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INTRODUCCIÓ

La Normativa d’Organització i Funcionament de Centre és una eina que regula la vida del centre i

estableix les relacions entre els  diferents integrants de la comunitat  escolar de l'Institut  la Llauna.

Recull les regles que obliguen tots els que participen en I ‘educació i en el funcionament del centre i

garanteix els drets que els atorga la legislació.

Els seus principis generals són:

• L'educació  i  la  convivència  es  desenvoluparan  dins  un  marc  de  tolerància  i  respecte  a  la

llibertat de l'individu i a la seva personalitat i conviccions, les quals no podran ser pertorbades

per cap tipus de coacció ni obligació d'assumpció d'ideologies o creences.

• Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret d'intervenir en les decisions que els

afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits.

• L'alumnat rebrà l'orientació necessària perquè pugui assumir progressivament la responsabilitat

de la seva pròpia educació.

• El centre vetllarà per l'ordre intern i el  compliment de les normes que permetin assolir  els

objectius educatius.

• En qualsevol situació s'arbitraran mecanismes per aconseguir el pacte, l'acord i el diàleg entre

tots els membres de la comunitat educativa.

Àmbit físic d'aplicació:

• L'edifici i la resta de les instal·lacions on es desenvolupin tasques amb la comunitat escolar,

com les pistes de la plaça del Gas.

• Qualsevol lloc fora del recinte escolar on es realitzin activitats complementaries.

• Qualsevol lloc fora del recinte escolar on es duguin a terme actuacions d'un o més alumnes

motivades per la vida escolar, o directament relacionades, i que afectin els seus companys o

altres persones, tant si pertanyen a la comunitat educativa com si no hi pertanyen.

La normativa aplicable en el moment de fer l'última revisió és:

• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
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1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

1.1 ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

Són òrgans unipersonals de govern de l'Institut la Llauna: el director o la directora, el cap o la cap

d'estudis, el secretari o la secretaria i el coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica.

1.1.1 DIRECTOR/A

El director o directora de la Llauna és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració

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

Les seves funcions venen determinades pel que marquen els articles 99.1 i 142 de la Llei d'Educació,

així com el 31.3 del decret d'autonomia de centres educatius.

Les seves funcions més destacades són:

a) Representar el centre i representar l'administració educativa en el centre,  sens perjudici

de les competències de la resta d'autoritats educatives de l'administració educativa.

b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació

al centre.

c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d'acord amb les disposicions vigents i

sens perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern.

d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu,  la programació general

del  centre,  juntament  amb  l'equip  directiu,  i  vetllar  per  l'elaboració,  l'aplicació  i  la

revisió,  quan s'escaigui,  del  projecte  curricular  del  centre  i  per  la  seva adequació al

currículum aprovat pel govern de la Generalitat.

e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l'administració educativa.

f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l'institut.

g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern

del  centre,  visar  les  actes  i  executar  els  seus  acords  adoptats  en  l'àmbit  de  la  seva

competència. 

h) Tenir  cura  de  la  gestió  econòmica  de  l'institut  i  formalitzar  els  contractes  relatius  a

l'adquisició,  alienació  i  lloguer  de  béns  i  els  contractes  d'obres,  serveis  i

subministraments,  d'acord  amb  la  normativa  vigent.  Obrir  i  mantenir  els  comptes
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necessaris  en entitats  financeres,  i  autoritzar  les despeses  i  ordenar  els  pagaments  d'

acord amb el pressupost del centre.

i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.

j) Designar el/la cap d'estudis, el/la coordinador/a pedagògic/a i el/la secretari/a i proposar

el seu nomenament al delegat territorial corresponent del Departament d'Ensenyament.

També correspon al director designar la resta d'òrgans unipersonals de govern i nomenar

els de coordinació.

k) Vetllar pel compliment de les normes de funcionament del centre.

l) Resoldre els conflictes i imposar els correctius en matèria de disciplina d'alumnes.

m) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient

per a l'ensenyament,  tenint en compte l'especialitat  del lloc de treball  al  qual estigui

adscrit cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de

les necessitats del centre i el seu  projecte educatiu, un cop escoltada la proposta dels

departaments.

n) Controlar  l'assistència  del  personal  del  centre  i  el  règim  general  dels/les  alumnes,

vetllant per l'harmonia de les relacions interpersonals.

o) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i

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

normativa vigent.

p) Elaborar,  juntament  amb  l'equip  directiu,  la  memòria  anual  d'activitats  del  centre  i

trametre-la a la delegació territorial corresponent del Departament d'Ensenyament, un

cop el Consell Escolar del centre n'hagi emès l'informe corresponent.

1.1.2 CAP D'ESTUDIS

Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a

l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els

àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres

activitats  del  centre  i  d’atenció  a  l’alumnat,  d’acord amb el  que prevegi  el  projecte  de direcció i

s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.
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Les seves funcions es concreten en:

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

el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.(article 147.4 Llei d'educació)

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

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

educatius  del  projecte  educatiu  del  centre  recollits  en  el  projecte  de  direcció.(article

147.4 Llei d'educació)

c) Coordinar les activitats escolars i dur a terme l'elaboració de l'horari i la distribució dels

grups, de les aules i altres espais docents, segons la naturalesa de l' activitat acadèmica.

d) Coordinar  les  relacions  amb els  serveis  educatius  del  Departament  d'Ensenyament  i,

especialment, amb els equips d'assessorament psicopedagògics.

e) Substituir el director en cas d'absència.

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

fi de cicle i d'etapa.

g) Coordinar  la  programació  de  l'acció  tutorial  desenvolupada en  el  centre  i  fer-  ne el

seguiment.

h) Dirigir, junt amb el coordinador pedagògic o la coordinadora pedagògica, les reunions

de l'equip de coordinació en què es programa l'acció tutorial dels diferents nivells i que

serveixen d'enllaç entre l'equip directiu i els tutors.

i) Preparar,  juntament  amb  el  coordinador  pedagògic  o  la  coordinadora  pedagògica,

l’organització i avaluació del treball de síntesi, del projecte de recerca de quart d’ESO i

del treball de recerca de batxillerat.

j) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del

Departament d'Ensenyament.

1.1.3 SECRETARI/ÀRIA

Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les

previstes  a  l’article  147.4  de  la  Llei  d’educació  i  totes  les  altres  que  li  encarregui  la  direcció,

preferentment  en  l’àmbit  de  la  gestió  econòmica,  documental,  dels  recursos  materials  i  de  la

conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i

s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.
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Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria

del claustre i del consell escolar del centre, i  d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes

d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.

Les seves funcions són:

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

que celebrin.

b) Tenir  cura  de  les  tasques  administratives  de  l'institut,  atenent  la  seva  programació

general i el calendari escolar.

c) Estendre les  certificacions  i  els  documents  oficials  de l'institut,  amb el  vistiplau  del

director.

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats

financeres  juntament  amb  el  director.  Elaborar  el  pressupost  del  centre  i  el  balanç

econòmic.

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

matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents.

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats

d'acord amb la normativa vigent.

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

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

h) Confegir i mantenir l'inventari general del centre.

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

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

vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.

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

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

normativa vigent.

k) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l'institut o atribuïdes

per disposicions del Departament d'Ensenyament.
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1.1.4 COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A

A l'Institut La Llauna es considera necessària la figura de la coordinació pedagògica com a membre

addicional  de  la  direcció  del  centre.  Correspon  al  coordinador  pedagògic  o  a  la  coordinadora

pedagògica exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la

Llei d’educació i totes  les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular,

de coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a

l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i

funcionament del centre. Les seves funcions es concreten en:

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

el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.(article 147.4 Llei d'educació)

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

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

educatius  del  projecte  educatiu  del  centre  recollits  en  el  projecte  de  direcció.(article

147.4 Llei d'educació)

c) Coordinar  les  accions  formatives  al  llarg  dels  diferents  cicles,  etapes  i  nivells  dels

ensenyaments impartits a l'institut.

d) Dirigir i coordinar el desenvolupament i l'aplicació del Pla d'Acció Tutorial.

e) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del

professorat que es desenvolupin a l'institut, quan escaigui.

f) Convocar  les  reunions  de  professorat  que  consideri  necessàries,  per  tal  de  tractar

qüestions de caire pedagògic.

g) Dirigir, juntament amb el cap d'estudis, les reunions de l'equip de coordinació  en què es

programa l'acció  tutorial  dels  diferents  nivells  i  que  serveixen  d'enllaç  entre  l'equip

directiu i els tutors.

h) Preparar, juntament amb el cap d'estudis, l'organització i avaluació del treball de síntesi,

del projecte de recerca de quart d’ESO i del treball de recerca de batxillerat

i) Aquelles  altres  funcions  que  li  siguin  encomanades  pel  director  o  atribuïdes  per

disposicions del Departament d'Ensenyament.
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1.2 ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN

Són òrgans col·legiats de govern el Consell Escolar i el Claustre de Professorat.

1.2.1 CONSELL ESCOLAR

És l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l'Institut i l'òrgan de programació,

seguiment i avaluació de l'activitat general del centre.

Composició:

El Consell Escolar de l'Institut La Llauna esta format per: el director o la directora, el cap o la

cap d'estudis i el secretari o la secretaria amb veu i sense vot; 5 representants del professorat, 2

representants de l'alumnat,  3  representants  dels  pares i  mares,  un representant  del  personal

d'administració  i  serveis,  un  representant  de  la  USEE,  -tots  ells  escollits  per  votació-  un

representant dels pares i mares nomenat per l' AMPA i un representant de l' ajuntament.

Funcions:

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres

cinquenes parts dels membres.

b) Aprovar la programació generalanual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats.

c) Aprovar  les  propostes  d’acords  de  coresponsabilitat,  convenis  i  altres  acords  de

col·laboració del centre amb entitats o institucions.

d) Aprovar les normesd’organització i funcionament i les

modificacions corresponents.

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.

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

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

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

directora.

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

j) Aprovar les directrius per a laprogramació  d’activitats  escolars  complementàries  i

d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer

l’evolució del rendiment escolar.
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l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

Reunions:

El  Consell  Escolar  del  centre  es  reuneix una vegada al  trimestre  i  sempre que el  convoca el  seu

president o la sol·licita almenys un terç del seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a

l'inici del curs i una altra al final.

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb 48 hores

d'antelació, llevat que es tracti d'un cas d'urgència, la qual cosa s'ha de fer constar en la convocatòria.

Comissions específiques del Consell Escolar:

Comissió Econòmica: 

Està integrada pel director o la directora, que la presideix, el secretari o la secretària, un professor o

una professora, un pare o una mare d' alumne i un alumne o una alumna, designats pel Consell Escolar

del centre d'entre els seus membres. La Comissió Econòmica té les competències que expressament li

delega el Consell Escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre

no són delegables.

Comissió Permanent: 

Està integrada pel director, que la presideix, el cap d'estudis, un representant del professorat, un dels

pares i  mares d'alumnes i  un de l'alumnat,  designats pel Consell  Escolar del centre entre els  seus

membres.

Comissió de Convivència: 

Està integrada pel director, que la presideix, el cap d'estudis i els representants que decideixi el Consell

Escolar.

1.2.2 CLAUSTRE DE PROFESSORAT

El Claustre de Professorat és l'òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació

educatives de l'institut. Està integrat per la totalitat dels professors i professores que hi presten serveis i

el presideix el director o la directora.
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Funcions:

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

b) Designar els professors/res 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) Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre, en el marc de

l’ordenament vigent.

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

Funcionament:

El claustre es reuneix una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el

director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que el claustre es reuneixi al

començament i al final de cada curs escolar.

L'assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres.

El quòrum de constitució és el de majoria absoluta dels seus components.

Per tal d'aprovar un projecte o proposta,  caldrà obtenir  en primera votació la majoria absoluta del

professorat present. En cas de no obtenir-se, s' obrirà un torn  de paraules i es tornarà a repetir la

votació entre les dues propostes més votades;  en aquest cas, serà necessària únicament la majoria

simple.  El  vot serà secret si  així  ho demana un 20% dels  membres del  claustre.  S’informarà i  es

consultarà el claustre del professorat sobre qualsevol actuació que es pugui concebre com a projecte de

centre. Es sotmetrà a votació, si és demanada per algun membre del claustre.

