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TÍTOL I.  INTRODUCCIÓ 

 

La Llei d‟educació de Catalunya (LEC) estableix que un dels principis organitzatius pel 

qual s‟ha de regir el sistema educatiu ha de ser el de l‟autonomia de cada centre. 

L‟exercici de l‟autonomia es desenvolupa en torn del seu projecte educatiu i s‟articula, 

entre altres instruments, a través del projecte de direcció, de les concrecions curriculars 

del projecte educatiu i de les normes d‟organització i funcionament del centre. Aquestes 

normes tenen un marc i uns continguts mínims que, d‟acord amb la Llei d‟educació, el 

Decret 102/201, d‟autonomia dels centres educatius, estableix i sistematitza.  

 

Les presents normes d‟organització i funcionament, per tant, apleguen el conjunt 

d‟acords i decisions d‟organització i funcionament de l‟Institut La Serra per fer 

possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permeti assolir els objectius 

proposats en el projecte educatiu i concretats i desenvolupats a través del projecte de 

direcció i de la programació anual del centre. 

 

Les normes d‟organització i funcionament han de ser coherents amb els principis, els 

valors i els objectius educatius que el centre determina en el seu projecte educatiu. De 

fet, desenvolupen els trets recollits en el projecte educatiu que incideixen directament en 

l‟organització i el funcionament del centre. 

 

Cal entendre aquestes normes com un element que ha d‟ajudar i facilitar el 

funcionament i la tasca educativa dins l‟Institut, i per tant, no ha de romandre estàtic ni 

tancat en ell mateix. Per tenir efectivitat, ha de permetre modificacions, correccions i 

ampliacions d‟acord amb l‟opinió majoritària de la comunitat escolar, amb els resultats 

dels processos d‟avaluació del centre, amb els plantejaments dels diferents projectes de 

direcció que es puguin proposar i amb els canvis socials del seu entorn. També ha de ser 

un instrument que faciliti la integració del personal docent i del nou alumnat i les seves 

famílies en el projecte del centre. 

 

Amb la voluntat de regular la vida interna del centre i d‟establir de forma clara i 

coherent les relacions entre els diferents sectors de la comunitat escolar i així poder 

assolir els objectius descrits en el projecte educatiu de centre, s‟estableixen les presents 

normes d‟organització i funcionament del centre, de conformitat amb la normativa 

vigent.  

 

Les presents normes d‟organització i funcionament responen  als principis següents: 

 

a) El desenvolupament de l‟educació i la convivència en un marc de tolerància i 

respecte a la llibertat de l‟individu, a la seva personalitat i a les seves 

conviccions. 

b) El dret de tots els membres de la comunitat educativa a participar en la gestió del 

centre. 

c) Regular l‟organització interna que permeti assolir les propostes educatives del 

centre. 

d) Assegurar la correcta aplicació de les normes vigents per garantir el respecte 

dels drets i el compliment dels deures dels membres de la comunitat educativa. 

e) Avaluar les faltes i sancionar amb un esperit de comprensió i de recerca de 

solucions per damunt de la repressió i el càstig, fent comprendre que l‟ordre i la 
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disciplina són una necessitat imprescindible per al bon desenvolupament de la 

tasca educativa. 

f) Promoure la consciència del sistema complex de relacions que s‟estableix en el 

món educatiu i la voluntat de tots els membres de la comunitat educativa 

d‟assumir la funció i la responsabilitat que els corresponen. 

g) Coordinar l‟exercici de les llibertats acadèmiques en el marc dels òrgans de 

gestió i coordinació. 

 

Les presents normes d‟organització i funcionament determinen: 

 

1. L‟estructura organitzativa de govern i de coordinació, amb la relació de càrrecs, 

unipersonals i col·legiats, que s‟estableixen per desenvolupar el projecte de 

centre, amb la definició de llurs funcions i de llurs relacions orgàniques. En el 

cas, dels òrgans col·legiats, també s‟inclouen les seves pròpies normes 

d‟organització i funcionament. 

2. L‟organització pedagògica, per garantir l‟assoliment dels objectius educatius 

previstos. Recull els principis i els criteris per a la coordinació pedagògica i el 

treball en equip del professorat i per a l‟organització de l‟alumnat. També inclou 

els criteris sobre els quals s‟ha de desenvolupar l‟atenció a la diversitat, 

l‟orientació i l‟acció tutoria i tots els processos d‟avaluació. 

3. Els drets i els deures de tots els sectors de la comunitat escolar i el règim 

disciplinari que ha de garantir-ne el compliment, entenent que l‟aprenentatge i la 

pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu. Recull 

també mesures de promoció de la convivència i mecanismes de prevenció i 

resolució de conflictes com la mediació. 

4. La col·laboració i la participació en el centre dels diferents sectors de la 

comunitat escolar, definint els òrgans i procediments de participació i 

d‟informació. També defineix els canals per vehicular queixes o reclamacions 

relacionades amb l‟activitat educativa del centre. 

5. Diversos aspectes del funcionament i de la gestió diària del centre: calendari, 

horaris, assistència, recursos, serveis escolars, documentació, gestió econòmica i 

acadèmica,... 

 

L‟aplicació de les presents normes d‟organització i funcionament afecta tots els 

membres de la comunitat educativa de 1‟Institut La Serra de Mollerussa, de la qual 

formen part el professorat, el personal d‟atenció educativa i el personal d'administració i 

serveis en funció al centre, els alumnes matriculats fins el moment de la seva baixa,  els 

pares, mares o tutors dels alumnes des del moment de la matriculació del seu fill/a fins a 

la seva baixa  i amb la possessió de la pàtria potestat, i totes aquelles persones físiques o 

representants d‟entitats que per qualsevol motiu o temporalment entrin al recinte escolar 

o a formar part de la comunitat educativa. 

 

L‟àmbit d‟aplicació d‟aquestes normes inclou el recinte escolar i qualsevol lloc, edifici 

o recinte on s‟hagi desplaçat la comunitat escolar, en la seva totalitat o en grups reduïts 

amb l‟entitat i la representativitat que li són pròpies. També pot abastar els serveis 

escolars complementaris i les actuacions que es desenvolupin fora del centre si l‟origen 

de les quals radica en la vida escolar. 
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TÍTOL II DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ 

 

Per tal de desenvolupar el seu projecte educatiu (PEC) i el projecte de direcció, que 

ordena el desplegament i l‟aplicació del projecte educatiu i precisa els indicadors que 

han de servir de referència per a la seva avaluació,  i per tal d‟obtenir una gestió eficient 

dels recursos, l‟Institut La Serra es dotarà de la següent estructura organitzativa: 

 

1. Òrgans de govern i de direcció 

1.1.- Òrgans unipersonals de govern i de direcció 

1.1.1. Director/a 

1.1.2. Cap d‟estudis 

1.1.3. Secretari/ària 

1.1.4. Coordinador/a pedagògic/a 

 

1.2.- Òrgans col·legiats de govern 

1.2.1. Consell Escolar 

1.2.2. Claustre de Professorat 

 

1.3.- Òrgans col·legiats de direcció 

1.3.1. Equip Directiu 

1.3.2. Consell de Direcció 

 

2. Òrgans de coordinació didàctica i tutorial 

2.1. Òrgans unipersonals de coordinació 

2.1.1. Coordinador/a de nivell 

2.1.2. Cap de departament didàctic 

2.1.3. Coordinador/a d‟activitats extraescolars 

2.1.4. Coordinador/a de la formació en empreses 

2.1.5. Coordinador/a del pla de convivència i mediació escolar 

2.1.6. Coordinador/a d‟activitats internacionals 

2.1.7. Coordinador/a del servei de biblioteca i del pla de foment de la lectura 

2.1.8. Coordinador/a dels recursos digitals  

2.1.9. Coordinadors/res de projectes educatius 

2.1.10. Professorat-tutor/a 

 Professorat tutor/a de grup 

 Professorat tutor/a individual 

 Professorat tutor/a d‟aula d‟acollida 

 

2.2. Òrgans col·legiats de coordinació 

2.2.1. Departament Didàctic 

2.2.2. Equip docent 

2.2.3. Equip de nivell 

2.2.4. Comissió d‟atenció a la diversitat 

2.2.5. Comissió pedagògica 

2.2.6. Comissions i grups de treball(BE, Escoles Verdes,....) 

 

3. Professorat amb funcions singulars 
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Capítol 1r. Òrgans unipersonals de govern i de direcció 

 

Secció 1. Director/a 

 

Art. 1.- Com a òrgan unipersonal de govern, és, amb caràcter general, el responsable de 

l‟organització i l‟administració del centre, n‟exerceix la direcció pedagògica i és cap de 

tot el personal. 

 

Art. 2.- El director o directora té les funcions recollides en l‟article 142 de la Llei 

12/2009 d‟educació i qualsevol altra funció que li assigni l‟ordenament jurídic vigent i 

totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

 

Art. 3.- Les funcions del director o directora s‟exerceixen en el marc jurídic vigent, en 

el marc del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

 

Art. 4.- Les funcions del director o directora s‟organitzen en quatre àmbits: 

a. Funcions de representació. 

b. Funcions de lideratge pedagògic. 

c. Funcions de lideratge de la comunitat escolar. 

d. Funcions  de gestió i organització. 

 

Art. 5.- En aplicació del que s‟hagi previst en el projecte de direcció, destaquem les 

funcions següents: 

a. Formular la proposta inicial de projecte educatiu, impulsar-ne l‟avaluació i 

proposar les modificacions i adaptacions corresponents. 

b. Formular i impulsar l‟avaluació, si s‟escau, dels acords de coresponsabilitat amb 

l‟Administració. 

c. Assegurar l‟aplicació dels plantejaments institucionals, dels plantejaments  

educatius (tutorials, curriculars i avaluatius, coeducatius, d‟inclusió, d‟ús dels 

recursos digitals, projectes d‟innovació,.... ). 

d. Vetllar perquè s‟aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu, amb el projecte de direcció i amb les 

prioritats de l‟Administració. 

e. Impulsar l‟elaboració i l‟aprovació de les normes d‟organització i funcionament 

del centre i dirigir-ne l‟aplicació, establir els elements organitzatius del centre 

determinats pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar 

l‟estructura organitzativa del centre. 

f. Elaborar, amb els suport de l‟Equip Directiu, del Consell de Direcció i dels 

càrrecs de coordinació, la programació i la memòria generals anuals. 

g. Proposar, d‟acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la 

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la 

definició de requisits o perfils propis d‟alguns llocs de treball. 

h. Presentar les propostes de personal per ocupar llocs de treball del centre en els 

termes establerts per la legislació vigent, segons el procediment establert.  

i. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l‟aplicació de la 

programació general del centre. 

j. Impulsar, coordinar i participar en els processos d‟avaluació interna i externa, 

tant del funcionament general del centre, del projecte educatiu, dels acords de 

coresponsabilitat, del projecte de direcció, com dels resultats acadèmics i del 

personal assignat al centre. 
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k. Dirigir i gestionar el personal del centre (personal docent, personal d‟atenció 

educativa i personal d‟administració i serveis) per garantir que compleixi les 

seves funcions, la qual cosa comporta, quan s‟escaigui, l‟observació de la 

pràctica docent a l‟aula. 

l. Gestionar l‟assistència del personal assignat al centre i vetllar per l‟harmonia de 

les relacions interpersonals. 

m. Nomenar els responsables dels òrgans de direcció i de coordinació establerts en 

el projecte educatiu, el projecte de direcció i les normes d‟organització i 

funcionament. 

n. Adscriure el personal assignat al centre a les matèries i/o projectes, a les etapes i 

cursos de la manera més convenient per assolir els objectius educatius i la 

millora dels resultats acadèmics proposats, d‟acord amb la seva formació i la 

seva titulació, d‟acord les necessitats del centre i d‟acord amb el lloc de treball 

ocupat. 

o. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l‟Administració educativa i 

autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d‟acord amb el pressupost 

aprovat i els mecanismes establerts en les normes d‟organització i funcionament 

del centre. 

p. Vetllar pel manteniment i la millora de les instal·lacions del centre. 

q. Convocar i presidir la comissió pedagògica i, quan s‟escaigui, altres comissions. 

