 NOFC. Alumnat. Notificació als pares de faltes greus i acceptació de sanció 

PE-1-1.2-75  Carta compromís educatiu  

PE-1-1.2-76 Carta compromís del servei d’assessorament i reconeixement 

PE-2-1.1-1. PAT Pla d’acció tutorial 

PE-2-1.1-2. PAD Pla d’atenció a la diversitat 

PS-1-5-3 Justificació de faltes d’assistència 

PS-1-5-4   Sol·licitud de permisos 

PS-1-5-9 Declaració d’absència per motius de salut o consulta mèdica 

PE-1-5-5 Notificació de tasques fora del centre o encàrrec de servei 

PE-1-1.2-58 Notificació d’incidència a l’aula 
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ANNEX 2 
 

Substitucions d’òrgans unipersonals de direcció i/o coordinació en cas 
d’absència. 
 

CÀRREC SUBSTITUCIÓ PRIMERA INSTÀNCIA SUBSTITUCIÓ SEGONA INSTÀNCIA 

Director Secretària Caps d'Estudis 

Secretària Administradora Director 

Cap estudis ESO Coordinadora pedagògica Director 

Cap estudis Cicles formatius Secretària Director 

Coordinadora Pedagògica Cap d'estudis ESO i Coordinadora ESO Director 

Administradora Secretària Director 

Coordinadora d'FCT Coordinadora de DUAL Cap estudis Cicles formatius 

Coordinadora de qualitat Adjunt de qualitat Director 

Coordinador TIC Adjunt TIC Director 

Coordinador Web Coordinador TIC Adjunt TIC 

Coordinadores iEduca Coordinadora iEduca 2 Coordinador TIC 

Coordinadora de l'ESO Coordinadores del nivell corresponent Coordinadora pedagògica 

Coordinadors de convivència Caps d'estudis de l'ESO Director 

Coordinadors de tallers i laboratoris Cap de departament Cap de seminari 

Caps de departament Cap de seminari Professor departament no tutor + antiguitat 

Coordinadora de mediació Cap estudis ESO Segona professora mediadora 

Coordinadora projectes Coordinadora ESO Coordinadora pedagògica 

Coodinadors de nivell ESO / BATX Tutor del grup del nivell amb més antiguitat Tutor del grup, següent amb més antiguitat 

Coordinador CF Cap de seminari Cap de departament 

Caps de seminari Cap de departament Professor departament no tutor + antiguitat 

Coordinació Aula Acollida Coordinadora ESO Coordinadora pedagògica 

Coordinadora CASE Coordinadora ESO Cap d'estudis ESO 

Tutor/a ESO/BATX Cotutora Coordinadora ESO 

Cotutor/a Tutora Coordinadora ESO 

Tutor/a CF Cap de seminari Cap de departament 

Coordinador LIC Cap de departament de llengua catalana - 

Coordinador/a Salut Coordinador/a Prevenció Riscos Laborals - 

Coordinador/a Prevenció Riscos Laborals Cap de Departament FOL Professor/a FOL amb més antiguitat al centre 

 

Santa Coloma de Gramenet, 16 d’abri de 2021. 