La durada del claustre és de tres hores màxim. Es podrà superar aquest temps sempre que hi estigui

d'acord la totalitat dels seus membres presents; si no és així,  el director ajornarà la seva continuació en

el termini més curt possible per tal d'acabar l'ordre del dia.
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El professorat no present en un claustre per causa justificada, podrà votar per escrit en sobre tancat

dirigit al director, quan es tracti de donar el seu vot a les diferents candidatures que es presenten a

director del centre.

1.3 ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ

Segons l'article  40.1 del  decret  d'autonomia de centres:  “La coordinació del  personal  docent  d’un

centre públic s’ha d’orientar, en el marc del projecte educatiu, a les finalitats següents:

a) Assolir  els  objectius  educatius  dels  ensenyaments  que  s’hi  imparteixen  i  adequar-los  a  les

necessitats de l’entorn i context sociocultural.

b) Millorar l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l’alumnat.

c) Millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació.

d) Investigar  i  innovar  en el  marc  del  pla  de formació del  centre,  i  contribuir  en la  formació

permanent del personal docent.

e) Aquelles  altres  que  estableixin  les  normes  d’organització  i  funcionament  del  centre  o  els

atribueixi la direcció del centre o el Departament d’Educació.”

En aquest sentit es creen a l'Institut la Llauna els següents càrrecs de coordinació:

• Els i les caps de seminari reconeguts per la normativa vigent.

• Dos coordinadors d'ESO.

• Un/a coordinador/a de batxillerat.

• Un/a coordinador/a d'activitats i serveis escolars.

• Un/a coordinador/a de prevenció de riscos laborals.

• Un/a coordinador/a d'informàtica.

• Un/a coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social.

• Un/a coordinador/a de medi ambient i sostenibilitat
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• Tutors/es de grup

A més a més, en funció de les activitats programades pel curs corresponent es podran crear altres

càrrecs de coordinació definits per la seva pròpia funció. Són exemples: Coordinació del Pla Esport a

l'escola, Coordinació de projectes internacionals, Tutories tècniques, etc.

1.3.1 CAPS DE DEPARTAMENT I SEMINARI

Correspon al  cap de departament  la  coordinació general  de les  activitats  del  departament,  la  seva

programació i avaluació, així com la relació amb l'equip directiu en relació amb aquests temes.

El cap de departament convoca el professorat que imparteix les àrees o matèries corresponents a les

reunions de departament.

Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap de seminari, les competències del

qual són les mateixes que el cap de departament en les matèries pròpies del seu seminari.

Funcions:

a) Convocar  i  presidir  les  reunions  del  departament  i  coordinar  l'elaboració  de  la

programació anual, que inclou:

➢ Coordinar i donar a l'equip directiu la relació de sortides i activitats escolars

complementàries pròpies del seu departament.

➢ Coordinar  l'elaboració  de  les  matèries  optatives  del  curs  següent  i  donar  a

l'equip directiu la relació de totes aquestes amb informació per  a l'alumnat.

➢ Coordinar  l'elaboració  dels  criteris  d'avaluació  de  cadascuna  de  les  àrees   i

donar-ho a l'equip directiu.

➢ Coordinar  l'elaboració del  disseny curricular  que cal  incloure en la  memòria

amb les modificacions a realitzar cada curso

➢ Coordinar l'elaboració del balanç final del funcionament del seu departament i

de les activitats  realitzades per ell,  amb els  canvis necessaris  que calgui  fer.

Aquest balanç es donarà a l'equip directiu a final de curs i  constarà al  llibre

d'actes del departament.
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➢ Coordinar l'elaboració dels treballs de síntesi o de les modificacions a realitzar i

donar-ho al' equip directiu.

➢ Coordinar-se amb els caps de departament o seminari afins per tal d'establir un

currículum coherent.

➢ Portar  el  seguiment  de  la  programació,  metodologia  didàctica  i  criteris  d'

avaluació de les matèries impartides pel seu departament o seminari i informar

l'equip directiu en cas que es detecti algun problema.

➢ Escriure les actes de les reunions del seu departament.

➢  Portar la comptabilitat del seu departament i donar la justificació de despeses al

secretari del centre.

➢  Rebre el professorat de nova incorporació per tal d'informar-lo de les matèries

del curs, de la seva programació i de la seva avaluació. Per a aquesta feina ha de

comptar, si no hi ha un impediment major, amb la col·laboració del professor

substituït.

➢  Coordinar  el  procés  de  concreció  del  currículum  de  les  àrees  i  matèries

corresponents

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

etapes.

c) Propiciar la innovació i recerca educativa i la formació permanent al si del departament.

d) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies del departament, assessorar sobre l'

adquisició de material didàctic i fer-ne l'inventari.

e) Aquelles altres que li puguin ser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel

Departament d'Ensenyament.

f) Fer l’informe de valoració a final de curs que inclogui propostes de millora per al curs

següent

1.3.2 COORDINADORS/ES D'ESO I DE BATXILLERAT

En el centre hi ha un coordinador/a de primer i segon d'ESO, un/a de tercer i quart d'ESO i un de

batxillerat. En funció de les necessitats de l'Institut els dos primers càrrecs els pot exercir la mateixa

persona. Es reuneixen amb el coordinador/a pedagògic/a i el o la cap d'estudis setmanalment.

Funcions:
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a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de

l'educació secundaria obligatòria o del batxillerat.

b) Coordinar les tasques d'informació i orientació acadèmica i professional que ha de dur a

terme el tutor o la tutora.

c) Coordinar la reunió de l'equip de tutors del seu cicle.

d) En cas d'absència, substituir els tutors en les sessions d'avaluació i en les sessions de

lliurament de notes.

e) Transmetre amb fluïdesa la  informació entre  l'  equip directiu  i  els  tutors  i  tutores,  i

viceversa, i mediar per articular i conciliar els punts de vista d’ambdues parts.

f) Elaborar l'informe final sobre les activitats del Pla d'acció tutorial i plantejar els canvis

adients per al curs següent.

g) Convocar, amb el vist i plau del coordinador pedagògic o del cap d'estudis, reunions dels

corresponents  equips  docents  quan  ho  consideri  necessari  per  tal  d'  abordar  alguna

problemàtica pedagògica o de funcionament que consideri rellevant.

h) Dinamitzar acords i mesures per al bon funcionament de les tutories i equips docents del

nivell que coordinen.

i) Fer l’informe de valoració a final de curs que inclogui propostes de millora per al curs

següent

1.3.3 COORDINADORS/ES D'ACTIVITATS ESCOLARS I SERVEIS

Funcions:

a) Encarregar-se de l'organització de les diverses festes internes que es desenvolupen al

centre (castanyada, carnestoltes, Sant Jordi, final de curs ...).

b) Organitzar,  juntament  amb el  coordinador  pedagògic,  les  diverses  activitats  escolars

complementàries (les  que es realitzen durant el  període d'avaluacions i  altres que es

puguin  plantejar  al  llarg  del  curs)  i  donar-les  a  conèixer  als  tutors  i,  si  s'  escau,  a

l'alumnat.

c) Coordinar l'organització del viatge d'estudis.

d) Elaborar una memòria de final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades.

e) Coordinar  amb  els  caps  de  departament  les  diverses  sortides  que  organitzin  els

departaments al llarg del curs acadèmic.
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f) Fer l’informe de valoració a final de curs que inclogui propostes de millora per al curs

següent

1.3.4 COORDINADOR/A TIC

Funcions:

a) Vetllar pel manteniment dels ordinadors de secretaria, pel sistema de control de faltes de

l' alumnat i pels programes de gestió del centre.

b) Proposar a l'equip directiu del centre els criteris per a d'utilització i l' optimització dels

recursos informàtics i per a l' adquisició de nous recursos.

c) Assessorar l'equip directiu, PAS, i professorat del centre en l'ús dels diversos programes

de gestió acadèmica del Departament d'Ensenyament.

d) Vetllar pel manteniment i bon ús de les instal·lacions i els equipaments informàtics i

telemàtics del centre.

e) Assessorar el professorat en la utilització de programes i equipaments informàtics en les

diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest

tema.

f) Elaborar una memòria final de curs de les activitats realitzades.

g) Aquelles  altres  que  el  director  de  l'institut  li  encomani  en  relació  amb els  recursos

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

h) Fer l’informe de valoració a final de curs que inclogui propostes de millora per al curs

següent

1.3. 5 COORDINADOR/A DE LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ

SOCIAL

Funcions:

a) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració del projecte lingüístic

b) Assessorar  el  claustre  en  el  tractament  de  les  llengües  en  l'elaboració  del  projecte

curricular del centre, d'acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic.
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c) Assessorar  l'equip  directiu  en  la  programació  de  les  activitats  relacionades  amb  la

concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general del centre i col·laborar

en la seva realització.

d) Assessorar sobre l'ús de la llengua catalana en el centre.

e) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció

de les peticions i necessitats del professorat del centre.

f) Donar  classe,  si  disposa  d'hores  per  fer-ho,  a  l'alumnat  nouvingut  que  tingui  un

desconeixement del català.

g) Coordinar-se amb el SEDEC en relació amb l'alumnat que va als cursos d'aprenentatge

de català.

h) Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el projecte lingüístic

o que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament.

i) Fer l’informe de valoració a final de curs que inclogui propostes de millora per al curs

següent

1.3.6 COORDINADOR/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Funcions:

a) Col·laborar  amb  la  direcció  del  centre  en  l'elaboració  del  pla  d'emergència  i  en  la

implantació, planificació i realització dels simulacres d'evacuació.

b) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla

d'emergència amb la finalitat d'assegurar la seva adequació i funcionalitat.

c) Revisar  periòdicament  el  pla  d'emergència  per  assegurar  la  seva  adequació  a  les

persones, els telèfons i l' estructura.

d) Revisar  periòdicament  els  equips  de  lluita  contra  incendis  com  a  activitat

complementaria a les revisions oficials.

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

f) Fer l’informe de valoració a final de curs que inclogui propostes de millora per al curs

següent

15 
A quest document podria esdevenir obsolet un cop imprès                                                         REVISAT: FEBRER 2018



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut la Llauna (08040527)
BADALONA

1.3.7 COORDINADOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

1.3.8 TUTORS/ORES

Són els membres del claustre que tenen a càrrec seu l'atenció, personal o compartida, d'un grup classe.

L'acció tutorial  en l'educació i  la  convivència en el  centre  és cabdal  i  és  responsabilitat  de tot  el

professorat, atès que l' activitat  docent

implica:  impartició  dels  ensenyaments  propis  de  l'àrea,  seguiment  i  orientació  del  procés

d'aprenentatge i adaptació dels ensenyaments a les necessitats educatives del grup.

Funcions:

a) Realitzar un seguiment de l' evolució acadèmica del seu alumnat, tant a nivell individual

com  en  grup:  assistència,  rendiment  escolar,  dificultats  d'aprenentatge,  conflictes,

problemes de disciplina, etc.

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 i en

les d'equip docent.

d) Tenir cura, juntament amb el secretari o administrador, quan correspongui, de vetllar per

l'elaboració  dels  documents  acreditatius  dels  resultats  de  l'avaluació  i  de  la  seva

comunicació als pares o representants legals dels alumnes.

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

f) Tenir  com  a  mínim  una  reunió  amb  tot  els  pares  o  les  mares  del  grup  classe  al

començament de curs.

g) Mantenir les reunions que el tutor i l'equip docent considerin necessàries amb cadascun

dels  pares de I  ‘alumnat  per  informar-los  del  seu procés d'aprenentatge i  de la  seva

assistència a les activitats escolars. Pel que fa a l'ESO, se'n realitzarà, com a mínim, una

cada curs.

h) Dur a terme al llarg del curs tres entrevistes personals amb cadascun dels alumnes del

seu grup, com a mínim.

i) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del

centre.

16 
A quest document podria esdevenir obsolet un cop imprès                                                         REVISAT: FEBRER 2018



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut la Llauna (08040527)
BADALONA

j) Convocar, amb el vist i plau del coordinador pedagògic o del cap d' estudis, reunions de

l'equip  docent  corresponent  per  parlar  d'una  problemàtica  específica  del  grup,  quan

aquesta no s'hagi pogut tractar a les reunions de seguiment ordinàries.