 

Art. 6.- El director o directora, en l‟exercici de les seves funcions, té la consideració 

d‟autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i 

d‟ajustament a norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així 

mateix, és l‟autoritat competent per a defensar l‟interès superior de l‟infant. 

 

Art. 7.- Per a l‟exercici de les seves funcions, el director o la directora disposarà d‟una 

reducció de fins al 75% del seu horari lectiu. 

 

 

Secció 2. Cap d‟estudis 

 

Art. 8.- El o la cap d‟estudis és nomenat/ada per la direcció del centre per un període no 

superior al del mandat de la direcció. 

 

Art. 9.- Amb caràcter general, li correspon l‟organització, el seguiment i l‟avaluació  

dels ensenyaments impartits; la coordinació de les activitats del centre, especialment les 

adreçades a l‟alumnat, la gestió de la convivència i la resolució de conflictes. També li 

correspon coresponsabilitzar-se de la gestió del projecte de direcció i de l‟aplicació de 

les normes d‟organització i funcionament. 

 

Art. 10.- Són funcions específiques del o de la cap d‟estudis: 

a. Elaborar l‟horari escolar i distribuir els grups, les aules i altres espais docents. 

b. Proposar l‟adequada assignació dels recursos de personal i materials de l‟Institut 

a les activitats docents, amb la priorització escaient, d‟acord amb el projecte 

educatiu i curricular i amb el projecte de direcció. 

c. Garantir, amb la coordinació pedagògica, la concreció d‟uns currículums 

coherents amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció. 
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d. Coordinar les activitats escolars reglades, dins del mateix centre, amb els centres 

de procedència de l‟alumnat i amb els centres de secundària de la zona 

corresponent. 

e. Coordinar, amb la col·laboració de la coordinació pedagògica, les activitats 

escolars complementàries.  

f. Fer complir, amb la col·laboració de la coordinació pedagògica, els criteris 

d‟avaluació i recuperació de centre des dels diversos departaments didàctics i 

equips docents. 

g. Presidir les sessions d‟avaluació ordinàries i extraordinàries de final de curs i 

garantir la coherència en els decisions que es prenguin. Delegar, si s‟escau per 

raons organitzatives, la presidència d‟aquestes sessions d‟avaluació a un altre 

membre de l‟Equip Directiu. 

h. Planificar els calendaris dels processos d‟avaluació i recuperació; de les proves 

extraordinàries per a l‟obtenció del GESO i les sessions d‟avaluació. 

i. Elaborar, amb els coordinadors de nivell, els horaris i l‟assignació i/o suplència 

del professorat durant l‟elaboració dels treballs de síntesi. 

j. Preveure la substitució del professorat absent i coordinar les tasques docents que 

deixi encarregades aquest professorat; alhora, proposar la recuperació de les 

hores laborals no treballades. 

k. Controlar i fer el seguiment de l‟assistència i el comportament de l‟alumnat 

d‟acord amb el títol VI de les normes d‟organització i funcionament del centre. 

l. Fer complir les normes de convivència, adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents i proposar mecanismes de prevenció i millora de la convivència. 

m. Garantir l‟aplicació dels mecanismes de mediació en la resolució de conflictes i 

en la millora de la convivència en el centre.  

n. Gestionar i coordinar l‟elaboració dels expedients disciplinaris. 

o. Elaborar els protocols per informar les famílies respecte a l‟assistència i el 

comportament dels seus fills i garantir-ne la seva aplicació. 

p. Presidir, per delegació de la direcció, la comissió de convivència. 

q. Fomentar/coordinar la participació de l‟alumnat a través del Consell de 

Delegats/Delegades. 

r. Analitzar i valorar, conjuntament amb la coordinació pedagògica, els resultats 

acadèmics de l‟alumnat, i proposar accions de millora. 

s. Participar en l‟elaboració de la programació, la memòria del curs i l‟avaluació 

del projecte de direcció. 

t. Informar dels seus àmbits competencials els departaments didàctics a través de 

la comissió pedagògica. 

u. Implementar, d‟acord amb el projecte de direcció, aquelles innovacions 

organitzatives i tecnològiques que poden millorar l‟eficàcia i l‟atenció a les 

famílies. 

v. Substituir el director o directora en cas d‟absència. 

w. Aquelles altres funcions encarregades per la direcció del centre en el marc del 

projecte educatiu i del projecte de direcció o per l‟Administració educativa. 

 

Art. 11.- Per a l‟exercici de les seves funcions, el o la cap d‟estudis disposarà d‟una 

reducció de fins al 50% del seu horari lectiu. 
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Secció 3. Secretari-secretària 

 

Art. 12.- El secretari-la secretària és nomenat/ada per la direcció del centre, per un 

període no superior al del mandat de la direcció. 

 

Art. 13.- Li correspon, amb caràcter general, la gestió econòmica, la gestió documental, 

tant acadèmica com administrativa, i la gestió del manteniment i conservació de les 

instal·lacions del centre. També li correspon coresponsabilitzar-se de la gestió del 

projecte de direcció. 

 

Art. 14.- Són funcions específiques del secretari-de la secretària: 

a. Exercir la secretaria del Claustre i del Consell Escolar i d‟aquells altres òrgans 

col·legiats previstos en aquestes normes d‟organització i funcionament i que així 

ho requereixin. 

b. Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, assignar les 

tasques al personal d‟administració i assenyalar les prioritats de gestió atenent el 

calendari escolar i la programació general del centre. 

c. Supervisar el treball del personal d‟administració i serveis per garantir que 

compleixi les seves funcions i que treballi sota els criteris d‟unitat, eficàcia, 

eficiència i bona atenció al públic. 

d. Supervisar el compliment de l‟horari del personal d‟administració i serveis. 

e. Gestionar la documentació acadèmica, administrativa i econòmica del centre: 

certificacions, contractes i altres documents. 

f. Preparar l‟elaboració i impressió de les actes d‟avaluació i els butlletins de notes. 

g. Tenir cura de la complementació, custòdia i arxiu de la documentació: 

expedients acadèmics, registres i altres documents, assegurant la unitat 

documental i vetllant perquè estiguin complets i diligenciats d‟acord amb la 

normativa vigent. 

h. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se‟n deriva; 

així com la de tots aquells projectes, activitats i sortides que organitzi o en què 

participi el centre. 

i. Elaborar i presentar a la direcció el projecte de pressupost d‟acord amb el 

projecte de direcció. 

j. Vetllar el compliment de la gestió administrativa en el procés de preinscripció i 

matriculació i assegurar-ne l‟aplicació de la normativa reguladora vigent. 

k. Confegir i mantenir actualitzat l‟inventari general. 

l. Vetllar pel manteniment, la conservació i la reparació  del centre: instal·lacions, 

mobiliari i equipament; i, quan s‟escaigui, proposar a la direcció les necessitats 

d‟inversions.  

m. Informar regularment sobre l‟aplicació del pressupost a la direcció i comissió 

econòmica del Consell Escolar. 

n. Contractar el transport de les sortides i gestionar els corresponents contractes. 

o. Supervisar l‟ordre, la neteja i les mesures de seguretat del centre. 

p. Facilitar al Consell Comarcal la informació necessària per al servei de transport 

escolar i supervisar les llistes, els horaris, .... 

q. Coordinar les actuacions en l‟àmbit  de la seguretat i la salut laborals d‟acord 

amb les orientacions del servei de prevenció de l‟Administració educativa. 

r. Participar en l‟elaboració de la programació i la memòria generals del centre, en 

l‟elaboració i avaluació de les normes d‟organització i funcionament del centre,  

i en l‟avaluació del projecte de direcció. 
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s. Implementar en el funcionament de la secretaria i de la consergeria, d‟acord amb 

el projecte de direcció, aquells canvis i aquelles innovacions organitzatives i 

tecnològiques que poden millorar la coordinació, l‟eficàcia del servei i l‟atenció 

a les famílies. 

t. Aquelles altres funcions encarregades per la direcció del centre en el marc del 

projecte educatiu i del projecte de direcció o per l‟Administració educativa. 

 

Art. 15.- Per a l‟exercici de les seves funcions, el secretari-la secretària disposarà d‟una 

reducció de fins al 50% del seu horari lectiu. 

 

 

Secció 4.- Coordinador pedagògic - Coordinadora pedagògica 

 

Art. 16.- Amb caràcter general, li correspon la planificació, el seguiment i l‟avaluació 

de les accions educatives i de l‟orientació i l‟acció tutorial. També li correspon 

coresponsabilitzar-se de la gestió del projecte de direcció. 