1.4 ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ

Els òrgans col·legiats de coordinació són els departaments i seminaris didàctics, equips docents, Junta

d'Avaluació, equip de coordinació, equip de tutors i comissió interdepartamental.

1.4.1 DEPARTAMENTS I SEMINARIS DIDÀCTICS

Composició:

1. Departament de Ciències Socials. Integrat pel professorat que imparteix les matèries de

Ciències Socials, Geografia, Història, Història de l'Art, Història del Món Contemporani,

Història de Catalunya, Economia i Religió.

2. Departament de Llengua i Literatura Catalana. Integrat pel professorat que imparteix les

matèries de Llengua i Literatura Catalana.

3. Departament de Llengua i Literatura CastelIana. Integrat pel professorat que imparteix

les matèries de Llengua i Literatura CastelIana.

4. Departament  de  Llengües  Estrangeres.  Integrat  pel  professorat  que  imparteix  les

matèries de Llengües Estrangeres.

5. Departament  de  Matemàtiques.  Integrat  pel  professorat  que  imparteix  la  matèria  de

Matemàtiques.

6. Departament de Ciències de la Naturalesa. Integrat pels seminaris de:

➢ Física i Química: compost per professorat que imparteix les matèries de Ciències

Experimentals, Física i Química.

➢ Biologia i Geologia: compost pel professorat que imparteix les matèries de Ciències

Experimentals, Biologia, Biologia Humana, Geologia i Ciències  de la Terra i del

Medi Ambient.

17 
A quest document podria esdevenir obsolet un cop imprès                                                         REVISAT: FEBRER 2018



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut la Llauna (08040527)
BADALONA

7. Departament  d'Educació  Visual  i  Plàstica.  Integrat  pel  professorat  que  imparteix  les

matèries d'Educació Visual i Plàstica i Dibuix Tècnic.

8. Departament  d'Educació  Física.  Integrat  pel  professorat  que  imparteix  la  matèria

d'Educació Física.

9. Departament de Música. Integrat pel professorat que imparteix la matèria de Música.

10. Departament  de  Tecnologia.  Integrat  pel  professorat  que  imparteix  les  matèries  de

Tecnologies, Tecnologia Industrial i Informàtica.

11. Seminari de Llengües Clàssiques. Integrat pel professorat que imparteix les matèries de

Llatí i Grec.

12. Seminari de Filosofia. Integrat pel professorat que imparteix les matèries de Filosofia,

Historia de la Filosofia, Psicologia, Lògica i Metodologia, Estètica, Ètica.

Funcions:

La funció dels departaments i seminaris didàctics és coordinar les activitats docents de les àrees i les

matèries corresponents, concretar el currículum i vetllar  per la metodologia i la didàctica de la practica

docent.

Reunions:

Els membres de cada departament es reuneixen una hora a la setmana.

1.4.2 EQUIPS DOCENTS

Pel que fa a l'ESO: coordinador del nivell corresponent i professorat que imparteix els crèdits comuns

del curs i, voluntàriament, el de les matèries optatives. En cas necessari, el coordinador de cicle o un

tutor  podran  requerir  la  presencia  del  professorat  que  imparteix  matèries  optatives  a  la  reunió  de

seguiment.

Pel que fa al batxillerat: coordinador de batxillerat i professorat que imparteix les matèries del grup.

Funcions:

a) Fer el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat del curs.

b) Coordinar criteris sobre avaluació i recuperació.
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c) Resoldre  aspectes  puntuals  de  cada  grup  classe,  en  relació  amb  la  disciplina,

organització i gestió.

d) Coordinar metodologies didàctiques de treball a l'aula.

e) Revisar i proposar els canvis adients dels treballs de síntesi del curs corresponent.

f) Ajudar el  tutor/a en les funcions de tutoria i orientació,  així com col·laborar amb el

tutor/a en la recomanació de les matèries optatives.

g) Plantejar mesures d' atenció a la diversitat i agrupament dels alumnes, en funció dels

recursos disponibles, tant dintre del propi curs com de cara a cursos posteriors.

h)  Reunions:

EIs tutors/es de cada grup dirigeixen la reunió d' equip docent.

Pel que fa l'ESO, es faran dues reunions, com a mínim, en cada avaluació.

Quant al Batxillerat, es realitzarà, com a mínim, una reunió al mig de la primera avaluació i una altra al

mig de la segona.

Les consultes que tingui el tutor o tutora sobre el seu alumnat es resoldran a nivell individual. En cas

d’emergència,  es  comentarà  amb  el  coordinador/a  de  tutors/es  que  valorarà  la  conveniència  de

convocar, o no, una reunió d’equip docent.

1.4.3 JUNTES D'AVALUACIÓ

Composició:

Professorat de les matèries comunes del grup, en el cas de primer a tercer d'ESO i professorat de totes

les matèries del grup, pel que fa a quart d'ESO i batxillerat.

Funcions:

a) Analitzar els resultats acadèmics individuals i del grup, valorar-los i aportar, si és el cas,

propostes que contribueixin a la seva millora.

b) Decidir el pas de curs, cicle o etapa de cada alumne. Reunions:

La persona tutora presideix i coordina la Junta d'Avaluació del seu grup classe.
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El coordinador o la coordinadora de cicle o de batxillerat no té l'obligació d'assistir-hi. Un membre de

l'equip directiu pot estar present en les juntes d'avaluació, amb veu i sense vot.

La Junta d'Avaluació es reuneix un mínim de tres vegades per curs acadèmic. En l'avaluació final del

cursos de 2n i 4t d'ESO es reuneix conjuntament tot el professorat de tots els grups de cada curs, amb

la finalitat d'aplicar criteris unificats d'avaluació.

En l'avaluació final de primer i segon de batxillerat,  quan la decisió de la junta en relació amb la

qualificació de la matèria sigui diferent de la que el professor de la matèria hagi atorgat en primer lloc,

caldrà l'acord de la majoria de dos terços dels membres que la componen.

1.4.4 EQUIPS DE COORDINACIÓ DE 1r I 2r D'ESO, DE 3r I 4t D'ESO I  DE

BATXILLERAT

Composició:

Hi ha tres equips: un equip de primer i segon d’ESO, un equip de tercer i quart d'ESO i un equip de

batxillerat.

Cada  equip  està  format  pel  coordinador/a  d  'ESO  o  de  batxillerat,  juntament  amb  els  tutors/res

corresponents als grups de cada nivell o batxillerat.

Funcions:

a) Fer  un  seguiment  del  Pla  d'acció  tutorial  en  cadascun  dels  seus  grups  d’ESO  o

batxillerat, així com proposar els canvis adients.

b) Realitzar  un  seguiment  dels  problemes  puntuals  de  cada  grup  classe  pel  que  fa  a

disciplina, organització d'aules, etc.

c) Vetllar per la coherència, continuïtat i correlació de les accions educatives en cada cicle

o batxillerat.

d) Coordinar les tasques d'informació i orientació acadèmica i professional que ha de dur a

terme cada tutor/a.

e) Coordinar les tasques d'informació d'activitats extraescolars i de les diferents festes de

l'institut que ha de dur a terme cada tutor/a.

Reunions: la seva periodicitat és d'una hora setmanal.
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1.4.5 EQUIP DE COORDINACIÓ DE CENTRE

Composició:

Coordinadors/es d'ESO, el/la coordinador/a de batxillerat, el coordinador/a pedagògic/a i el o la cap

d'estudis.  Quan  es  tractin  temes  relacionats  amb  activitats  escolars  complementàries  i  activitats

extraescolars, s'incorporen els coordinadors o coordinadores d'activitats i serveis escolars.

Quan es  tracti  de  temes  relacionats  amb l'orientació  acadèmica  professional,  es  pot  incorporar  el

coordinador d'orientació acadèmica professional.

Funcions:

a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de

l'ESO i el batxillerat.

b) Desenvolupar i realitzar un seguiment del Pla d'Acció Tutorial.

c) Organitzar el flux d'informació tutors-equip directiu i viceversa.

d) Coordinar les tasques d'informació i orientació acadèmica i professional que han de dur

a terme els tutors i tutores i el coordinador/a d'orientació acadèmica i professional.

e) Coordinar les tasques d'informació d'activitats extraescolars i de les diferents festes de

l'institut.

Reunions:

La periodicitat és d'una hora a la setmana.

1.4.6 COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL

Composició:

Està formada pels caps dels diversos departaments i seminaris i el cap d'estudis: Funcions:

a) Supervisar el Projecte curricular de centre i proposar els canvis adients.

b) Coordinar l'elaboració dels treballs de síntesis de cada curs d'ESO.

Escoltats els corresponents seminaris i departaments, aquesta comissió  podrà prendre decisions en els

següents aspectes organitzatius, competència del claustre:

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

d) Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial.
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e) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.

f) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne

el desenvolupament i els resultats.

Reunions:

La seva periodicitat depèn dels requeriments que hi hagi.

1.4.7 COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Composició:

Està dirigida per el/la coordinador/a pedagògic/a. A més a més en formen part: el directors, la persona

de referència de l'EAP, l'equip de psicopedagogia del centre inclosa la USEE, els coordinadors d'ESO i

batxillerat.

Reunions:

Aquesta comissió es reunirà un mínim de tres cops l'any. 

Funcions:

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la

diversitat de l’alumnat, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre i

de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i

específiques  i  la  proposta,  si  escau,  dels  plans  individualitzats.  També  col·laborarà  en  la  creació,

modificació i seguiment del pla d'acció tutorial del centre.

1.4.8 DEDICACIÓ HORÀRIA DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I MEMBRES

DEL CONSELL ESCOLAR

L'equip  directiu,  format  a  la  Llauna per  quatre  persones,  es  repartirà  equitativament  les  hores  de

reducció assignades per la legislació vinent per als equips directius.

La resta de càrrecs disposaran de les següents reduccions d'hores lectives, excepte que s'especifiqui

alguna cosa diferent. La reducció horària intentarà sempre afavorir la millor atenció a l’alumnat i les

famílies.
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• Tutor/a de l’ESO:  3 h

• Coordinador/a d'ESO i de batxillerat: 2 hores per cada càrrec.

• Coordinador/a TIC: 2h com a mínim. Si la disposició horària ho permet se li assignaran 4h. Si

no és possible se li reduiran les guàrdies.

• Cap de  departament  o  de  seminari:  2h,  1  hora  com a  màxim si  el  departament  té  un  sol

membre.

• Coordinador/a d'orientació professional: 9h establertes a la legislació vigent. Coordinador/a de

prevenció de riscos laborals: 2h

• Coordinador/a  de  llengua,  interculturalitat  i  cohesió  social:  2h  Coordinador/a  d'activitats

escolars i serveis: 2h

• Professorat membre del Consell Escolar: 2h de reducció de les presencials que complementen

les 19 h lectives.

2 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

2.1 ESTRUCTURA CURRICULAR

L’estrucutra curricular està prevista per garantir l’aplicació dels currículums normatius.   L’estructura

organitzativa pròpia del centre pretén ajudar a la millor escolarització possible de l’alumnat, a través

de la distribució dels recursos disponibles.

• Atenció a la diversitat des de tots els àmbits possibles

• Qualitat del procès edcucatiu

• Formació i seguiment el més indifidualitzat possible

• Obtenció de l’acreditació corresponent a cada etapa

2.1.1 DISTRIBUCIÓ ESO

a) Matèries Comunes: Les ha de cursar tot l’alumnat i són català, castellà, anglès, matemàtiques,

tecnologia, ciències socials, naturals, educació física, plàstica, religió/ètica, música i tutoria

b) Matèries Optatives: Només 2 hores a la setmana. Dins d'aquestes activitats es poden realitzar

francès que és anual, i d’altres que són trimestrals
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c) Treball de Síntesi: és obligatori per a tot l’alumnat de 1r a 3r d’ESO. Aquest curs es realitzarà,

de  forma  intensiva,  durant  una  setmana  i  es  realitzaran  tasques  dins  de  les  diverses

assignatures, que giraran al voltant d'un tema comú. La seva finalitat és aplicar i integrar els

diferents aprenentatges de les àrees comunes, treballar amb un caire interdisciplinari i fer-ho en

grup.

d) Tutoria: Es realitza durant tot el curs a raó d'una hora setmanal en grup. A més a més, cada

alumne/a serà tutorat de manera individual. En general, es treballen aspectes complementaris

als de les altres àrees, que són importants tant per ajudar al creixement personal dels nois i

noies, com per afavorir el seu correcte progrés acadèmic i d'integració a l'institut. També es

vetlla per aconseguir una adequada evolució del grup-classe.

4t d’ESO:

Les matèries optatives ocuparan 9h setmanals repartides en 3 Matèries de 3h cadascuna a escollir

entre: Física i Química, Informàtica, Francès, Biologia, Tecnologia, Ed. Visual i Plàstica, Economia,

Música,  Llatí  i  Filosofia...  aquestes  matèries  tenen  un  pes  molt  important,  ja  que  tot  i  no  ser

condicionants per fer un estudi posterior permeten fer la diversificació del currículum en funció de

l’opció posterior en acabar l’ESO.

Projecte de Recerca: 

substitueix el Treball de Síntesi i és obligatori. Aquest projecte, que es realitzarà en equip, ha

d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat

sobre un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix que escull entre els projectes que

presenten les diferents màteries.  Es fa sota el  guiatge del professorat. Al llarg del projecte,

l’alumne o l’alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu

treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament

de projectes en comú. Aquest treball es farà de manera intensiva durant una setmana a final de

curs, al juny.

Servei Comunitari: 

D’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament posa en

marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO (nosaltres ho centrem a 4t d’ESO),

amb  la  finalitat  de  garantir  que  els  estudiants,  al  llarg  de  la  seva  trajectòria  escolar,

experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la
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ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El Servei

comunitari  es concreta en un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre

necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat, alhora que ofereix un

servei, adquireix, mitjançant l’acció, els valors i habilitats propis de la competència social i

ciutadana. Compta com una Optativa d’una hora setemanal i l’horari fix dels alumnes queda en

29 hores per compensar la dedicació al projecte

Tutoria: 

És obligatòria per a tot l'alumnat i es també comuna a tot l’alumnat. Es realitza durant tot el

curs i ocupa una hora setmanal. En aquesta àrea es treballen aspectes complementaris als de les

altres matèries i que són importants, tant per ajudar al creixement personal dels nois i noies,

com per al seu progrés acadèmic i, en el cas de 4t d’ESO agafa protagonisme l'orientació, que

tot i que ha començar en cursos anteriors permet ajudar també en la orientació cap a estudis

futurs. 

2.1.2 MATÈRIES AMB REFORÇ.

Per  a  facilitar  l’atenció  pedagògica  als  alumnes  amb  ritmes  d'aprenentatge  diferents  l’estructura

curricular contempla, en funció dels recursos i de les decisions del professorat, l’agrupament en grups

reduïts d’alumnes en algunes matèries. Preferentment aquests agrupaments es fan a Català, Castellà i

Matemàtiques, i en algunes altres matèries en algunes ocasions.

2.2 COORDINACIÓ DELS EQUIPS DOCENTS

El professorat que intervé en el procés educatiu d’un alumne, es reunirà periòdicament per compartir

les seves aportacions i coordinar les actuacions, de forma periòdica. Es complementa aquesta tasca

amb la coordinació de documents i de seguiment a través de les eines digitals (mail, drive, moodle ).

Els temes inclouen totes les actuacions formadores o avaluadores de l’alumnat.

Pel que fa a l’avaluació s'establiran moments ( preavaluació ) durant els trimestres per fer seguiment.
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3 LA COMUNITAT EDUCATIVA. DRETS I DEURES.

3.1 PROFESSORAT

Tot el professorat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de

l'exercici de les funcions pròpies de cada càrrec.

Drets:

a) Decidir  la  manera  d'impartir  i  organitzar  les  matèries  que  els  corresponen,  sempre  que  es

respectin els acords del seu departament o seminari i el Projecte educatiu i curricular del centre.

b) Ser respectats  pel  que fa  a  la  llibertat  de consciència  i  les conviccions religioses,  morals  i

ideològiques, així com pel que fa a la intimitat, la integritat física i la dignitat personal.

c) Ser  informats  de  la  gestió  del  centre  mitjançant  el  claustre  o  els  representants  als  òrgans

col·legiats.

d) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, si es

reuneixen els requisits estipulats en la normativa vigent.

Deures:

a) Assistir puntualment a classe i a totes les altres activitats pròpies del funcionament del centre

que els correspongui (guàrdies, claustres, reunions d'equips docents, reunions extraordinàries

convocades per qualsevol òrgan unipersonal del centre, etc.).

b) Preparar les classes de manera que permetin als alumnes un bon aprenentatge, tot actualitzant

els continguts i la metodologia.

c) Informar els alumnes dels criteris i activitats d'avaluació que portaran a terme en la matèria que

imparteixin. Tenen també el deure de mostrar a l'alumnat les proves i activitats d'avaluació un

cop corregides i qualificades. Mantenir amb els pares i els alumnes un clima de col·laboració,

amb assistència a les reunions i entrevistes convocades.

d) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així

com la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

e) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raons de raça, sexe o qualsevol altra

circumstància personal o social.

f) Participar  activament  per  tal  de  col·laborar  en  la  consecució  d'una  bona  qualitat  de

l'ensenyament i de la convivència.

g) Corregir les conductes inadequades de qualsevol alumne, sigui dins o fora de l'aula.
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3.2 ALUMNAT

Tot l'alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es deriven de la

seva edat i del curs en què es troben.

Drets:

a) Rebre  un ensenyament  adequat,  a  través  de cadascuna de les  matèries  i  del  conjunt

d'aquestes, que li permeti assolir els objectius terminals que es proposen per al nivell en

què es troba.

b) Ser valorat objectivament pel seu rendiment escolar, per la qual cosa ha de ser informat

dels criteris d'avaluació.

c) Reclamar, si considera injustes les qualificacions assignades. La reclamació  la podrà

formular davant les següents persones, en aquest ordre: el professor, el tutor, el cap de

departament o seminari, el cap d'estudis o director i la inspecció educativa.

d) Ser respectat, quant a la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i

ideològiques, així com la intimitat, la integritat física i la dignitat personal.

e) Escollir  els  seus  representants:  els  delegats  de  classe  i  els  alumnes  representants  al

Consell Escolar.

f) Reunir-se en assemblea al centre, sempre que s'informi prèviament el director i no es

distorsioni  la  normal  realització  de  les  activitats  del  centre.  Organitzar-  se  en

associacions que afavoreixin el seu desenvolupament personal i cultural.

g) Denunciar totes aquelles accions que comportin una transgressió dels seus drets davant

les  següents persones o institucions,  en aquest  ordre:  el  tutor, el  director, el  Consell

Escolar i la inspecció educativa.

Deures:

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques,

així com la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

b) No  discriminar  cap  membre  de  la  comunitat  educativa  per  raons  de  raça,  sexe  o

qualsevol altra circumstància personal o social.

c) Respectar i utilitzar correctament el material i les instal·lacions del centre. Respectar les

decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i les normes de funcionament intern.
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d) Participar  activament  en  la  consecució  d'una  bona qualitat  de  l'ensenyament  i  de  la

convivència.

e) Assolir una bona preparació humana i acadèmica mitjançant l'estudi. Això es concreta en

les obligacions d'assistència a classe i en les activitats establertes en el calendari escolar,

en complir els horaris, en realitzar les tasques acadèmiques encomanades i en respectar

l'estudi dels companys.

3.3 PARES I MARES

Els pares i les mares, com a primers responsables de l'  educació dels seus fills,  formen part de la

comunitat escolar i, com a membres d'aquesta, tenen la capacitat d'intervenir i participar des dels seus

drets i les seves obligacions.

Drets:

a) Participar en la gestió educativa.

b) Rebre informació periòdica del rendiment acadèmic del seu fill o filla, com a mínim una

vegada al trimestre.

c) Ser  atesos  pel  tutor,  per  l'equip  directiu  i,  si  cal,  pel  professorat,  per  tal  de  tractar

aspectes relatius a l'educació del seu fill.

d) Participar en l'elecció de la part optativa del currículum del seu fill o filla.

e) Assistir a les reunions convocades segons la Programació General Anual del Centre.

f) Participar en l'organització d'activitats extraescolars.

g) Pertànyer a l'AMPA.

h) Elegir o ser elegit membre del Consell Escolar o de qualsevol òrgan amb participació

dels pares i mares.

Deures:

a) Acceptar els objectius i principis expressats en el Projecte educatiu del centre, la carta de

compromís  educatiu  i  les  normes  de  funcionament,  així  com els  acords  presos  pels

òrgans col·legiats del centre amb representació de pares.

b) Afavorir en els seus fills/es el desenvolupament dels valors i les actituds que s'expressen

en el Projecte educatiu del centre.
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c) Assistir a les entrevistes personals i reunions del seu grup convocades pels tutors o pels

òrgans de govern del centre.

d) Mostrar-se receptius als comunicats i informacions que els arribin de l'equip  de gestió i

del tutor/a i fer-ne l'acusament de recepció, si és el cas.

e) Vetllar per la higiene personal del seu fill.

f) Donar  a conèixer  al  centre,  si  n'hi  hagués,  els  problemes de salut  del  seu fill/a  que

puguin requerir atenció puntual o continuada o que puguin afectar la resta dels membres

de la comunitat escolar.

g) Justificar  adequadament,  si  s'escau,  les  absències  del  seu  fill/a  en  les  activitats

obligatòries.

h) Facilitar als fills/es els mitjans necessaris per dur a terme les activitats programades amb

caràcter obligatori.

i) Intervenir activament amb el professorat en la reprovació i en la reflexió sobre qualsevol

actitud contrària a la convivència en la qual estigui implicat el seu fill/a, així com en la

presa de mesures adients per a corregir-la.

j) Educar en els hàbits d'estudi dels fills/es i fer el seguiment de les tasques que encomana

el professorat.

3.4 ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES

L' Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) vetlla, juntament amb el professorat, per la qualitat

de l'educació de l'alumnat, tot col·laborant i canalitzant propostes als òrgans de gestió i de govern. El

centre  facilitarà  a  l'  AMPA el  local  i  els  mitjans  necessaris  per  dur  a  terme  la  seva  activitat  i

col·laborarà en fer possibles les activitats complementàries proposades i que hagin estat aprovades pel

Consell Escolar, integrant-les en la Programació General Anual.

L'AMPA té per objectius:

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i tutors, al

professorat, al' alumnat i als òrgans de govern i participació.

b) Promoure la participació dels pares en la gestió del centre.

c) Assistir els pares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.

29 
A quest document podria esdevenir obsolet un cop imprès                                                         REVISAT: FEBRER 2018



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut la Llauna (08040527)
BADALONA

d) Promoure  la  representació  i  la  participació  dels  pares  en  el  Consell  Escolar  i  altres

òrgans col·legiats.

e) Facilitar  la  col·laboració  del  centre  en  l'àmbit  social,  cultural  econòmic  i  laboral  de

l'entorn.

f) Col· laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en

l'elaboració  de  directrius  per  a  la  programació  d'activitats  complementàries,

extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació dels pares, tant des del vessant cultural com des de

la responsabilització en l'educació familiar.

h) Fixar i administrar les quotes que paguen les famílies.

3.5 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

El personal d'administració i serveis (PAS) esta format per aquelles persones  que treballen al centre

sense intervenir de forma directa en els aspectes educatius:

Personal d'administració (Secretaria) Personal subaltern (Consergeria) 

Formadors/es i vetlladors/es de la  USEE

Drets:

Amb independència dels drets que els atorguen els estatuts dels treballadors, els membres del

PAS, com a integrants de la comunitat escolar, tenen dret al respecte personal i al respecte en

l'exercici de les seves funcions. Tanmateix, en relació amb les seves tasques, el PAS té dret a fer

les observacions i propostes que consideri adequades per a la mili ora del funcionament del

centre.