 

Art. 17.- Són funcions específiques del coordinador pedagògic-de la coordinadora 

pedagògica: 

a. Coordinar l‟elaboració i l‟actualització dels projectes curriculars del centre i 

vetllar perquè es concretin en les diferents àrees i matèries. 

b. Supervisar l‟activitat pedagògica dels departaments, que es concreta en: 

c. Supervisar les programacions de les diferents àrees i matèries. 

d. Garantir que les matèries optatives incloguin els objectius i els continguts per als 

quals van ser proposades. 

e. Vetllar la coherència i l‟adequada selecció dels llibres de text i del material 

didàctic. 

f. Fer complir els criteris acordats en relació a les competències bàsiques, a les 

competències transversals, a l‟atenció a la diversitat. 

g. Fer complir els acords en relació al procés d‟avaluació i recuperació de 

l‟alumnat. 

h. Fer complir els acords en relació a la implementació dels programes d‟innovació 

educativa. 

i. Coordinar el treball de recuperació de l‟alumnat del centre i el treball de 

correcció i valoració de les tasques encomanades a l‟alumnat de 6è de Primària. 

j. Garantir l‟elaboració, en el termini acordat, de les adequacions curriculars de 

grup  i dels plans individualitzats necessaris per atendre la diversitat dels ritmes 

d‟aprenentatge i la singularitat de l‟alumnat amb necessitats educatives. 

k. Vetllar per l‟adequada correlació entre el procés d‟aprenentatge de l‟alumnat de 

les escoles adscrites i els ensenyaments que s‟imparteixen a 1r i 2n curs d‟ESO, 

en el marc del treball de coordinació Primària – Secundària. 

l. Programar, amb els coordinadors de nivell, les reunions dels equips docents i 

dels equips de nivell. 

m. Programar i coordinar el treball dels coordinadors de nivell. 

n. Programar el pla d‟orientació d‟acció tutorial i, conjuntament amb els 

coordinadors de nivell i el professorat d‟orientació, coordinar-ne l‟aplicació. 

o. Coordinar la planificació dels treballs de síntesi, el projecte i el treball de recerca 

d‟acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció. 

p. Coordinar les activitats de formació del professorat organitzades en el centre i 

difondre la resta d‟activitats. 
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q. Promoure iniciatives de treball cooperatiu i interdisciplinari  i activitats 

d‟innovació educativa. 

r. Proposar a la direcció del centre la designació dels coordinadors/res  i dels 

professors-tutors. 

s. Coordinar, amb el o la cap d‟estudis, les activitats escolars complementàries.  

t. Coordinar l‟acollida i la formació del professorat en pràctiques i de l‟alumnat 

universitari durant la fase de pràctiques. 

u. Analitzar i valorar, conjuntament amb el o la cap d‟estudis, els resultats 

acadèmics de l‟alumnat, i proposar accions de millora. 

v. Dinamitzar pedagògicament l‟ús de les tecnologies digitals en els processos 

d‟ensenyament aprenentatge i de gestió del centre segons els criteris de la 

coordinació dels recursos digitals i en la relació amb l‟alumnat i les famílies. 

w. Participar en l‟elaboració de la programació i la memòria generals del centre, en 

l‟elaboració i avaluació de les normes d‟organització i funcionament del centre,  

i en l‟avaluació del projecte de direcció. 

x. Implementar, d‟acord amb el projecte de direcció, aquelles innovacions 

organitzatives i tecnològiques que poden millorar l‟eficàcia i l‟atenció a les 

famílies. 

y. Aquelles altres funcions encarregades per la direcció del centre en el marc del 

projecte educatiu i del projecte de direcció o per l‟Administració educativa. 

 

Art. 18.- Per a l‟exercici de les seves funcions, el coordinador pedagògic-la 

coordinadora pedagògica disposarà d‟una reducció de fins al 50% del seu horari lectiu. 

 

 

Secció 5. Òrgans unipersonals de direcció addicionals 

 

Art. 19.-  D‟acord amb l‟article 34 del Decret 102/2010 d‟autonomia dels centres 

educatius, la direcció del centre, segons prevegi el seu projecte de direcció, podrà 

nomenar, ens el termes establerts per l‟Administració educativa, un altre càrrec 

unipersonal de direcció amb les funcions de gestió encarregades. Aquest càrrec i les 

funcions assignades s‟incorporaran a les normes d‟organització i funcionament. 

 

 

Capítol 2n. Òrgans col·legiats de govern 

 

Secció 1. Consell Escolar 

 

Art. 20.- És l‟òrgan de participació de la comunitat escolar en la gestió del centre; per 

tant, intervé en la programació, seguiment i avaluació general de les activitats del 

centre. Està format per representants dels diferents sectors de la comunitat educativa.  

Art. 21.- Composició del Consell.   

21.1. El Consell Escolar d'aquest centre està integrat per les següents persones 

membres: 

a) El director o la directora del centre, que assumeix la presidència. 

b) El o la cap d‟estudis. 

c) Una persona representant de l‟Ajuntament del municipi. 

d) Sis (6) representants del professorat elegits pel Claustre. 

e) Tres (3) representants de l‟alumnat. 

f) Tres (3) representants dels pares i mares o tutors, elegits per i entre ells. 
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g) Una persona representant dels pares i mares o tutors, designat per l‟AMPA més 

representativa del centre. 

h) Un o una representant del personal d‟administració i serveis. 

i) Un o una representant del personal d‟atenció educativa complementària. 

 

21.2. El secretari-la secretària del centre, que no és membre del Consell Escolar, hi 

assisteix amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del Consell.  

 

Art. 22.- Funcions del Consell.  

22.1. Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:  

a. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria 

de tres cinquenes parts dels membres. 

b. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 

desenvolupament i els resultats. 

c. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

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

corresponents. 

e. Aprovar la carta de compromís educatiu i fer el seguiment de la seva aplicació.  

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 marc i la programació 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. 

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

m. Conèixer el nomenament i la destitució d‟altres òrgans unipersonals de direcció i 

de coordinació abans que es facin efectius.  

n. Exercir, en el marc de les seves competències, la potestat de supervisió i control 

de la gestió de la direcció del centre.   

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

22.2. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'Equip Directiu per al compliment de 

la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte 

educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació. 

Art. 23.- El Consell Escolar està regulat per les normes pròpies d‟organització i 

funcionament recollides en l‟annex 1.  

 

 

Secció 2. Claustre de Professorat 

 

Art. 24.- És l‟òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l‟ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 
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Està integrat per tot el professorat que presta serveis en el centre i el presideix el 

director o directora. 

 

També hi podran assistir, amb veu i sense vot, els professionals d‟atenció educativa que 

treballin al centre com a mínim ¾ de la jornada laboral. 

 

Art. 25.- Funcions del Claustre de Professorat: 

25.1. Corresponen al Claustre de Professorat les funcions següents: 

a. Participar en l‟elaboració i la modificació del projecte educatiu i dels documents 

que el despleguen. 

b. Elegir el professorat que ha de participar en el procés de selecció del director-

directora; conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció 

presentats. 

c. Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar d‟acord amb la 

regulació establerta en la secció 1 del capítol 2 títol III (Consell Escolar). 

d. Establir directrius per a la coordinació docent, l‟orientació, l‟acció tutorial i per a 

l‟atenció a la diversitat. 

e. Aprovar els criteris generals de centre per a l‟avaluació i recuperació de 

l‟alumnat. 

f. Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el desenvolupament i 

els resultats. 

g. Donar suport a l‟Equip Directiu i, si s‟escau, al Consell de Direcció, en el 

compliment de la programació general del centre. 

h. Aportar propostes a l‟Equip Directiu per a l‟organització i la programació 

generals del centre així com per al desenvolupament d‟activitats escolars 

complementàries i extrascolars. 

i. Establir criteris  per a l‟elaboració del projecte curricular del centre en el marc 

del projecte educatiu de centre i de la legislació curricular vigent. Avaluar-ne 

l‟aplicació i decidir-ne possible modificacions. 

j. Valorar la proposta de creació d‟òrgans de coordinació abans de presentar-la al 

Consell Escolar. 

k. Promoure iniciatives d‟investigació i innovació educativa i de formació 

permanent del professorat. 

l. Analitzar i valorar els resultats acadèmics de l‟alumnat i del funcionament global 

del centre i decidir propostes de millora. 

m. Participar en l‟elaboració de les normes d‟organització i funcionament del 

centre; avaluar-ne l‟aplicació i proposar-ne possibles modificacions. 

n. Aportar a l‟Equip Directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària dels 

plans d‟estudis, l‟organització dels espais i del material didàctic. 

o. Col·laborar en els plans d‟avaluació de l‟Institut. 

p. Tots els assistents guardaran reserva i discreció de les deliberacions. 

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

 

25.2.- A més, li correspon vetllar i donar suport a l'Equip Directiu per al compliment de 

la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte 

educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals i 

col·legiats. 

 

Art. 26.- El secretari-la secretària aixecarà l‟acta de cada sessió, que serà tramesa per 

correu electrònic a tots els membres del Claustre i s‟aprovarà a la sessió posterior. Les 
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actes aprovades hauran d‟anar signades pel director-la directora i el secretari-la 

secretària i passaran a formar part de la documentació general del centre. 

 

Art. 27.- El Claustre de Professorat està regulat per les normes pròpies d‟organització i 

funcionament recollides en l‟annex 2.  

 

 

Capítol 3r. Òrgans col·legiats de direcció 

 

Secció 1. Equip Directiu 

 

Art. 28.- És l‟òrgan executiu de govern del centre. Està constituït pel director-la 

directora, el-la cap d‟estudis, el secretari-la secretària i el coordinador pedagògic-la 

coordinadora pedagògica. Assumeix col·legiadament la direcció tècnica  del centre i la 

gestió del projecte de direcció. 

 

Art. 29.- A més de les funcions que es deriven de la coresponsabilitat en la gestió 

general del centre i del projecte de direcció, li correspon: 

a. Mantenir informats a tota la comunitat educativa dels objectius, plans i resultats 

de la gestió i de l‟ensenyament. I impulsar la seva participació en el 

funcionament del centre. 

b. Crear les condicions necessàries perquè tota la comunitat educativa s‟identifiqui 

críticament amb el projecte educatiu del centre. 

c. Garantir el compliment dels documents institucionals del centre: el projecte 

curricular, la carta de compromís educatiu, el projecte lingüístic i les normes 

d‟organització i funcionament. 

d. Coordinar els òrgans de gestió  del centre, col·legiats i unipersonals: 

- elaborar l‟ordre del dia, 

- executar i fer el seguiment dels acords, 

- elaborar avantprojectes per al seu estudi i debat, 

- planificar el treball 

- ... 

e. Prendre les mesures adients per al correcte funcionament del centre. 

f. Elaborar la programació i la memòria general del centre i participar en 

l‟actualització del projecte de direcció. 

g. Analitzar i valorar els resultats obtinguts a través dels diferents instruments 

d‟avaluació del centre, especialment els resultats acadèmics de l‟alumnat, per fer 

propostes de millora.  

h. Participar activament en l‟avaluació del funcionament del centre i de l‟aplicació 

del projecte de direcció. 

 

Art. 30.- Per a l‟exercici de les seves funcions, l‟Equip Directiu disposarà de quatre 

hores setmanals de reunió. Les reunions de l‟Equip Directiu constaran en la 

programació general del centre. 

 

Art. 31.- En cas de produir-se una baixa o absència temporal d‟un membre de l‟Equip 

Directiu, es seguirà el següent protocol: 

a. Si la baixa o absència és previsiblement no superior a 15 dies lectius, el director-

la directora procedirà a redistribuir les funcions assignades a aquest òrgan 

unipersonal entre la resta de membres de l‟Equip Directiu. 
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b.  Si la previsió de baixa o absència és superior a 15 dies, el director-la directora 

procedirà a designar un professor o una professora que ostenti un càrrec 

unipersonal de coordinació docent per exercir transitòriament les funcions de 

l‟òrgan directiu i per aquest motiu se li modificarà la jornada de treball setmanal 

assignada . A partir de l‟inici del tercer mes de baixa o d‟absència temporal, 

aquesta persona gaudirà dels mateixos drets i obligacions que la persona titular. 

 

 

Secció 2. Consell de Direcció 

 

Art. 32.- És l‟òrgan directiu ampliat del centre. Està constituït pel director-la directora, 

el-la cap d‟estudis, el secretari-la secretària i el coordinador pedagògic-la coordinadora 

pedagògica i els coordinadors-les coordinadores de nivell.  

 

Art. 33.- Corresponen al Consell de Direcció les funcions següents: 

a. Assessorar l‟Equip Directiu en el desenvolupament del projecte educatiu i del 

projecte de direcció. 

b. Participar en la proposta d‟objectius de millora en l‟àmbit acadèmic i 

organitzatiu. 

c. Participar en l‟elaboració de la programació i la memòria general del centre. 

d. Analitzar i valorar els resultats obtinguts a través dels diferents instruments 

d‟avaluació del centre, especialment els resultats acadèmics de l‟alumnat, per fer 

propostes de millora.  

e. Debatre els aspectes essencials (didàctics, organitzatius,...) que poden contribuir 

a la millora del funcionament del centre. 

f. Assessorar l‟Equip Directiu en la implementació de projectes interdisciplinaris  i 

d‟innovació educativa. 

 

Art. 34.- Per a l‟exercici de les seves funcions, el Consell de Direcció es reunirà 

almenys una vegada cada trimestre i quan la direcció ho consideri oportú. 

 

 

Capítol 4t. Òrgans unipersonals de coordinació didàctica i tutorial 

 

Secció 1. Aspectes generals 

 

Art. 35.- El centre assumirà en la seva estructura orgànica aquells càrrecs definits per 

l‟Administració educativa a través de les normes o regulacions pertinents; si bé, podrà 

redistribuir les funcions assignades a fi d‟integrar-los a la dinàmica i organització 

internes del centre. 

 

Art. 36.- Nomenament d‟un òrgan unipersonal de coordinació. 

a. Correspon a la direcció el nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació 

un cop escoltat l‟òrgan que en fa la proposta. 

b. El nomenament per a exercir les funcions d‟un òrgan de coordinació, s‟estendrà, 

com a màxim, fins a la data de la fi del mandat de la direcció; si bé es demanarà 

un compromís mínim de dos cursos consecutius. 

c. Es procurarà que el professor-tutor de grup i individual sigui el mateix durant 

dos cursos. 

d. Tot el professorat del centre podrà ser nomenat tutor/a individual. 
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e. Amb caràcter general, no es podran assignar dos càrrecs de coordinació a una 

mateixa persona. S‟exclou d‟aquesta limitació la tutoria, de grup o individual, i 

alguna coordinació molt específica vinculada a una àrea curricular. 

f. La direcció pot acceptar la renúncia motivada i disposar el cessament dels 

òrgans unipersonals de coordinació abans de la finalització del període per al 

qual han estat nomenats, després d‟escoltar l‟òrgan que en cada cas va intervenir 

en la seva proposta de nomenament i amb audiència de la persona interessada. 

g. La direcció donarà compte al Consell Escolar del nomenament i del cessament 

dels òrgans unipersonals de coordinació. 

 

Art. 37.- La substitució, en cas de baixa, renúncia o destitució, d‟un òrgan unipersonal 

de coordinació es regirà per l‟article 107 del capítol 5è (Secció 3. Professorat amb 

encàrrec transitori de funcions).  

 

Art. 38.- Reconeixement d‟un òrgan unipersonal 

a. Per a l‟exercici de les funcions corresponents a un òrgan unipersonal de 

coordinació, el professor/a disposarà d‟hores en el seu horari laboral de 

presència en el centre, de nomenament oficial i de complement retributiu 

específic en els termes i límits que estableixi l‟Administració educativa. 

b. En aquest sentit, es reconeix la direcció del centre com l‟òrgan autoritzat perquè 

organitzi la distribució dels nomenaments oficials a fi i efecte que es puguin 

reconèixer tots els càrrecs de coordinació. Aquesta distribució tindrà caràcter 

rotatiu i serà comunicada prèviament a les persones afectades. 

 

Art. 39.- Assignació horària als òrgans unipersonals de coordinació i tutoria 

a. Hores lectives setmanals de reducció: 

 Coordinadors de nivell: fins a 4 h 

 Cap de departament: 2 h 

 Coordinador d‟activitats extraescolars: fins a 3 h 

 Coordinador de la formació en empreses: fins a 4 h 

 Coordinador del Pla de convivència i mediació escolar: fins a 3 h 

 Coordinador d‟activitats internacionals: 2 h 

 Coordinador del servei de biblioteca i pla de foment de la lectura: fins a 3 h. 

 Coordinador de recursos digitals: fins a 3 h 

 Coordinadors de projectes educatius: 2 h 

 Professor-tutor de grup: 2 h  

 Professor-tutor individual: 1h  

b. Hores no lectives setmanals de reducció: 

 Professor-tutor de grup: 2 h 

  Professor-tutor individual: 1 h  

c. Els professorat tutor de grup o individual disposarà, a més, d‟una hora setmanal, 

per atendre pares i mares d‟alumnes. 

 

Art. 40.- El professorat de suport a projectes, programes o recursos destinarà, com a 

màxim, dues hores setmanals del seu horari fix en el centre a l‟execució de les tasques 

encomanades. 

 

Art. 41.- L‟Equip Directiu podrà ajustar l‟assignació d‟hores per a tasques de 

coordinació en funció de l‟horari individual de professor/a, de les necessitats curriculars 
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i organitzatives i de les tasques encomandes. En aquest sentit, es prioritzarà l‟assignació 

d‟hores no lectives a un/a cap de departament o a un/a coordinador/a de nivell si 

existeix una especial dedicació i a qualsevol altre càrrec si no es pot complir amb 

l‟apartat a) de l‟article 39. 

 

Art. 42.- L‟acumulació de dos o més càrrecs unipersonals de coordinació no suposarà, 

obligatòriament, l‟acumulació exacta de les hores de dedicació. 

 

 

Secció 2. Coordinadors de nivell 

 

Art. 43.-  L‟Institut té previstes, amb caràcter general, 4 coordinacions de nivell, una 

per a cada nivell d‟ESO. La coordinació de batxillerat recaurà sobre la coordinació de 4t 

curs d‟ESO, mentre es mantingui l‟actual pla d‟estudis i quan només es compti amb tres 

grups oficials de 4t. Altrament, es crearà una coordinació per a 4t d‟ESO i una altra per 

a batxillerat. 

 

Art. 44.- La direcció podrà variar, raonadament, aquesta distribució per a una major 

eficiència de la coordinació pedagògica del professorat i atenent les necessitats que es 

detectin. 

 

Art. 45.- Amb caràcter general, i per delegació del coordinador pedagògic-de la 

coordinadora pedagògica, els correspon la planificació, el seguiment i l‟avaluació de les 

accions educatives desenvolupades en cada nivell educatiu. 

 

Art. 46.- Són nomenats pel director-directora, havent escoltat el coordinador pedagògic-

la coordinadora pedagògica, del qual depenen. 

 

Art. 47.- Per a l‟exercici de les seves funcions, els coordinadors de nivell tindran una 

dedicació horària setmanal d‟acord amb l‟article 39. A més, disposaran de 2 hores 

setmanals de reunió amb la direcció del centre, que s‟inclouran en el seu horari fix. 

 

Art. 48.- Són funcions generals dels coordinadors de nivell: 

a. Afavorir l‟actuació coordinada del professorat del nivell a través de la discussió 

de criteris i accions comuns, en el marc dels projectes de centre i del projecte de 

direcció, quant a : 

- criteris d‟intervenció a l‟aula. 

- aprenentatge de competències transversals. 

- procés d‟avaluació i de recuperació. 

- organització i gestió de l‟aula. 

- planificació de l‟activitat docent (deures, treballs, exàmens...) 

- hàbits d‟estudi. 

- convivència i seguiment del règim disciplinari. 

- orientació de l‟alumnat. 

b. Col·laborar, amb la coordinació pedagògica, en el compliment dels projectes de 

centre. 

c. Coordinar les reunions de tutors i tutores de cada nivell i vetllar per l‟aplicació 

del pla d‟orientació i acció tutorial. 
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d. Recollir els acords presos en les reunions de nivell i de tutors i tutores i vetllar-

ne el compliment. Incloure els acords en la memòria del curs perquè es puguin 

tenir presents el curs següent. 

e. Coordinar les activitats i les sortides complementàries de nivell, vetllar-ne la 

coherència i l‟aprofitament pedagògic i vetllar perquè estiguin distribuïdes al 

llarg del curs d‟una manera òptima.  

f. Coordinar, amb els tutors i les tutores de grup, l‟organització de la sortida de fi 

de curs, si s‟escau, i de les activitats prèvies. 

g. Coordinar l‟elaboració de les adequacions curriculars de grup  i dels plans 

individualitzats. 

h. Programar, amb la coordinació pedagògica, les reunions dels equips docents i 

dels equips de nivell. 

i. Promoure, amb la coordinació pedagògica, iniciatives de treball cooperatiu i 

interdisciplinari  i activitats d‟innovació educativa. 

j. Analitzar i valorar amb els equips docents els resultats acadèmics de l‟alumnat, i 

proposar accions de millora. 

k. Elaborar a final de curs una memòria que reculli i valori el funcionament de la 

coordinació de nivell. 

l. Participar activament en l‟Equip de Direcció. 

m. Traspassar iniciatives i propostes entre la direcció i els docents. 

n. Aquelles altres funcions encarregades per la coordinació pedagògica i 

incorporades a les normes d‟organització i funcionament. 

 

Art. 49.- Són funcions específiques del coordinador-de la coordinadora d‟ESO: 

a. Recollir l‟elecció de matèries optatives dels alumnes i assignar-los-les, i lliurar 

al professorat les llistes corresponents. 

b. Fer una proposta d‟agrupament de l‟alumnat. 

c. Notificar a secretaria i al professorat les modificacions de les llistes per canvis 

de grup d‟alguns alumnes. 

d. Efectuar les propostes de treball de síntesi, d‟acord amb el projecte de centre, i 

coordinar-me la planificació, l‟execució i l‟avaluació. 

 

Art. 50.- Són funcions específiques del coordinador-de la coordinadora de 4t d„ESO: 

a. Planificar, amb la coordinació pedagògica i amb el professorat d‟orientació, 

l‟orientació acadèmica i professional de cara als ensenyaments postobligatoris i 

a les proves d‟accés a cicles de grau mitjà. 

b. Coordinar, amb la coordinació pedagògica, la programació i l‟avaluació de la 

matèria sobre recerca impartida a 4t d‟ESO i, si s‟escau, la presentació dels 

treballs elaborats a les diferents convocatòries de recerca. 

c. Vetllar perquè tots els tutors i tutores de 4t d‟ESO, havent escoltat l‟equip 

docent, redactin el consell orientador. 

d. Fer el seguiment i donar suport a l‟alumnat que cursi alguna matèria a distància. 