Deures:

Els deures del PAS són aquells que es deriven del respecte als drets dels altres i els relacionats

amb l'acompliment de les seves funcions.
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Funcions del Personal subaltern (Consergeria):

a) L'horari  laboral  del  personal  subaltern  haurà  de  garantir  la  seva  presència

ininterrompuda en el  centre  mentre  hi  hagi  activitat  acadèmica  i  de gestió,   amb la

distribució  horària  que  indiqui  la  direcció.  Tanmateix,  haurà  d'estar  a  disposició  del

centre quan es realitzin activitats fora del marc horari habitual,  si la direcció així ho

considera necessari.

b) Les funcions del personal subaltern són les següents:

c) Obrir i tancar la porta principal.

d) Connectar i desconnectar l' alarma.

e) Controlar que les finestres i les dependències que calgui estiguin tancades al final de la

jornada.

f) Controlar l'entrada i sortida de persones per la porta principal.

g) Donar  avís  a  l'equip  de  gestió  de  qualsevol  desperfecte,  incidència  o  anomalia  que

observi en els béns i en les instal·lacions, així com de les actituds de les persones, que

siguin contràries a les normes de convivència del centre.

h) Tenir cura del clauer del centre.

i) Recollir, conservar i distribuir la correspondència, així com objectes, avisos, comunicats

i convocatòries que tinguin com a destinatari algun membre de la comunitat escolar.

j) Fer-se càrrec dels objectes perduts i fer-los arribar, si és possible, als seus destinataris.

k) Realitzar, dins del centre, els trasllats de material i de mobiliari que s'encomanin.

l) Dur a terme les tasques de reprografia i enquadernació que s'assignin.

m) A  més  de  les  especificades  anteriorment,  realitzar  les  tasques  que  habitualment

pertoquen  i  d'altres  de  relacionades  amb  el  servei:  atendre  trucades  telefòniques,

custòdia de pilotes, llums, calefacció, petites reparacions ...

n) Realitzar  aquells  encàrrecs,  no  habituals,  que  es  rebin  de  la  direcció  i  que  estiguin

relacionats amb les necessitats i l'interès del centre.
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3.6 PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ (SECRETARIA)

L'horari del personal d'administració es distribuirà entre matí i tarda durant el curs escolar.

Les funcions del personal d'administració són les següents:

a) Tenir al dia i conservar la documentació del centre, especialment la que fa referència als

expedients de l'alumnat.

b) Realitzar les tasques pròpies de la preinscripció, la matriculació la sol·licitud de beques.

c) Tenir cura dels arxius i del programari informàtic, vetllant per la seva seguretat.

d) Vetllar per la correcció de les actes de qualificacions trimestrals i finals i extreure el

butlletí personal de cada alumne/a.

e) Realitzar les tasquesd'ofimàtica encarregades i despatxar la

correspondència.

f) Compulsar fotocòpies de documents.

g) Controlar les entrades i sortides de correspondència i documents.

h) Emplenar  els  llibres d'escolaritat  de l'alumnat  i  custodiar-los fins al  moment del  seu

lliurament.

i) Tramitar títols acadèmics i custodiar-los fins al moment del seu lliurament.

j) Extreure setmanalment els informes d'assistència de retards de l'alumnat per ser lliurats

als tutors o tutores.

k) Dur a terme totes les tasques que pertoquen relacionades amb el servei i, en especial:

atendre trucades telefòniques, tramitar les baixes i altes del professorat, substitucions ...

l) Realitzar  aquells  encàrrecs,  no  habituals,  que  rebi  de  la  direcció  i  que  estiguin

relacionats amb les necessitats i l'interès del centre.

4 NORMES DE FUNCIONAMENT

4.1 NORMES GENERALS

Tots els membres de la comunitat educativa tenen dret a ser tractats amb respecte. El respecte als drets

de cadascun i a la pròpia dignitat és fonamental per a la convivència.

L’objectiu final del centre és l'educació i formació dels alumnes i per tant s’ha de vetllar perquè hi hagi

en tot moment un ambient favorable a aquesta.
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1. S'evitarà el soroll que pugui destorbar les persones o el normal desenvolupament de les activitats.

2. Està prohibit consumir begudes alcohòliques i fumar en tot el recinte escolar tal com indiquen les

lleis actuals (Llei  42/2010, de 30 de desembre). De la mateixa manera sempre que es faci una

activitat lectiva fora del centre. Es podran fer denuncies a les autoritats en cas de trobar persones

que no compleixin la norma de forma reiterada. (Llei del Tabac 28/2005 art. 7, 19 i 20) 

3. No es  pot  menjar  (entrepans,  pipes,  xiclets,  llaminadures…) ni  beure  refrescos  a  l’aula  ni  els

passadissos.

4. S’han  de  respectar  els  materials  i  instal·lacions  del  centre,  mantenir-los  nets  i  evitar  la  seva

degradació o deteriorament intencionat.

5. Els lavabos de baix i el de la primera planta romandran permanentment oberts i s’han de mantenir

en bones condicions pel seu ús continuat. 

6. No està permès de fer ús dins el centre de patinets, monopatins, bicicletes ni similars. El centre no

es farà responsable de la desaparició de bens de caire personal o que no són necessaris  per al

seguiment de les activitats lectives. Bicicletes, monopatins, mòbils, walk-mans, MP3, llapis-làser i

altres artefactes semblants 

7. L’alumnat de 1 i 2 d’ESO té terminantment prohibit la utilització del mòbil a l’Institut. Si en fan ús

a l’aula o als passadissos se’ls prendrà, quedarà en custòdia a Coordinació Pedagògica en una urna

sota clau i es tornarà només en el dia de la setmana i l’hora assignada per a aquesta tasca. En cap

cas no s’admetran reclamacions de cap tipus sobre aquest tema ni es negociaran devolucions fora

d’aquest dia i d’aquesta hora.

8. L’alumnat  de  3r  i  4t  d’ESO  i  Batxillerat  no  podrà  mai  entrar  a  classe  amb  telèfons  mòbils

connectats. En cas contrari el professor l’agafarà i el portarà a Coordinació Pedagògica on quedarà

en custòdia en una urna sota clau i es tornarà només en el dia de la setmana i l’hora assignada per a

aquesta  tasca.  En  cap  cas  no  s’admetran  reclamacions  de  cap  tipus  sobre  aquest  tema  ni  es

negociaran devolucions fora del dia i de l’ hora assignada. L’alumnat d’aquests cursos pot utilitzar

el mòbil al passadís, sempre i quan no hagi estat expulsat de classe; si es fa fora un alumne i se’l

veu amb el mòbil, aquest serà retirat igualment.

9. La resta d’artefactes del títol tampoc no es poden utilitzar a les classes. Si veiem que algú els fa

servir, haurem de retirar-los, i no els seran retornats fins que vingui algun responsable familiar a

parlar amb tutoria.

10.Si vénen a l’institut en bicicleta, patinet, monopatins o ciclomotor, no podran agafar-los a l’hora de

l’esbarjo ni utilitzar-los fins la sortida del centre. 
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11.Existeix un espai d'aparcament de bicicletes a la planta baixa per la qual cosa aquestes no poden

pujar a cap altra planta. El centre no es farà responsable de la desaparició de bens de caire personal

o que no són  necessaris per al seguiment de les activitats lectives. Els monopatins que no es poden

deixar lligats es podran guardar a l'aula, però mai jugar amb ells ni fer-los servir dins del centre. Si

no seran requisats.

12.El Centre no es pot responsabilitzar de vigilar les bicicletes i els patinets. S’han de deixar lligades al

pis de baix en els pàrquings pertinents.

4.2 GUÀRDIES

1. El professorat de guàrdia té l‘autoritat i potestat de prendre les mesures convenients per tal de

garantir el bon funcionament del centre. És el responsable d'atendre les incidències i avisos que

es puguin produir, de mantenir l'ordre als passadissos i a les aules on faltin professors i de

vetllar per un bon ambient de treball.

2. Totes  les  guàrdies  s’iniciaran  puntualment  comprovant  si  falta  algun  professor/a  i  vetllant

perquè cap alumne/a estigui als passadissos o al lavabo, un cop ha sonat el timbre.

3. Si falta un professor/a, es comprovarà si aquest ha deixat feina encomanada i  la transmetrà a

l'alumnat. En cas contrari, s’assegurarà que treballin durant tota l’hora.

4. En cas d'absència d’un professor/a d’ESO, cal substituir-lo dins l’aula.

5. En cas d'absència d'un professor/a de batxillerat,  l’alumnat té permís per estar  a l'aula i al

vestíbul. En aquest cas, no cal que el professor/a de guàrdia estigui present a l’aula, encara que

vetllarà per mantenir-hi l'ordre.

6. A la sala del professorat sempre que sigui possible i en funció de les disponibilitats hi haurà un

professor de guàrdia que s’encarregarà de  gestionar i anotar les incidències (alumnes que portin

un justificant per anar al metge, expulsions…), atendre el telèfon, etc.

7. El professorat de guàrdia que estigui a la sala de professors ha d'anotar al full d’incidències:

expulsions i el professorat implicat; segons la informació consignada al model “Notificació de

falta” (full de les tres còpies). En cas que l’alumne no porti la notificació de falta, el professorat

de  guàrdia  li  lliurarà  un  exemplar  per  tal  que  el  professor  que  l’ha  expulsat  l’empleni.

Posteriorment adreçarà l’alumne al banc del costat de la sala del professorat o a l’espai que ell

consideri oportú.

34 
A quest document podria esdevenir obsolet un cop imprès                                                         REVISAT: FEBRER 2018



Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut la Llauna (08040527)
BADALONA

8. Si un alumne es troba malament i vol anar a casa, el professorat de guàrdia ho comunicarà a la

família  telefònicament  perquè  el  vingui  a  recollir.  Si  els  pares  o  tutors  ho  autoritzen,  i  el

professor de guàrdia ho considera convenient, l’alumne a partir de tercer d’ESO podrà sortir del

centre. En cap cas els alumnes de primer i segon d’ESO podran sortir sense que els vinguin a

buscar. En cas de dubte, caldrà consultar-ho amb l'equip directiu.

9. Quan un alumne pren mal  o mostra  evidències  d’estar  malalt,  s’ha  d’avisar  els  seus  pares

perquè el vinguin a recollir. En cas d'urgència i si els pares són il·localitzables o bé no poden

venir,  el  professorat  de  guàrdia  serà  l’encarregat  d’agafar  la  targeta  sanitària  de  l’arxiu  de

secretaria i portar-lo al metge fins  que una persona responsable, major d’edat, se'n faci càrrec

10. L'horari de la guàrdia comença i acaba al segon timbre.

11.  Durant les guàrdies de pati cal buidar les aules i els passadissos,  tancar les portes d’accés al

primer i segon pis i passar pels lavabos.

12. Durant les guàrdies de pati dos professors han de situar-se en el pati i en la zona de gimnàs. Un

tercer ha de baixar ràpid per vigilar la porta d’entrada i controlar que l’alumnat que surt és de

batxillerat (aquests han de dur el carnet identificatiu). El quart baixarà després de fer el control

de passadissos i lavabos.

13. Tots aquells professors i professores que durant el curs no tinguin alumnes assignats al seu

horari per qualsevol causa (sortida, canvi de calendari ...) s’incorporaran a les guàrdies en el seu

horari habitual i s’ubicaran a la sala del professorat per a distribuir les tasques necessàries.

4.3 ABSÈNCIES DE PROFESSORAT

1. Tota  falta  prevista  cal  comunicar-la  amb  anterioritat  a  la  direcció  i  omplir  l'imprès

corresponent.  A més, cal  assenyalar els deures que l’alumnat ha de fer en el  full  de

guàrdies, perquè el professorat de guàrdia en tingui  constància i pugui transmetre-ho a

la classe.

2. En cas de falta imprevista, cal avisar el més aviat possible al centre demanant per algú

de l’equip directiu (10 minuts abans de la primera hora sempre hi ha un membre de la

junta al centre). Cal dir la durada de l’absència i, si és possible, comunicar les activitats a

realitzar. Posteriorment, cal omplir la justificació escrita corresponent.