 

Art. 51.- Són funcions específiques del coordinador-de la coordinadora de batxillerat: 

a. Supervisar l‟elecció i l‟assignació del currículum variable de l‟alumnat. 

b. Planificar, amb la coordinació pedagògica i amb el professorat d‟orientació, 

l‟orientació acadèmica i professional de l‟alumnat de batxillerat. 

c. Coordinar, amb la secretaria del centre, el procés d‟inscripció a les proves 

d‟accés a la universitat i als cicles formatius de grau superior. 
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d. Recollir les propostes de treballs de recerca dels departaments i, si s‟escau, de 

l‟alumnat i assignar, amb el coordinador-la coordinadora pedagògica, els tutors i 

tutores corresponents. 

e. Coordinar l‟avaluació dels treballs de recerca de batxillerat i, si s‟escau, la 

presentació dels treballs elaborats a les diferents convocatòries de recerca. 

f. Fer el seguiment i donar suport a l‟alumnat que cursi alguna matèria a distància. 

 

 

Secció 3. Cap de Departament Didàctic 

 

Art. 52.- Correspon al- a la cap de departament la coordinació general de les activitats 

del Departament Didàctic i la seva programació i avaluació. 

 

Art. 53.- Correspon al director-directora el nomenament del – de la cap de departament 

després d‟haver escoltat la proposta del Departament. 

 

Art. 54.- La condició de catedràtic donarà preferència per ser proposat cap de 

departament. 

 

Art. 55.- El director-la directora podrà desestimar la proposta del Departament si 

s‟escauen circumstàncies que així ho aconsellin i en benefici d‟un millor compliment de 

les funcions que li són assignades. Per prendre aquesta decisió, tindrà en compte: el 

suport dels membres del Departament, tenir una antiguitat d‟1 curs al centre, tenir 

l‟especialitat que dóna nom al departament, les aportacions per a la millora dels resultats 

acadèmics, la participació en la vida del centre, la innovació i adequació 

metodològiques, l‟ús de tecnologies digitals, el compliment dels acords, la seva 

formació complementària, la valoració en l‟exercici d‟altres càrrecs o del mateix càrrec 

en altres cursos. 

 

Art. 56.- El nomenament per a exercir les funcions de cap de departament no podrà 

sobrepassar la data de la fi del mandat del director-la directora i, per tal de donar 

continuïtat i coherència a la seva gestió, es proposarà a la persona candidata una durada 

mínima de 2 anys consecutius. 

 

Art. 57.- L‟exercici de les funcions de cap de departament s‟inclourà en el pla 

d‟avaluació general del funcionament del centre. 

 

Art. 58.- El-la cap de departament convoca a les reunions de Departament el professorat 

adscrit al Departament. També pot convocar el professorat adscrit a un altre 

Departament però que imparteix matèries del Departament convocant. 

 

Art. 59.- En particular, són funcions i obligacions del-de la cap de departament: 

a. Convocar i presidir les reunions del Departament i redactar-ne les actes 

corresponents. 

b. Responsabilitzar-se de l‟elaboració del pla de treball i la memòria de final de curs, 

en la qual cal avaluar el desenvolupament de la programació didàctica i, alhora, fer 

propostes de possibles modificacions per al curs següent; les activitats 

complementàries; els resultats acadèmics i el funcionament del Departament. 
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c. Conèixer la legislació educativa vigent i, molt especialment, la que fa referència a 

l‟àrea i a les matèries pròpies del Departament i donar-la a conèixer entre els 

membres del Departament. 

d. Establir i coordinar la programació curricular de l‟àrea i de les matèries pròpies: 

 Coordinar l‟elaboració de la programació de l‟àrea i de les matèries pròpies i 

entregar-la a la direcció del centre en el termini establert. 

 Recollir, en el termini establert, les fitxes de programació i avaluació elaborades 

per cada professor/a d‟acord amb la programació del Departament i revisar-les 

abans d‟entregar-les a la direcció del centre. 

 Coordinar el procés de distribució dels continguts i la seva progressió. 

 Assegurar la inclusió de les competències transversals en la programació. 

 Coordinar i supervisar la programació de les matèries optatives de centre 

assignades d‟acord els projectes de centre. 

 Coordinar l‟elaboració de les programacions dels grups de reforç, dels 

programes de diversificació curricular i dels plans individualitzats, segons els 

acords generals de centre i del departament i assegurar-ne el compliment. 

 Arxivar les programacions del Departament, les fitxes de programació i 

avaluació i els exàmens del Departament. 

 Informar el professorat nou de la programació de l‟àrea i facilitar-li el material 

necessari. 

e. Garantir la coherència del currículum de l‟àrea i la inclusió de les prioritats del 

projecte educatiu de centre i del projecte de direcció. 

 Supervisar que els continguts, les activitats, els criteris d‟avaluació siguin 

progressius, adequats al nivell acadèmic i del grup i s‟ajustin a la normativa i als 

acords presos. 

 Supervisar que els continguts, les activitats, els criteris d‟avaluació i les proves 

siguin equivalents quan diferent professorat imparteixi la matèria en grups del 

mateix nivell acadèmic. 

 Supervisar que els continguts, les activitats, els criteris d‟avaluació i les proves 

de cada nivell acadèmic siguin equivalents d‟un curs per l‟altre, 

independentment del professorat que hi imparteixi la matèria. 

 Supervisar el compliment dels acords i de les programacions de les matèries 

pròpies per part del professorat que imparteix alguna matèria del Departament; 

per la qual cosa, si s‟escau, podrà participar amb la direcció del centre, en 

l‟observació de la pràctica docent a l‟aula i de la documentació acadèmica. 

 Supervisar la inclusió de les prioritats de l‟Administració educativa, del projecte 

educatiu del centre, del projecte de direcció i, quan s‟escaigui, dels projectes de 

centre. 

 Recollir propostes i inquietuds sobre el currículum i transmetre-les a la direcció 

del centre. 

f. Coordinar la metodologia aplicable en la pràctica docent. 

 Garantir que la proposta de material didàctic mantingui el nivell acadèmic 

adequat al grup d‟alumnes, en el marc del projecte educatiu de centre i d‟acord 

amb la legislació educativa vigent. 

 Impulsar estratègies i proposar recursos per atendre la diversitat. 

 Proposar a la direcció del centre els materials didàctics que haurà d‟utilitzar 

l‟alumnat. 

 Vetllar perquè les activitats complementàries acompleixin la seva funció 

didàctica i que tinguin relació amb la matèria del curs. 
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 Dedicar reunions a compartir i a debatre sobre el treball desenvolupat a l‟aula i 

la metodologia aplicada.  

 Promoure acords en relació als recursos i a les estratègies de treball a l‟aula. 

 Impulsar i afavorir el treball interdisciplinari. 

 Difondre experiències i recursos que ajudin a la reflexió i a la innovació en la 

metodologia de treball a l‟aula. 

 Procurar que el Departament disposi dels recursos tècnics i pedagògics útils per 

a l‟execució de la programació. 

g. Coordinar l‟avaluació de l‟aprenentatge de l‟alumnat. 

 Coordinar l‟assoliment d‟acords sobre els continguts i els criteris d‟avaluació, 

recuperació i qualificació de l‟àrea i de les matèries corresponents, garantint el 

compliment dels acords generals de centre. 

 Garantir la coherència i el compliment dels criteris d‟avaluació, recuperació i 

qualificació per a cada nivell educatiu independentment del professorat que 

imparteixi l‟àrea o la matèria. 

 Coordinar amb el professorat corresponent la fixació dels criteris d‟avaluació, 

recuperació i qualificació de l‟alumnat que segueix reforç o programes 

d‟adaptació curricular. 

 Coordinar l‟elecció dels instruments d‟avaluació i garantir-ne l‟aplicació. 

 Revisar, abans de l‟inici de curs, els criteris acordats segons els suggeriments del 

professorat de l‟àrea. 

 Planificar les activitats de recuperació de cara a la convocatòria extraordinària de 

setembre i entregar-les a la direcció en el termini acordat. Garantir-ne la 

coherència amb les activitats desenvolupades durant el curs i gestionar-ne la 

correcció. 

 Planificar les activitats de recuperació per a l‟alumnat major de 16 anys que 

vulgui completar els estudis de l‟ESO. 

 Analitzar i proposar millores a partir dels resultats acadèmics de l‟alumnat. 

 Informar el professorat nou dels criteris establerts en el Departament. 

 Atendre, en primera instància, les reclamacions o queixes formals sobre proves, 

exàmens, qualificacions parcials o finals, o prestacions de serveis que afectin els 

membres del Departament i emetre informes a petició de la direcció del centre. 

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

Departament. 

 Afavorir l‟intercanvi d‟experiències didàctiques entre els membres del 

Departament. 

 Difondre experiències didàctiques i material didàctic. 

 Preocupar-se per la renovació i actualització del material didàctic i de consulta 

del Departament. 

 Donar suport a les propostes i projectes d‟activitats innovadores i/o 

interdisciplinaris acordades pel Departament. 

 Aportar informació sobre activitats de formació o d‟innovació que puguin ser 

d‟interès per al professorat. 

 Recollir les propostes i necessitats de formació del professorat del Departament i 

adreçar-les a la direcció del centre. 

i. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i del material propis del Departament i 

assessorar sobre l‟adquisició de nous materials. 

 Realitzar i actualitzar periòdicament l‟inventari del material i de l‟equipament, 

que s‟ha de correspondre amb el general del centre. 
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 Vetllar perquè les instal·lacions pròpies estiguin netes i ordenades. 

 Comunicar a secretaria o, si s‟escau, al coordinador  corresponent les avaries. 

 Assessorar la direcció del centre en el procés d‟adquisició de material didàctic. 

j. Coordinar l‟acollida, la formació i, quan s‟escaigui, l‟avaluació del professorat: 

 Rebre el professorat nou o en fase de formació que s‟incorpora al Departament. 

 Informar el professorat nou o en fase de formació de la programació de l‟àrea, 

del funcionament del Departament i facilitar-li el material necessari. 

 Donar a conèixer la documentació pròpia de les àrees i aquella que li sigui 

necessària. 

 Coordinar l‟organització de la fase de pràctiques del personal docent en 

formació i, si s‟escau, fer-ne el seguiment. 

 Avaluar la pràctica docent del professorat. 

k. Participar en la planificació i l‟organització de les activitats d‟avaluació externes. 

 Proposar el professorat aplicador i/o corrector de les proves d‟avaluació externa 

de 3r i 4t d‟ESO. 

 Coordinar la correcció de les proves. 

 Participar en les reunions d‟anàlisi dels resultats i fer propostes de millora. 

l. Proposar, a partir de les dades facilitades pel-per la cap d‟estudis i d‟acord amb els 

criteris acordats i els càrrecs de coordinació assignats, una primera distribució de 

cursos i matèries entre el professorat del Departament. 

m. Col·laborar en el compliment del projecte educatiu i del projecte de direcció. 

n. Col·laborar amb l‟Equip Directiu en l‟elaboració de la programació general del 

centre i en la memòria anual i en l‟elaboració i la modificació dels documents 

oficials del centre i de les propostes curriculars implementades. 

o. Assistir a la comissió pedagògica i a les altres comissions de les quals en sigui 

membre. 

p. Informar els membres del Departament dels acords presos en la comissió 

pedagògica i que afectin el funcionament general del centre. 

q. Col·laborar en la planificació dels treballs de recerca de batxillerat i coordinar la 

proposta de temes i l‟assignació de tutors-tutores. 

r. Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la direcció del centre, pel mateix 

Departament Didàctic o per l‟Administració educativa. 

 

Art. 60.- Són funcions específiques del-de la cap del departament d‟orientació: 

a. Coordinar la concreció, l‟adaptació i el desplegament del currículum i dels 

criteris d‟avaluació i coordinar les activitats docents dels equips de professorat 

assignats a impartir docència a grups de reforç, a programes de diversificació 

curricular i, en general, a l‟alumnat amb necessitats educatives especials. 

b. Assessorar l‟Equip Directiu en l‟organització de les mesures d‟atenció a la 

diversitat, i de coordinació de la tutoria, en aspectes com ara les formes 

d‟agrupar els alumnes quan es dugui a terme tasques de reforç o d‟adaptació. 

c. Col·laborar amb el-la cap dels diferents departaments didàctics en la selecció del 

material didàctic per a l‟alumnat que necessita mesures de reforç o d‟adaptació 

curricular. 

d. Coordinar, en col·laboració amb el coordinador pedagògic-la coordinadora 

pedagògica, l‟elaboració dels plans individualitzats. 

 

Art. 61.- Són funcions específiques del-de la cap del departament de llengua catalana i 

literatura: 
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a. Assessorar l‟Equip Directiu en l‟elaboració, el desenvolupament i l‟actualització 

del projecte lingüístic i en la programació de les activitats relacionades amb el 

seu desenvolupament. 

b. Supervisar l‟actualització bibliogràfica i informàtica del centre, des del punt de 

vista de la normalització lingüística. 

c. Col·laborar en l‟organització d‟actuacions per a l‟atenció lingüística de 

l‟alumnat d‟incorporació tardana. 

 

 

Secció 4. Coordinador d‟activitats extraescolars 

 

Art. 62.- Correspon al coordinador d‟activitats extraescolars la coordinació general de 

les activitats fora de l‟horari lectiu i en el temps d‟esbarjo. 

 

Art. 63.- És nomenat pel director-directora havent escoltat l‟Equip Directiu. 

 

Art. 64.- En particular, li correspon: 

a. Elaborar la programació anual de les activitats extrascolars. 

b. Coordinar la inscripció, l‟organització i l‟execució de les activitats. 

c. Supervisar el cobrament de les quotes. 

d. Promoure i coordinar les activitats lúdiques i esportives en el centre. 

e. Vetllar perquè l‟oferta d‟activitats o les activitats difoses siguin coherents amb 

els objectius educatius del centre. 

f. Difondre les activitats organitzades per altres entitats que puguin ser d‟interès per a 

l‟alumnat. Promoure‟n la participació i, si s‟escau, gestionar-ne la inscripció. 

g. Gestionar i sol·licitar subvencions i ajuts econòmics. 

h. Distribuir, juntament amb el secretari-la secretària, els recursos econòmics 

destinats a les activitats. 

i. Coordinador el pla català d‟esporta a l‟escola. 

j. Coordinar-se amb altres entitats o organismes que treballen en aquest àmbit 

(Seminaris comarcals, Ajuntaments, Consell Esportiu, AMPA,..) 

k. Elaborar una memòria a final de curs, amb l‟avaluació de les activitats 

realitzades, que s‟inclourà en la memòria anual del centre.  

 

 

Secció 5. Coordinador de la formació en empreses 

 

Art. 65.- És el professor o la professora responsable de planificar, coordinar i avaluar la 

formació de l‟alumnat d‟ESO i de batxillerat que es realitza en entorns laborals 

ordinaris d‟acord amb els objectius de les matèries o del programes formatius; en 

aquests moments, la formació laboral dels programes de diversificació curricular i la 

matèria “Estada a l‟empresa” de batxillerat. 

 

Art. 66.- Són funcions del coordinador-de la coordinadora: 

a. Detectar les necessitats de formació. 

b. Cercar les empreses on l‟alumnat pugui fer la seva formació. 

c. Dissenyar el pla de treball amb l‟empresa. 

d. Entrevistar-se amb el responsable de l‟empresa per avaluar el procés 

d‟aprenentatge de l‟alumne i vetllar perquè s‟ompli adequadament el quadern de 

seguiment. 
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e. Fer el seguiment de l‟alumnat, valorar l‟aprenentatge assolit i el programa 

desenvolupat realment i avaluar la memòria. 

f. Visitar les empreses on l‟alumnat pugui cursar o cursi la formació i fer-ne les 

valoracions escaients. 

g. Gestionar i arxivar tota la documentació administrativa necessària (convenis, 

autoritzacions, aplicatius,...). 

h. Assistir a les jornades de formació o coordinació que pugui organitzar 

l‟Administració educativa. 

 

Art. 67.- El coordinador-la coordinadora de la formació en empreses és nomenat pel 

director-la directora,  havent escoltat l‟Equip Directiu. 

 

Art. 68.- Per realitzar les seves funcions tindrà una dedicació horària setmanal d‟acord 

amb l‟article 39. 

 

Art. 69.- El centre assumirà les despeses del coordinador-la coordinadora ocasionades 

pels desplaçaments a les empreses. 

 

 

Secció 6. Coordinador del pla de convivència i mediació escolar 

 

Art. 70.- És el professor o la professora encarregat del desenvolupament, execució i 

avaluació del pla de convivència en el centre. Per aquest motiu, col·labora amb el-la cap 

d‟estudis en la resolució de conflictes i en l‟impuls d‟iniciatives a favor de la 

convivència. 

 

Art. 71.- Són funcions del coordinador-de la coordinadora del pla de convivència: 

a. Organitzar i atendre el servei de mediació escolar. 

b. Formar professorat i alumnat per atendre el servei de mediació. 

c. Coordinar l‟elaboració i l‟avaluació del projecte de convivència. 

d. Impulsar iniciatives i actuacions de promoció de la convivència. 

e. Promoure actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l‟educació 

intercultural. 

f. Analitzar periòdicament l‟estat de la convivència. 

g. Col·laborar en la definició d‟estratègies d‟atenció a l‟alumnat nouvingut. 

h. Coordinar-se  amb l‟assessor/a de llengua, interculturalitat i cohesió social en 

aquells temes del seu àmbit de treball. 

 

Art. 72.- El coordinador-la coordinadora del pla de convivència intervindrà en els 

àmbits següents: 

a. Educació per la pau. 

b. Competència social i educació emocional. 

c. Resolució de conflictes. 

d. Educació intercultural 

 

Art. 73- El coordinador-la coordinadora del pla de convivència i mediació escolar és 

nomenat pel director-la director,  havent escoltat l‟Equip Directiu. 

 

Art. 74.- Per realitzar les seves funcions tindrà una dedicació horària setmanal d‟acord 

amb l‟article 39. 
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Secció 7. Coordinador d‟activitats internacionals 

 

Art. 75.- Amb caràcter general, assumeix la coordinació de les activitats 

desenvolupades amb centres o institucions d‟altres països.  

 

Art. 76.- És nomenat pel director-la directora, havent escoltat l‟Equip Directiu. 

 

Art. 77.- Són funcions específiques del coordinador-la coordinadora d‟activitats 

internacionals: 

a. Planificar, organitzar i coordinar les activitats de l‟Institut a l‟estranger, així com de 

centres estrangers al nostre Institut. 

b. Donar a conèixer a l‟alumnat i al professorat les activitats de l‟Institut a l‟estranger i 

de centres estrangers al nostre centre. 

c. Promoure l‟organització d‟activitats d‟intercanvi, estades, viatges o contactes 

d‟alumnat a l‟estranger o de l‟estranger a casa nostra. 

d. Establir contacte amb institucions diverses encarregades de la promoció d‟activitats 

diverses a l‟estranger. 

e. Compilar les diferents memòries elaborades pel professorat o per l‟alumnat 

implicats en activitats a l‟estranger, les quals s‟inclouran a la memòria anual. 

f. Difondre activitats i/o convocatòries per a l‟alumnat i per al professorat d‟estades o 

intercanvis formatius. 

g. Fer el seguiment de les convocatòries de programes de cooperació europea i dels 

ajuts institucionals per a activitats a l‟estranger. 

 

 

Secció 8. Coordinador del servei de biblioteca i del pla de foment de la lectura 

 

Art.78.- És el professor o la professora encarregat de la gestió i dinamització de la 

biblioteca escolar i del foment de la lectura d‟acord amb el pla de lectura del centre. 

 

Art. 79.- Funcions generals del coordinador-de la coordinadora de la biblioteca: 

a. Organitzar els espais i gestionar els recursos materials, econòmics i humans 

destinats al servei de la biblioteca. Detectar necessitats i proposar millores. 

b. Elaborar la planificació anual del servei d‟acord amb el pla de centre. 

c. Coordinar l‟actualització i la catalogació del fons. 

d. Atendre el servei de préstec i les consultes. 

e. Impulsar el pla de lectura de centre i promoure activitats de dinamització de la 

lectura i de foment de la competència informacional. 

f. Orientar, facilitar i difondre al professorat i alumnat els recursos disponibles, 

materials i eines, relacionats amb la lectura, la competència digital i el 

desenvolupament del currículum.  

g. Establir canals de col·laboració amb els serveis educatius i les biblioteques 

públiques. 

 

Art. 80.- El coordinador-la coordinadora del servei de biblioteca i del pla de foment de 

la lectura és nomenat pel director-la directora,  havent escoltat l‟Equip Directiu. 

 

Art. 81.- Per realitzar les seves funcions tindrà una dedicació horària setmanal d‟acord 

amb l‟article 39. 
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Secció 9. Coordinador dels recursos digitals 

 

Art. 82.- El coordinador-la coordinadora de recursos digitals és un professor o una 

professora del centre que té al seu càrrec la supervisió dels recursos informàtics 

(incloses les aules d‟informàtica), l‟assessorament al professorat per a la utilització 

d‟aquests recursos i la relació amb l‟àrea de les tecnologies digitals de l‟Administració 

educativa. 

 

Art. 83.- És nomenat pel director-la directora, havent escoltat l‟Equip Directiu. 

 

Art. 84.- Amb caràcter general, desenvoluparà les següents funcions: 

1. Funcions de suport tècnic: 

a. Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics i garantir-

ne el funcionament (ordinadors, xarxa, connectivitat, projectors,...). 

b. Supervisar els processos d‟instal·lació i acompanyar els tècnics. 

c. Gestionar les avaries i reparacions. 

d. Proposar les mesures pertinents de manteniment, millora, optimització i 

renovació. 

e. Vetllar per l‟operativitat dels recursos informàtics, gestionant les operacions 

d‟instal·lacions i manteniment del programari, instal·lació i prova del maquinari, 

aprovisionament de material fungible o dels elements de connexió,... 

f. Elaborar manuals o orientacions de suport per a l‟ús correcte dels recursos. 

g. Donar suport i ensenyar al professorat a utilitzar els recursos tècnics i del 

programari. 

h. Assegurar la disponibilitat del programari necessari per a dur a terme les 

activitats educativa. 

i. Planificar i coordinar les intervencions del servei tècnic in situ. 