3. L’assistència als claustres,  reunions d’avaluació,  guàrdies i  qualsevol altra reunió del

professorat és obligatòria i les absències cal justificar-les de la mateixa manera que les

de classe.
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4.4 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT DE L'ALUMNAT

1. El  deure  bàsic  de  l’estudi  comporta  l’obligació  d’assistir  a  classe,  participar  en  les  activitats

acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

2. L’alumnat ha d’estar dins l’aula a l’hora establerta d’inici de classes i que s’indica amb un timbre

d’avís. S’ha de recordar que la puntualitat és fonamental i que hi ha un mecanisme de sirenes que

marca el final i l’inici de classes. Malgrat que soni el timbre final d’una classe, aquesta no s’acaba

fins que no ho indica el professorat. Quan sona el timbre d’inici tot l’alumnat ha d’estar preparat per

poder iniciar la classe i preferiblement dins de l’aula.

3. La porta es tancarà passats deu minuts de l’hora d’entrada. L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar

fora fins que els conserges la tornin a obrir. Quan entrin, els apuntaran i hauran d’esperar a la planta

baixa (banc de davant de consergeria) fins a l’inici de la següent classe, a excepció dels de primer  i

segon d'ESO, que podran pujar per entrar a l’aula. Si s'arriba tard amb justificants mèdics l'alumnat

podrà incorporar-se a l'aula independentment del curs que siguin. 

4. Si un alumne de tercer d’ESO endavant arriba amb un retard no justificat, el professorat li podrà

prohibir l’entrada a l’aula.

5. Sempre  que  no  hi  hagi  un  motiu  justificat,  un  retard  no  superior  als  10  minuts,  tindrà  la

consideració  de  retard  injustificat.  Passat  aquest  temps,  constarà   com  a  falta  d’assistència

injustificada, tot i que el professorat preferentment deixarà entrar l’alumnat a classe després dels 10

minuts de retard.

6. La justificació de les faltes d’assistència i de puntualitat s’ha de fer en el termini màxim de dos dies

després de la reincorporació de l’alumne i s’ha de fer amb el formulari del centre.

7. La justificació de les faltes d’assistència i de puntualitat es farà a secretaria, mitjançant un únic

model d’imprès que el tutor lliurarà a cada alumne  a principi de curs. D’aquests es podran demanar

més al llarg del curs.

8. Les faltes d’assistència es comunicaran telefònicament als pares.

9. Si un alumne preveu faltar més d’un dia a classe, els pares notificaran aquest fet al centre.

10.  La  porta  romandrà  tancada  durant  tot  l’horari  escolar,  i  l’alumnat  només  podrà  sortir  prèvia

autorització  de  les  seves  famílies  o  del  professorat  de  guàrdia  en  els  casos  esmentats  per  al

Batxillerat.

11.Les  faltes  d’assistència  i/o  retards  a  primera  hora  seran  comunicades  als  pares  diàriament

mitjançant un missatge informàtic. La resta de les faltes seran enviades per correu electrònic a les

famílies dos cops per setmana.
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4.5 EXPULSIONS DE CLASSE DE L'ALUMNAT

1. L’expulsió d’un alumne de l’aula només es realitzarà en aquelles situacions en què el

professor ho consideri imprescindible. No pot ser motiu d’expulsió el fet que l’alumnat

no porti el material, exceptuant que sigui de forma reiterada, en aquest cas comptarà com

una amonestació.

2. L’alumne que hagi estat expulsat de l'aula, ha de comunicar-ho al professorat de guàrdia,

el qual anotarà al full corresponent el seu nom i el del professor que l'ha expulsat, el

grup, l’hora i el motiu de l’expulsió. L’alumnat expulsat mostrarà el model “notificació

de falta” al professorat de guàrdia.

4.6 VAGUES DE L'ALUMNAT

1. L’alumnat de primer i segon d’ESO no pot fer vaga.

2. Les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a

classe, no tindran la consideració de falta ni seran objecte de sanció quan la decisió sigui

resultat de l’exercici del dret de reunió, i hagi estat prèviament comunicada pel consell

de delegats i delegades a la direcció del centre. És responsabilitat dels representants del

Consell Escolar i dels delegats informar correctament, així com recollir en una acta els

resultats de les votacions de la seva classe i passar-la a la junta directiva amb un mínim

de dos dies lectius d’antelació. Si un grup-classe no presenta l’acta de resultats de la

votació, les absències s’interpretaran com una falta d’assistència.

3. Quan es tracti  d’una vaga de caràcter general o local,  els representants de l’alumnat

s’informaran de la posició de la resta dels companys dels instituts de Badalona.

4. Per poder declarar-se en vaga, és necessari que hi hagi una majoria de vots afirmatius

respecte al  nombre total  d'alumnes que tenen aquest dret.  Si es compleixen aquestes

condicions, la falta es considerarà justificada sempre que l’alumne presenti el justificant

signat pels pares.

5. L’alumnat que no faci vaga té el deure d'assistir a classe i el dret a rebre aquesta classe.

6. Les reunions de delegats i assemblees generals, es realitzaran normalment fora de les

hores de classe.

7. En cas de vaga, l’alumnat ha d’assumir la concentració d’exàmens en dies anteriors i

posteriors. Si coincideix amb un dia d’examen, aquest es traslladarà. En cas que, per
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raons de proximitat de l’avaluació, no hi hagi possibilitats de trasllat, es podrà realitzar

el dia de vaga, amb l’acord previ del professorat i l’alumnat.

8. L'alumnat que decideixi fer vaga, l'ha de fer tot el dia, No es pot fer vaga només unes

hores determinades i entrar i sortir del centre.

4.7 ENTRADA I SORTIDA DE L'ALUMNAT

1. La porta principal estarà tancada durant tot el temps que duri l’activitat escolar. Dins

d’aquest  horari,  només  s’obrirà  per  permetre  l’entrada  i  la  sortida  de  l’alumnat  en

activitats extraescolars, a l’hora d’esbarjo i per les activitats d’educació física a l’exterior

de l’edifici. Fora d’aquests moments, l’accés al centre es realitzarà fent ús del timbre

d’entrada.

2. L’alumnat no pot sortir del centre sense prèvia autorització. En cas de tenir-la, haurà de

ser un professor de guàrdia qui permeti la sortida avisant els conserges.

3. El personal que treballa al centre (professorat, PAS i personal de neteja) disposarà de

clau per accedir-hi.

4. L’accés al centre serà controlat pel personal de consergeria.

5. La porta s’obrirà a les 8:25 i es tancarà a les 8:40. L'alumnat a partir de tercer d’ESO

que, sense justificació escrita arribi al centre passada aquesta hora, s'estarà al vestíbul

d’entrada fins l'hora següent. L’alumnat de primer i segon d’ESO, en canvi, pujarà per

entrar  a  classe.  En  els  dos  casos  seran  apuntats  pels  conserges  per  poder  informar

adequadament a les famílies. A les 9:25 es tornarà a obrir la porta i es tancarà a les 9:40.

6. L’alumnat d’ESO ha de romandre a l’institut durant tot el seu horari habitual. En cas que

falti  el  professor  corresponent  a  l’última hora del  matí  o  de la   tarda,  l’alumnat  de

batxillerat, podrà marxar a casa una hora abans del compte,  sempre  que  el  professorat

de  guàrdia  així  els  ho  indiqui  i ho comuniqui a consergeria. Aquest alumnat també

podrà marxar si la situació es dóna a les dues últimes hores.

7. En  cas  que  un  professor  prevegi  que  ha  de  faltar  a  primera  hora  del  dia  següent,

l’alumnat de batxillerat podrà entrar a segona hora, amb  l’autorització prèvia de l’equip

directiu.
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4.8 CANVIS DE GRUP, MATÈRIA I AULA

Ni els alumnes del centre ni cap professor o professora podran fer canvis de grup, matèria o

aula sense autorització de l’equip directiu.

4.9 AULA

1. Cada grup classe té una aula assignada.

2. Dins la classe l’alumnat ha de seure tal com l'ha distribuït el tutor. La distribució dels llocs la

farà el tutor/a amb la informació de l’Equip Docent.  A cada classe el professorat pot decidir

aquells canvis que consideri necessaris per un millor funcionament.

3. Tant el professorat com l’alumnat han de vetllar perquè la classe es mantingui neta i ordenada,

tant pel que fa a les taules i el terra com a la posició de les taules. En particular, cada alumne és

responsable de conservar  en condicions d'ordre i  neteja  l'espai  i   els  materials  que ocupa o

utilitza.

4. En presència  del  professorat,  cada  alumne  revisarà  que  tot  està  en  bones  condicions  i  que

funciona correctament. En cas d’observar alguna incidència, ho comunicarà immediatament al

professorat. Si no ho fes, desprès  se’l podria considerar responsable del desperfecte.

5. Entre classe i classe i sobretot al final del dia, l ‘alumnat no por deixar cap material ni llibre a la

safata de sota de la taula.

6. Els alumnes que embrutin mobiliari i/o instal·lacions, o altres alumnes que mostrin conductes

contràries a la convivència del centre podran ser castigats   a netejar en hores lectives o no

lectives. En cas de causar desperfectes, hauran de fer tasques de manteniment, a més de ser

sancionats segon les normes disciplinàries del centre.

7. En acabar la darrera classe del dia, les aules restaran netes i ordenades, finestres tancades, porta

tancada, taules ordenades, cadires pujades a sobre de les taules taules i deixar els terres alliberats

de papers, llibres, carpetes i qualsevol cosa que no sigui del mobiliari del centre per a facilitar la

neteja. També s’han de tamcar els llums. El professorat que dóna l’última hora de classe s’ha

d’encarregar que l’aula quedi segons aquestes normes.

8. A les hores prèvies a l’esbarjo el professorat vigilarà que quedi l’aula tancada, llums apagats i

sense alumnes.
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9. Si el professor no es presenta a l’hora, l’alumnat estarà a l’aula fins que arribi el professor o la

professora de guàrdia i els doni instruccions. Si després de 15 minuts no se'ls ha informat, el

delegat/da consultarà el professorat de guàrdia.

10. En cas que un professor prevegi que ha de faltar a primera hora del dia següent, l’alumnat de

batxillerat podrà entrar a segona hora, amb  l’autorització prèvia de l’equip directiu.

11.  Quan falti un professor, l’alumnat d’ESO romandrà a l’aula amb un responsable de guàrdia, tot

realitzant les tasques que hagin estat assignades pel professor de la matèria que els corresponia i,

en el cas que aquest no hagués previst cap feina, es realitzaran les tasques habituals d’altres

matèries.

12.  En cap cas l’alumnat anirà a la planta baixa durant les hores de classe,  llevat d'aquell  que

estigui  rebent  classe  d’educació  física  i  de  l'alumnat  de   batxillerat,  en  cas  d'absència  del

professor. En cas d’absència és sempre el professorat de guàrdia qui decidirà, en funció dels

grups que ha d’atendre, la ubicació més convenient

13. No es pot estar als passadissos en hores de classe.

14. Un cop lliurat un examen, l'alumne ha de romandre a l'aula fins que soni el timbre de final de

classe, encara que es tracti d’última hora.

15. Les  normes  d'aplicació  de  l'aula  d'informàtica  són  vàlides  per  a  les  aules  amb  equips

informàtics.

4.10 EQUIPS MULTIMÈDIA D'AULA (PROJECTORS, PDI,……)

1. El professorat n’és el màxim i únic responsable del maneig dels diversos recursos d’aula.

2. Al iniciar i acabar cada sessió caldrà comprovar l’estat de l’equipament, i que hi sigui

tot. Un cop finalitzada la corresponent activitat tot ha de restar clos i apagat.

3. Anteriorment, efectuar les pertinents proves i comprovacions del programari necessari,

per disposar d’un funcionament adequat. Si es produís alguna incidència tècnica puntual

en el desenvolupament d’una sessió, demanar la intervenció del responsable tècnic.

4. És convenient no manipular cap mena de cablatge, connexions i teclat desconegut dels

comandaments.  Així,  quan  s’hagi  d’intervenir  es  pot  actuar  amb  més  eficàcia,  per

solucionar la incidència tècnica.