 

2. Funcions administratives 

a. Assessorar la direcció del centre en l‟optimització dels recursos informàtics i per 

a l‟adquisició de nous recursos. 

b. Confeccionar i mantenir l‟inventari de recursos informàtics. 

c. Respondre les enquestes de l‟administració educativa en relació als recursos 

informàtics i telemàtics. 

d. Coordinar la comissió d‟informàtica. 

e. Assessorar la direcció del centre en l‟elaboració del PlaTAC. 

f. Elaborar la memòria de final de curs, que reculli els canvis i les activitats que 

s‟ha produït en l‟àmbit de les tecnologies digitals. 

 

3. Funcions de gestió dels recursos telemàtics i dels entorns virtuals 

a. Gestionar el blog i/o web del centre i l‟actualització de les notícies i de la 

informació publicada. 

b. Administrar el moodle del centre. 

c. Gestionar les adreces de correu electrònic i altres canals de comunicació amb les 

famílies. 

 

4. Funcions pedagògiques 

a. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees del currículum. 

b. Difondre material didàctic digital. 
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c. Detectar i donar resposta a les necessitats de formació del professorat. 

d. Fomentar l‟ús del moodle del centre i d‟altres aplicatius. 

e. Proposar a la direcció criteris per a l‟ús didàctic dels recursos digitals. 

f. Garantir la coordinació de l‟ensenyament i l‟ús dels recursos digitals amb les 

escoles de Primària. 

g. Supervisar el desplegament de les competències bàsiques digitals. 

 

5. Aquelles altres que el director-la directora li encomani en relació amb els recursos 

informàtics i telemàtics per al desenvolupament del projecte de centre. 

 

Art. 85.- La direcció podrà delegar les funcions 3 i 4 a altres membres del claustre o a 

altres òrgans unipersonals de direcció o coordinació per tal d‟afavorir la coordinació 

col·legiada dels recursos digitals, i incrementar l‟eficàcia en la seva gestió. En aquest 

cas, el professorat que assumeixi aquesta delegació disposarà d‟una assignació horària 

per exercir aquestes funcions. 

 

La direcció donarà a conèixer cada curs la delegació de funcions de l‟àrea dels recursos 

digitals i les farà constar en la programació anual del centre. 

 

 

Secció 10. Coordinadors de projectes educatius 

 

Art. 86.- Quan el centre desenvolupi projectes educatius específics, en el marc del 

projecte educatiu o del projecte de direcció, el director-la directora podrà nomenar un 

professor/a amb responsabilitats de coordinació mentre s‟implementin. 

 

Art. 87.- El coordinador-la coordinadora disposarà de dedicació horària i de 

reconeixement administratiu segons les limitacions establertes per l‟Administració 

educativa i segons la disponibilitat de recursos de què disposi el centre. 

 

Art. 88.- Aquestes coordinacions es poden consolidar en l‟estructura orgànica del centre 

si la direcció i el Claustre de Professorat ho creuen adient per al projecte educatiu i 

d‟acord amb la disponibilitat de recursos del centre.  

 

Art. 89.- En aquests moments es consideren projectes educatius específics:  educació 

per la salut i el programa d‟escoles verdes. 

 

 

Secció 11.- Professor tutor de grup 

 

Art. 90.- És el professor que assumeix, amb el suport de la resta de professorat, les 

tasques de dinamització del grup classe i de coordinació de l‟acció docent del 

professorat que intervé en el mateix grup classe. Amb caràcter general, per tant, es 

responsabilitza de l‟aplicació del pla d‟acció tutorial. 

 

Art. 91.- Cada grup classe tindrà, com a mínim, un professor tutor, designat pel 

director-la directora, després d‟haver escoltat el coordinador pedagògic-la coordinadora 

pedagògica. 

 

Art. 92.- Al tutor o a la tutora de grup, li corresponen les següents funcions: 
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a. Tractar amb l‟alumnat els aspectes formatius i informatius més generals. 

b. Dur a terme les tasques d‟informació i d‟orientació acadèmica de l‟alumnat. 

c. Informar l‟alumnat sobre el funcionament i les normes d‟organització del centre. 

d. Portar el control per escrit de les activitats realitzades a la sessió setmanal de 

tutoria. 

e. Revisar amb el coordinador-la coordinadora de nivell la marxa del grup classe. 

f. Planificar, d‟acord amb les instruccions del coordinador de nivell, l‟elaboració 

del treball de síntesi. 

g. Vetllar pel rendiment acadèmic de la classe i per la seva participació en les 

activitats del centre. 

h. Coordinar, amb el suport del coordinador de nivell, les activitats d‟ensenyament-

aprenentatge de tots els docents que intervenen en el procés d‟ensenyament del 

seu grup d‟alumnes. 

i. Coordinar, amb el suport del coordinador de nivell, les activitats d‟avaluació i 

preavaluació del seu grup d‟alumnes, presidir les sessions d‟avaluació i fer 

constar en acta els acords presos. 

j. Afavorir i orientar  la coordinació entre l‟Equip Docent en aspectes 

organitzatius, metodològics o avaluadors. 

k. Tenir cura, juntament amb el secretari-la secretària, quan correspongui, de 

l‟elaboració de documents acreditatius dels resultats de l‟avaluació i de la 

comunicació d‟aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

Especialment, es responsabilitzarà del full de seguiment acadèmic i de l‟informe 

individual per trasllat. 

l. Vetllar per la convivència del grup d‟alumnes, d‟acord amb la normativa del 

centre; ajudar a trobar solucions en situacions de conflicte i col·laborar en 

iniciatives a favor de la convivència. 

m. Presidir i coordinar les reunions de l‟Equip Docent i de pares i mares. 

n. Participar activament en les reunions de coordinació de tutors i tutores i assumir-

ne els acords. 

o. Responsabilitzar-se i actuar d‟acord amb el pla d‟acció tutorial del centre. 

p. Col·laborar en l‟organització de les activitats complementàries i extraescolars 

incloses en el pla anual del centre. 

q. Escoltar els suggeriments de l‟alumnat i encarrilar iniciatives que surtin d‟ells. 

r. Aquelles altres que li encomani el director-la directora, que es desprenguin de 

projecte educatiu, del pla d‟acció tutorial, del projecte de direcció o que li 

atribueixi l‟Administració educativa. 

 

 

Secció 12.- Professor tutor individual 

 

Art. 93.- És el professor-la professora que assumeix l‟acompanyament d‟un alumne/a. 

Un tutor o una tutora podrà fer l‟acompanyament individual de 12 alumnes com a 

màxim. 

Art. 94.- Al tutor o a la tutora individual, li corresponen les següents funcions: 

a. Tenir coneixement del procés d‟aprenentatge i de l‟evolució personal de cada 

alumne i realitzar-ne un seguiment individualitzat. 

b. Vetllar pel màxim rendiment de l‟alumne i, sobretot, per l‟assoliment de les 

competències bàsiques. Trobar formes de recuperació de les mancances que 

tingui o de potenciació de les seves capacitats i/o habilitats. 



   

31 

 

c. Mantenir entrevistes individuals amb cada un dels alumnes. Com a  mínim ha de 

realitzar una entrevista durant el curs, tot i que s‟aconsella que en mantingui tres. 

d. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares o representants legals de 

cada alumne per informar-los del seu procés d‟aprenentatge, de la seva 

assistència i del seu comportament, d‟acord amb els criteris establerts per la 

direcció del centre. En aquest sentit, el tutor individual tindrà com a mínim una 

entrevista individualitzada amb els pares de cada un dels seu alumnes; el pla 

d‟acció tutorial establirà les orientacions bàsiques sobre la relació del centre amb 

les famílies. 

e. Donar els butlletins de notes i transmetre a l‟alumne i a la família els acords de 

les sessions d‟avaluació. 

f. Atendre en primera instància, els alumnes i els pares en el cas de reclamacions 

de notes. 

g. Fer el seguiment de l‟assistència a classe i del comportament de cada un dels 

alumnes: valorar-les, informar les famílies, i proposar mesures d‟atenció o de 

sancions. També notificarà a les famílies les sancions o expulsions dictades pel-

per la cap d‟estudis. Revisar periòdicament la carpeta d‟incidències. 

h. Omplir i mantenir al dia el registre o fitxa de seguiment i individual de 

l‟alumnat. 

i. Orientar l‟alumne i la família en l‟elecció dels itineraris formatius i del 

currículum optatiu. Orientar-lo de cara al seu futur acadèmic i professional. 

j. Redactar el document orientador per a cada alumne en finalitzar 4t curs d‟ESO. 

k. Coordinar, en els casos que convingui, la seva acció tutorial amb el personal 

especialista (professorat d‟orientació, USEE, tutor d‟aula d‟acollida, 

professional de l‟EAP,...) i fer el seguiment del pla individualitzat. 

l. Col·laborar amb el tutor de grup i el coordinador de nivell en la preparació de les 

reunions de pares i mares, en la planificació del treball de síntesi i, si s‟escau, en 

l‟organització de la sortida de fi de curs. 

m. Aquelles altres que li encomani el director-la directora, que es desprenguin de 

projecte educatiu o del pla d‟acció tutorial. 

 

 

Secció 13.- Professor tutor de l‟aula d‟acollida 

 

Art. 95.- El tutor-la tutora de l‟aula d‟acollida és el responsable de l‟acollida lingüística, 

social i acadèmica de l‟alumnat nouvingut. A més, planifica i supervisa el procés 

d‟aprenentatge i d‟adaptació d‟aquest alumnat. 

 

Art. 96.- La jornada lectiva del tutor o tutora de l‟aula d‟acollida es dedicarà 

fonamentalment a la docència amb l‟alumnat nouvingut. 

Art. 97.- El tutor-la tutora de l‟aula d‟acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

a. Fer l‟avaluació inicial segons el pla d‟acollida i elaborar els plans 

individualitzats d‟acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes. 

b. Gestionar l‟aula d‟acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d‟aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 

processos i resultats. 

c. Planificar la incorporació de l‟alumnat nouvingut a l‟aula ordinària i, per tant, 

l‟accés al currículum ordinari. 
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d. Col·laborar en l‟organització d‟activitats que promoguin l‟ educació intercultural. 

e. Coordinar-se amb l‟assessor/a de llengua, interculturalitat i cohesió social. 

f. Participar en les reunions dels equips docents, comissions d‟avaluació…, per 

coordinar actuacions i fer el seguiment de l‟alumnat a fi d‟assegurar la 

coherència educativa. 

 

 

Capítol 5è. Professorat amb funcions singulars 

 

Secció 1.- Professorat de guàrdia 

 

Art. 98.-  Abans de l‟inici de les classes, a cada hora lectiva i durant el temps d‟esbarjo, 

hi ha d‟haver professorat de guàrdia. El-la cap d‟estudis assignarà, com a mínim, dos 

professors de guàrdia per a cada hora lectiva i per al temps d‟esbarjo, i un abans de 

l‟inici de les classes. 