5. En els de les pissarres digitals (PDI), es determinarà el lliurament i ús dels llapis òptics ,

indispensables en el seu funcionament.
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6. En quant al funcionament dels diversos aparells de cada aula, s’aplicaran les mateixes

normes d’utilització, referenciades en el punt 4.12 Aula d'informàtica

4.11 PATI

1. A l’hora d’esbarjo l’alumnat d’ESO ha de restar al Centre.

2. Tot l’alumnat que resti al centre (ESO i Batxillerat) ha de romandre en un d’aquests

llocs: al Pati o a la Planta Baixa. No pot haver alumnat ni a les aules, ni al passadissos, ni

als vestíbuls de la 2a planta, a no ser que estiguin acompanyats d'un professor. L’alumnat

de batxillerat podrà sortir del centre, amb el carnet identificador corresponent.

3. Durant aquesta estona es faran servir preferentment els lavabos de la planta baixa.

4. L’alumnat de Batxillerat pot sortir del centre a l’hora del pati. 

5. No es podran practicar jocs violents o que molestin altres companys.

6. Les pilotes i qualsevol material autoritzat per jugar s'hauran de demanar al conserge i

tornar-les a la fi de l’esbarjo. No es poden portar pilotes ni altres eines o jocs al pati

diferents als que subministra el centre.

7. Una vegada finalitzat l’esbarjo, el pati i les pistes hauran de quedar en bones condicions,

nets i sense cap desperfecte. El professorat de guàrdia de pati vetllarà pel manteniment

de la neteja i podrà encomanar tasques de neteja immediates als alumnes que consideri.

4.12 AULA D'INFORMÀTICA

1. Per accedir a l'aula d'informàtica fora d'hores de classe caldrà omplir una sol·licitud on

hi constarà el nom de l'usuari, la signatura d'un professor responsable, la tasca que es

desenvoluparà,  la  data  i  l'hora  de  començament  i  d'acabament.  La  sol·licitud  haurà

d'estar signada pel professor de guàrdia el qual facilitarà la clau d'entrada a l'aula i la

recollirà en acabar.

2. A l’hora del pati no s’autoritza l’ús de l’aula, tret que un professor es faci responsable

dels seus alumnes.

3. En aquelles  classes que utilitzen l’aula  només com a espai  físic  sense fer  servir  els

ordinadors, els professors han de vigilar expressament que els alumnes no toquin els

aparells.
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4. Dins l’aula d’informàtica l’alumnat ha de complir les normes generals d’utilització dels

aparells i tenir present que l’incompliment d’aquestes normes serà motiu de negació del

seu ús a més de l'aplicació de possibles sancions.

5. Normes generals d’utilització dels aparells:

a. Està prohibida la manipulació de les connexions, terminals, perifèrics, etc. En cas de

sorgir  algun  problema  de  funcionament,  s'avisarà  al  professor  responsable  o

coordinador.

b. Està prohibit utilitzar xats o connectar-se a pàgines la funció de les quals no sigui

estrictament educativa.

c. No es poden canviar les configuracions que els ordinadors tenen per defecte. Això

inclou instal·lar programes o canviar el menú d’inici de l’ordinador.

d. Només es garanteix la permanència d’aquells fitxers que no es deixin en la carpeta

assignada a cada curs o alumne i que es trobi en el servidor.

e. Totes les unitats D: de les estacions són de lliure accés. Està prohibit denegar l’accés

a algú o posar-hi contrasenyes.

f. Està prohibida la utilització del servidor.

4.13 PASSADISSOS

1. Entre classe i classe l’alumnat que es desplaça o roman al passadís, per les escales o al

pati ha de comportar-se seguint les normes de convivència i de comportament pròpies de

l'aula. Així, per exemple no es pot córrer, menjar,  cridar,...

2. Aquests espais han de romandre nets i és obligació de tot l’alumnat recollir i netejar-los.

4.14 SORTIDES ESCOLARS

1. Les sortides previstes per un departament o coordinació hauran de ser aprovades pel Consell

Escolar a principi de curs.

2. La llista dels alumnes assistents a la sortida s'ha de presentar a secretaria, almenys quatre dies

abans de la sortida.

3. Si l'activitat no ocupa tota la jornada lectiva, l'alumnat tornarà al centre fins que finalitzi el

seu horari, tret que els pares hagin estat informats d’una reducció.
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4. Per poder fer una sortida escolar és imprescindible l’autorització signada pels pares/tutors la

qual  haurà  de  ser  lliurada  al  professor  responsable.  En cas  contrari,  l’alumne quedarà  al

centre.

5. Juntament amb l’imprès de matrícula, els pares signen l’autorització per a les sortides de tot

el  curs. Per a les Sortides Escolars on es pugui arribar fàcilment amb transport  públic el

professorat valorarà la conveniència o no de llogar Autocars. 

6. Les  sortides  acadèmiques  són  obligatòries  per  a  tot   l’alumnat,  ja  que  complementen  el

currículum

4.15 PLA DE NETEJA

1. L'atenció  i  conservació  de  material  i  instal·lacions  del  centre  correspon  a  tots  els

membres de la comunitat educativa. Quan algun dels seus membres observi qualsevol

desperfecte ho comunicarà tan ràpidament com sigui possible a l'Equip directiu.

2. A fi de responsabilitzar els alumnes de la importància en la conservació d'instal·lacions i

materials  es  realitzaran  activitats  adreçades  a  aquesta  finalitat  des  de  tutoria.  De  la

mateixa manera la resta de professorat al llarg del curs procurarà la neteja i atenció de

l'aula i  instal·lacions.

4.16 FOTOCÒPIES I TRUCADES TELEFÒNIQUES

1. El professorat haurà d'encarregar les fotocòpies amb 24 hores d'antelació.

2. L'alumnat podrà disposar del servei de fotocòpies a l'hora de pati.

3. Hi ha una fotocopiadora a disposició del professorat i una altra (la gran) que és d'ús

exclusiu dels conserges.

4. Amb la finalitat de no bloquejar la centraleta, els telèfons de consergeria i secretaria

només podran ser utilitzats pel personal administratiu.

5. El professorat haurà d'encarregar les fotocòpies amb 24 hores d'antelació.
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4.17 ASCENSOR

El seu ús està regulat pel protocol existent.

5 CONVIVÈNCIA

5.1 RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Al nostre centre hi ha des de fa temps iniciatives per tal de millorar la convivència entre els alumnes i

en general el clima de centre, fomentar les relacions positives i  la resolució pacífica de conflictes.

Impulsarem iniciatives encaminades a treballar la comunicació amb els altres, la interacció positiva

entre iguals i l'entorn, i la comprensió solidària de món. Estan totes elles molt relacionades amb la

competència social i ciutadana.

Tractarem de reforçar les ja existents i recollir i canalitzar les que vagin apareixent.

En ocasions, sobretot entre alumnes nous al centre, hi ha situacions de conflictes o no enteses que

poden ser reconduïdes cap a una convivència millor. No és estrany que els propis protagonistes del

conflicte de vegades no trobin la via per solucionar el problema. En aquest punt és on es pot intervenir,

en els casos en què es pot oferir una via de diàleg per ajudar a solucionar els conflictes.

Recollint  les  aportacions  de  diferents  sectors  de la  comunitat  educativa,  valorem positivament  les

estructures ja existents, com ara els delegats, les comissions de professors, l'acció tutorial, reunió de

tutors de nivell....

Aquesta  estructura mediadora i  esforç es  pot  fer servir  per  integrar  o acollir  aquells  alumnes que

podent  tenir  una  certa  dificultat  de  relació  amb els  altres,  o  per  iniciar  actuacions  en  grups  poc

cohesionats, és per tant una estructura o suport amb utilitat múltiple.

5.2 LA MEDIACIÓ EN CONFLICTES ENTRE IGUALS

Així doncs, en cas de conflicte entre alumnes, entre iguals per tant, l'estratègia seria:

5.2.1 ELS MECANISMES DE DETECCIÓ

Els propis alumnes implicats, els companys i també i sobretot els delegats de la classe, els professors o

qualsevol que detecti una situació de conflicte.
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5.2.2 ELS MECANISMES DE DIAGNÒSTIC

Els tutors, el professorat del nivell i aquells que estan en contacte amb els alumnes, poden aportar

informació als  tutors per tal  que facin una primera valoració i  estimin el  fet  de comentar amb el

organismes  de  coordinació  la  situació,  o  directament  actuar  per  afavorir  la  relació  i  el  treball  de

mediació amb els alumnes implicats. Molt important recollir la informació que els delegats i delegades

de classe poden aportar, fomentar aquesta tasca i crear un canal de comunicació amb els tutors.

5.2.3 ELS MECANISMES D'ACTUACIÓ

Poden incloure no solament als alumnes implicats, també al seu entorn habitual (el grup classe, els

amics, ...)  per què afavoreixi una millor relació. Sempre sota la direcció d'un professor del centre,

d'entre el grup de voluntaris o seleccionat segons el cas, d'entre els professors del nivell.... Afavorirem

una presa de contacte entre els alumnes o els grups d'alumnes, vetllant per què sigui d'acord amb els

principis de la mediació:

– No intervenció.

– Imparcialitat.

– Objectivitat.

– Oferint eines de suport i de diàleg.

En alguns casos, els delegats i delegades de classe, acompanyats del professorat són un dels possibles

agents mediadors, en altres casos és el professorat qui directament haurà de ser el que condueixi el

procés de mediació.

5.2.4 L'INFORME FINAL

Transcorregut el temps d'actuació prudent, s'ha de fer un traspàs d’informació als tutors/ coordinadors

del nivell per veure en quin estat queda el tema i si se'n deriven actuacions en un altre àmbit o no.

6 RÈGIM DISCIPLINARI

El professorat vetllarà pel respecte a les normes de convivència i de funcionament, tot procurant que

l’alumne reflexioni sobre la seva conducta i amb la implicació de la família.
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En cas que s'hagi d'aplicar alguna mesura correctora o sanció, aquesta haurà de ser proporcional a la

falta  comesa,  a  l'edat,  al  nivell  escolar  i  a  les  circumstàncies  personals  de  l'alumne.  La  mesura

correctora ha d'incloure alguna activitat d'utilitat social per al centre.

Qualsevol conducta que transgredeixi les normes d'aquest reglament queda tipificada, segons el Decret

d'autonomia de centres, en dues categories:

a) conducta contrària a les normes de convivència del centre

b) conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre.

El  decret  esmentat  descriu  les  conductes  que  alteren  aquesta  convivència  i  les  possibles  mesures

correctores.

6.1 NORMATIVA

6.1.1  ARTICLE 37.  LEC.  FALTES I  SANCIONS RELACIONADES AMB LA

CONVIVÈNCIA

1. Es  consideren  faltes  greument  perjudicials  per  a  la  convivència  en  el  centre  educatiu  les

conductes següents:

 1.1. 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.

 1.2. 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.

 1.3. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la

salut, i la incitació a aquests actes.

 1.4. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de

gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de

considerar especialment greus.

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat

1 són la  suspensió del  dret  de participar  en activitats  extraescolars o  complementàries  o la
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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, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

4. Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i

funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no

siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat.

6.2 MESURES ESPECÍFIQUES

És impossible definir un protocol únic per atendre totes les faltes disciplinaries dels alumnes, però hi

ha unes normes generals i bàsiques que s'han de complir:

1. Cada  professor/a  es  responsable  de  mantenir  l'ordre  a  classe  amb  les  intervencions

pedagògiques  que  consideri.  Les  mesures  disciplinaries  son  més  efectives  com més

immediates i properes a l'acte causant siguin.

2. Totes  aquelles  mesures  que  impliquin  expulsió,  càstig  el  divendres  o  dimecres,

amonestació, etc. han de ser excepcionals.

3. El/la responsable d'un càstig imposat a un/a alumne/a és el professor/a que  ho ha fet, ni

el/la de guàrdia, ni el/la tutor/a.

4. La informació s'ha de mantenir centralitzada, el tutor o la tutora és qui coneix l'alumne i

qui  ha  d'estar  informat/da  de  tot.  Els  professors  i  professores  han de  comunicar  els

problemes produïts per un/a alumne/a, en primer lloc, al tutor/a.

5. Tots  els  fets  s'han  de  comunicar  a  la  família  i  el/la  tutor/a  n'ha  de  tenir  constància

mitjançant la NOTIFICACIÓ DE FALTA (full tricolor).

Les possibles situacions que ens podrem trobar i seran:

1. Faltes injustificades d’assistència i de puntualitat de l’alumnat

2. Fets que es resolen entre professor/a i alumne/a.

a) Expulsió de l'aula

b) Expulsió d'una sortida escolar

c) Amonestació a un alumne

3. Fets  que  per  sí  mateixos  impliquen  una  falta  contra  les  normes  de  convivència  del

centre.
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4. Fets que per sí mateixos impliquen una falta greu contra les normes de convivència del

centre.

5. Faltes de respecte per les instal·lacions i materials del centre i pels bens personals

6. Mesures col·lectives de gestió de l'aula.

6.2.1.  FALTES INJUSTIFICADES D’ASSISTÈNCIA I  DE PUNTUALITAT DE

L’ALUMNAT

Es considera retard la interrupció de l'activitat lectiva ja iniciada. El retard injustificat es considera una

falta de respecte al professor/a i als companys/es. Qualsevol retard serà registrat pel professor/a al

programa de faltes. A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, tres retards injustificats

seran considerats equivalents a una falta d’assistència injustificada.

L’acumulació  de  10,  20  i  30  faltes  d’assistència  injustificades  comportarà  que  el  tutor  faci  les

corresponents notificacions escrites als pares, de les quals quedarà constància en el registre de sortida.

Quan es produeixen 10 i 20 faltes injustificades, en aquests casos es podrà aplicar alguna de mesura

correctora  (realització  de  tasques  educadores,  suspensió  del  dret  de  participar  en  determinades

activitats extraescolars, suspensió del dret d’assistir a determinades classes...).

Si l'alumne acumularà 10 faltes injustificades més (arriba a 30), es podrà iniciar la instrucció d’un

expedient amb proposta d’alguna de les sancions previstes a la normativa vigent.

6.2.2 FETS QUE ES RESOLEN ENTRE PROFESSOR/A I ALUMNE/A.

Mesures aplicades pel professor/a dins  la classe o càstig el divendres. El control del compliment l'ha

de fer el professor/a que l'imposa. Informant al tutor/a.

EXPULSIÓ DE L'AULA

1. El professor que expulsi un alumne ho farà constar al programa de faltes i lliurarà a

l'alumne la NOTIFICACIÓ DE FALTA ja emplenada (full tricolor) quedant- se el full de

color groc. En cap cas, l'alumne sortirà de l'aula sense feina específica, en cas contrari, el

professor de guàrdia hauria de demanar-la al professor que ha expulsat.
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2. L'alumne expulsat  anirà  a  la  Sala  de  professorat  amb el  full  tricolor  omplert,  on  el

professor de guàrdia farà el següent:

a) Anotarà a la carpeta el nom de l'alumne, nom de professor que ha expulsat, l'hora, el

dia i el motiu de l'expulsió que apareix al full tricolor (es pot resumir). En cap cas

l'alumne dirà el motiu.

b) El professor de guàrdia gestionarà el full tricolor de la següent manera:

• FULL BLANC: li donarà a l'alumne per a ser signat a casa i ser tornat l’endemà

al professor que l'ha expulsat (tingui classe amb ell o no).

• FULL VERD: es deixarà a la casella del tutor per a què tingui constància del fet.

c) El professor que ha expulsat s'encarregarà del seguiment de la següent manera:

• Comprovarà  al  terminar  la  classe  que  l'alumne  expulsat  ho  hagi  notificat  al

professor de guàrdia. Si no és així, es considerarà el fet com a doble expulsió.

3. Quan l'alumne lliuri el full blanc signat al professor, aquest el deixarà a la casella del

tutor. Si en 2 dies no ha retornat signat, el professor que ha fet l'expulsió ho comunicarà

als pares per escrit (amb acusament de recepció) o telefònicament i farà constar al tutor

les seves gestions.

ATENCIÓ:  els  alumnes  de  1r  i  2n  d'ESO  tornaran  a  l'aula  després  d'apuntar-  se  a  la  sala  del

professorat. En cap cas podran restar fora de les aules.

EXPULSIÓ D'UNA SORTIDA ESCOLAR

Els  actes  d'indisciplina  que  es  puguin  produir  en  les  sortides  escolars  tindran  el  mateix

tractament  que les  produïdes  en el  centre.  Si  l'alumne comés una acció durant  una sortida

escolar que de passar al centre haguera estat considerada com a expulsió, caldrà omplir el full

tricolor i avisar al tutor per a què gestioni personalment l'expulsió. El tutor parlarà amb el Cap

d'Estudis amb l'objectiu d'imposar una sanció com més aviat millor.

En el cas d'una sortida de més d'un dia, els professors responsables es posaran en contacte amb

el Director, amb l'objectiu que aquest prengui la decisió més adient.
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AMONESTACIÓ A UN ALUMNE

Si durant les tasques educatives es produeixen fets que es resolen entre professor/a i alumne/a

però  que  el  primer  desitja  que  quedin  enregistrats,  s'omplirà  un  full  tricolor  amb l'epígraf

d'AMONESTACIÓ per notificar-ho als pares i al tutor/a, això si es vol es pot fer al final de la

classe, per no trencar més el ritme.

Les amonestacions les ha de tenir  enregistrades el tutor/a.  S'entén que si un professor/a no

segueix el procediment no està interessat en què es compatibilitzin.

Les amonestacions tindran el  mateix valor que una expulsió,  per tant,  l'acumulació de tres

expulsions, amonestacions o combinació poden significar la comptabilització d'una falta contra

les normes de convivència del centre, amb el corresponent avís escrit.

6.2.3 FETS QUE PER SÍ MATEIXOS IMPLIQUEN UNA FALTA CONTRA LES

NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

S'han de comunicar al tutor/a, que farà la corresponent comunicació a la família. El tutor després de

reunir-se amb l'Equip directiu, podrà castigar a l'alumne a venir el dimarts a la tarda a realitzar tasques

socio-educatives.

6.2.4  FETS  QUE  PER  SÍ  MATEIXOS  IMPLIQUEN  UNA  FALTA  GREU

CONTRA LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE.

S'inclou  l'acumulació de  tres  faltes  contra  les  normes de convivència del  centre  (enviament  de  la

tercera carta). Aquests fets s'han de comunicar a l'equip directiu. El director decidirà la sanció que

s'imposa i si s'ha d'obrir expedient, escoltada l'opinió del tutor/a.

L'acumulació  de  deu  expulsions,  independentment  de  la  gravetat  de  les  conductes  que  les  hagin

provocat, podrà considerar-se com una conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre

i comportar l'obertura d'expedient disciplinari.
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6.2.5 FALTES DE RESPECTE PER LES INSTAL·LACIONS I MATERIALS DEL

CENTRE I PELS BENS PERSONALS

El professorat o qualsevol membre de la comunitat  educativa que observi que un alumne atempta

intencionadament contra els bens comuns o personals, advertirà aquest alumne, que podrà ser objecte

de mesures correctores o sancions segons la gravetat de la falta.

Els danys produïts hauran de ser reparats sigui directament o assumint-ne la despesa econòmica que

correspongui. “Article 38 LEC. Responsabilitat per danys. Els alumnes que, intencionadament o per

negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de

reparar  els  danys o restituir  el  que hagin sostret,  sens perjudici  de la  responsabilitat  civil  que els

correspongui,  a ells  mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la

legislació vigent.”

6.2.6 MESURES COL·LECTIVES DE GESTIÓ DE L'AULA.

L'Equip Docent o part d'ell haurà de reunir-se si l'Equip Directiu ho creu pertinent a petició

del tutor amb l'objectiu de controlar actituds o problemàtiques que provoquin la   disminució   de

qualitat  del  procés  d'ensenyament-aprenentatge.  Les   mesures correctores  poden  complementar-se

amb un full de seguiment dels alumnes implicats.

6.2.7 PROTOCOL ALUMNAT USEE

Donada la idiosincràsia d’alguns dels alumnes, és important donar una resposta ràpida a les

faltes de respecte i vulneracions de la normativa de convivència del centre.

En el cas de l’alumnat amb dificultats de comportament, sovint, el fet d’ajornar les

conseqüències dels seus actes és contraproduent, ja que no entenen que uns actes inadequats tenen

unes repercussions, si aquestes no són immediates. Això dificulta la seva posterior reflexió. Així com

no entenen la recompensa a llarg termini, tampoc entenen la sanció a llarg termini.
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Objectius

•  Accelerar el procés de resposta davant uns fets que puguin transgredir la normativa de convivència del

centre. En qualsevol cas, la finalitat no és  modificar la normativa.

•   Pautar les respostes per part del centre a cada actuació i reiteració.

•  Clarificar en cada moment la persona o persones encarregades de dura terme les diferents actuacions.

Actuacions

1. Davant uns fets, el primer pas  és solucionar el conflicte, calmar  l’alumne si fos necessari.

Un  cop  aquest   procés  s’ha  finalitzat,  fer  una  reflexió  amb  l’alumne  sobre  eles  fets,

desencadenants i conseqüències a tots els nivells: emocional, de relació amb els companys,

professors i també, si fos el cas, sancionador.

Aquesta tasca seria realitzada pel referent de l’alumne, la persona del seminari que estigui

en aquell moment en el centre o amb l’alumne.

2. Si es cregués necessari una sanció pel comportament, el mateix dia dels fets, fer un recull

explicant què ha passat, lloc, persones implicades, reacció de l’alumne  i conseqüències.

Aquesta tasca seria realitzada pel referent de l’alumne, la persona del seminari que estigui

en aquell moment en el centre o amb l’alumne.

3. Comunicar els fets a la direcció del centre, per prendre mesures, si es considera necessari.

• En cas que els fets comportin alguna sanció, donar el vistiplau, signant l’informe

elaborat pel professor referent de l’alumne o persona del seminari que estigui en

aquell moment en el centre.

• En  cas  de  tractar-se  de  fets  greus  que  vulnerin  greument  les  normes  de

convivència del centre, la sanció serà preventiva i s’iniciarà el procés  ordinari

d’instrucció d’un expedient previst a la normativa de convivència del centre.

4. Comunicar a  l’alumne i a la família els fets i, si fos el cas, la sanció que s’aplica. Aquesta

resolució , en la mesura que sigui possible, ha de ser immediata.

5. Sol·licitar el compromís de les famílies pèr tal de dur a terme aquest protocol i així afavorir

la millora del comportament dels alumnes al centre.
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7. PROTOCOL  EN CAS DE VIOLÈNCIA ESCOLAR I ASSETJAMENT

DEFINICIONS DE VIOLÈNCIA ESCOLAR I ASSETJAMENT

La violència escolar és qualsevol tipus de violència que es dona en contextos escolars. Pot anar

adreçada cap a alumnes, professors o propietats.. Aquests actes es produeixen en instal·lacions

escolars (aula, pati, lavabos, etc.), als voltants del centre i a les activitats extraescolars.

El terme assetjament (bullying) fa  referència a un comportament repetitiu  d’intimidació, les

conseqüències del qual acostumen a ser l’aïllament I l’exclusió social de la víctima.

Parlem d’assetjament quan s’acompleixen, si més no, tres dels següents criteris:

- La víctima se sent intimidada.

- La víctima se sent exclosa.

- La víctima percep a l’agressor como més fot.

- Les agressions son cada cop de més gran intensitat 

- Les agressions acostumen a esdevenir en privat.

En cas que es donin aquestes circumstàncies, prendrem les següents mesures:

 Primera:  Les  Tutories  i  seguidament  l’Equip  Directiu   parlarà  amb  els  implicats  o  les

implicades

 Segona: Cercar voluntaris mediadors entre el professorat i l’alumnat que analitzaran la situació

 Tercera: L’assetjador haurà de reconèixer la seva responsabilitat

 Quarta: Poden donar-se dues circumstàncies:

A- En cas que l’agressor accepti la seva responsabilitat haurà restablir la confiança de l’assetjat

o de l’assetjada amb alguna acció reparadora

B- En cas que no l’accepti es procedirà a obrir un expedient disciplinari que s’avindrà a la

gravetat dels fets i podrà anar des de l’expulsió d’una setmana del Centre a la inhabilitació

permanent i el trasllat del seu expedient a un altre Centre.

8. PLA D'EVACUACIÓ D'EMERGÈNCIA

Document annex ja aprovat.
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