 

Art. 99.- Són funcions del professorat de guàrdia: 

a. Fer-se càrrec de les incidències que puguin esdevenir-se en el centre  i actuar en 

conseqüència i segons els protocols acordats. 

b. Fer, durant els primers minuts de l‟hora, un recorregut pel recinte escolar per 

comprovar que hi ha el professor/a corresponent a cada aula.  

c. Substituir el professor-la professora en cas d‟absència. En aquest cas, passarà 

llista i anotarà l‟alumnat absent en aquella hora de classe. 

d. Vetllar perquè l‟alumnat faci la feina que el professorat absent haurà deixat 

encomanada. 

e. Responsabilitzar-se que, durant les hores de classe, hi hagi silenci als 

passadissos i que l‟alumnat no hi transiti injustificadament. 

f. En cas que, amb l‟autorització d‟un membre de l‟Equip Directiu, l‟alumnat surti 

al pati hi haurà de romandre de vigilància. En cap cas, ni en cap hora deixarà 

sortir l‟alumnat de l‟Institut sense autorització d‟un membre de l‟Equip Directiu. 

g. Tenir cura de l‟alumnat separat del grup per motius disciplinaris, en els espais 

habilitats. 

h. Responsabilitzar-se del trasllat i l‟acompanyament d‟alumnes accidentats al 

metge. 

i. No pot absentar-se del centre si no ho exigeixen les responsabilitats com a 

professor de guàrdia. Romandrà localitzable a la sala del professorat durant tota 

l‟hora, sempre que no hi hagi substitucions a fer. En cas contrari, ha de 

comunicar l‟aula on es troba. 

j. En cas d‟haver-hi més professorat absent que professorat de guàrdia, notificar-ho 

a l‟Equip Directiu. 

k. Durant el temps d‟esbarjo, el professorat de guàrdia romandrà al pati per 

responsabilitzar-se dels incidents que s‟hi puguin produir. També s‟assignarà 

professorat de guàrdia al passadís i, quan s‟escaigui, al menjador i a la 

biblioteca. 

l. Obrir l‟aula a petició de l‟alumnat durant una hora de classe, en cas que el 

personal subaltern no pugui fer-ho. 
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Secció 2.- Professorat de suport a projectes, programes o recursos 

 

Art. 100.- El director-la directora podrà encomanar al professorat que no exerceixi cap 

càrrec de coordinació ni cap tutoria de grup i segons el seu horari, tasques de suport als 

projectes i programes educatius que desenvolupi el centre. 

 

Art. 101.- Es consideren àmbits prioritaris la gestió i dinamització de la biblioteca 

escolar, el servei de mediació, l‟educació mediambiental, l‟ús de les tecnologies digitals 

i dels serveis telemàtics, la recerca i la innovació i l‟acollida lingüística de l‟alumnat 

nouvingut. En especial, el director-la directora encomanarà a una membre del Claustre 

la tasca de difondre l‟activitat del centre a través de les tecnologies digitals i dels 

mitjans de comunicació tradicionals. 

 

Art. 102.- El director-la directora també podrà encomanar tasques de suport al 

professorat que exerceixi algun càrrec unipersonal de coordinació amb el vistiplau de la 

persona interessada. 

 

Art. 103.- El director-la directora podrà encomanar tasques al professorat, segons el seu 

horari, per tal d‟agilitzar el funcionament i la utilització dels recursos específics del 

centre;  i, alhora, vetllar-ne el manteniment. Actuaran sota la coordinació del 

responsable del qual depèn el recurs concret. 

 

Art. 104.- Aquests encàrrecs de suport comptabilitzaran dins les hores lectives, si el 

professor afectat ha de completar l‟horari o dins les hores de permanència al centre. 

L‟assignació d‟hores serà proporcional i ajustada al tipus de tasques encomanades i serà 

coherent amb l‟assignació prevista en l‟article 39. 

 

 

Secció 3.- Professorat amb encàrrec transitori de funcions 

 

Art. 105.- D‟acord amb l‟article 44 del Decret 102/2010, d‟autonomia dels centres 

educatius, el director-la directora podrà encarregar als òrgans unipersonals de direcció i 

de coordinació i a altres membres del Claustre funcions de gestió, coordinació i 

docència, sempre que siguin adequades a la seva preparació i experiència i tinguin 

caràcter transitori. El professorat afectat té l‟obligació d‟assumir-les i exercir-les dins la 

jornada de treball setmanal que tingui assignada. 

 

Art. 106.- El director-la directora, en cas de baixa, renúncia o destitució d‟un càrrec 

unipersonal de direcció o de coordinació, podrà assignar, mentre duri la baixa o fins a la 

finalització del curs acadèmic, les seves funcions a altres càrrecs o a altres membres del 

Claustre valorant la seva preparació i experiència i el seu horari lectiu. D‟acord amb la 

regulació vigent, el professorat afectat podrà gaudir del nomenament oficial i del 

complement econòmic específic. En tots els casos, es procurà ajustar la distribució i 

l‟organització de la seva jornada de treball setmanal a l‟assumpció d‟aquestes tasques. 
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Secció 4.- Professorat amb reducció de jornada docent 

 

Art. 107.-  El professorat que sol·liciti la reducció del seu horari lectiu per raons d‟edat 

haurà de manifestar per escrit a la direcció al centre, en el moment de presentar la 

sol·licitud, a quina activitat vol donar suport: 

- A la biblioteca escolar, al servei de mediació escolar o al programa d‟escola 

verda. 

- A tasques de guàrdia. 

- A la revista del centre i altres canals de difusió. 

- A la gestió i administració dels recursos digitals. 

- Al manteniment i organització de recursos específics. 

- A la recerca i innovació educativa. 

- A les activitats extraescolars. 

- A l‟acció tutorial. 

- Al reforç de les matèries instrumentals i a l‟acollida lingüística. 

 

Art. 108.-  El professorat haurà de retre comptes de l‟activitat desenvolupada. 

 

 

Secció 5.- Professorat representant al Consell Escolar 

 

Art. 109.- El professorat escollit per representar aquest sector al Consell Escolar 

disposarà d‟una hora setmanal dins el seu horari de permanència en el centre per a 

desenvolupar tasques derivades de l‟activitat d‟aquest òrgan de govern. Els membres de 

l‟Equip Directiu no disposaran d‟aquesta assignació horària perquè en formen part per 

la seva condició d‟òrgan unipersonal de direcció.  
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TÍTOL III ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

Capítol 1r. Principis generals 

 

L‟organització pedagògica del centre ha de garantir, amb caràcter general: 

 el desenvolupament del currículum oficial, 

 l‟assoliment de les competències bàsiques i les pròpies de cada matèria, 

 el desenvolupament el projecte educatiu i l‟aplicació del projecte de direcció, 

 la coordinació de la intervenció educativa del professorat, 

 la coherència de la intervenció educativa al llarg de l‟etapa formativa, 

 l‟actuació educativa globalitzada sobre l‟alumnat.  

 

Totes aquelles formes que adopti la coordinació pedagògica del centre han d‟incloure 

els següents àmbits de treball: 

 La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius i de diferents 

centres en aplicació del principi d‟inclusió. 

 El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 

integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors, a través de 

l‟assoliment de les competències bàsiques i dels coneixements necessaris. 

 La incentivació de l‟esforç i el foment de la responsabilitat de l‟estudi. 

 L‟adequació dels processos d‟ensenyament als diferents ritmes i estils 

d‟aprenentatge tot adequant la funció del professorat i dels professionals 

d‟atenció educativa a les característiques i les necessitats educatives de cada 

edat, nivell i context sociocultural del grup i dels individus que l‟integren.  

 Els hàbits de convivència i respecte a l‟autoritat del professorat. 

 La implicació de les famílies i dels propis alumnes en el procés educatiu.  

 L‟avaluació objectiva del rendiment escolar, que evidenciï la correlació entre els 

resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a 

les diferents etapes educatives.  

  L‟avaluació periòdica dels processos d‟ensenyament-aprenentage per ajustar-los 

a la realitat acadèmica i social a fi d‟avançar en la millora de la qualitat del centre.  

 

L‟organització pedagògica del centre donarà prioritat a la coordinació i la coherència de 

les actuacions dels equips docents (coordinació horitzontal) per davant de la coordinació 

dels Departaments Didàctics (coordinació vertical). 

 

El centre definirà, en el pla d‟acollida, les mesures i els instruments d‟acollida o de 

formació per tal de facilitat als nous docents el coneixement propi del projecte educatiu 

i l‟adaptació del seu exercici professional. 

 

 

Capítol 2n. Organització i coordinació del professorat 

 

Secció 1. Principis generals 

 

Art. 110.- L‟organització i la coordinació del professorat del centre han d‟anar dirigides 

a assegurar l‟adequació a les necessitats de l‟alumnat i la coherència en: 

 La metodologia aplicada a l‟aula i les activitats didàctiques que s‟hi 

desenvolupen. 
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 Els procediments i els criteris d‟avaluació. 

 La concreció i la coordinació de les programacions didàctiques i dels materials 

didàctics (llibres, recursos digitals, eines tecnològiques, aules, instal·lacions, ....). 

 La concreció de les competències bàsiques, especialment les de caràcter 

transversal: competència comunicativa (especialment, comprensió lectora i 

expressió escrita), competència informacional i digital, treball cooperatiu, 

autonomia en l‟aprenentatge i capacitat crítica. 

 Les estratègies d‟atenció a la diversitat, que ofereixin la millor atenció a 

l‟alumnat. 

 L‟acció tutorial, de grup i individual, amb l‟alumnat i amb les famílies. 

 La concreció dels projectes específics desenvolupats en el centre. 

 La coordinació entre les diferents etapes: Primària-Secundària i Secundària-

Batxillerat. 

 

Aquesta adequació i aquesta coherència han de ser la base perquè cada alumne 

desenvolupi , d‟acord amb les pròpies potencialitats, les seves capacitats intel·lectuals i 

les seves habilitats personals; perquè el major nombre d‟alumnes assoleixi els objectius 

i les competències dels ensenyaments impartits; perquè l‟alumnat gaudeixi d‟un 

acompanyament personal i acadèmic personalitzat i perquè es fomenti el treball en 

equip del professorat. 

 

Art. 111.- Es prioritzarà que un sol professor imparteixi la mateixa matèria a tots els 

grups amb les mateixes característiques d‟un mateix nivell. Ara bé, si diferent 

professorat ha d‟impartir la mateixa matèria en diferents grups del mateix nivell i 

característiques, haurà de desenvolupar la mateixa programació i les mateixes activitats 

i haurà d‟aplicar els mateixos criteris i procediments d‟avaluació, entre els quals 

s‟inclou el mateix model d‟examen o prova escrita. Aquesta tasca la desenvoluparan en 

el marc de la reunió setmanal del Departament Didàctic. 

 

Art. 112.- L‟avaluació de l‟alumnat ha de ser un instrument útil perquè el professorat 

revisi la coordinació de la seva intervenció educativa i prengui les decisions que 

contribueixin a millorar els processos d‟ensenyament aprenentatge i, per tant, els 

resultats acadèmics. 

 

Art. 113.- El professorat dels projectes de diversificació curricular o d‟altres estratègies 

col·lectives d‟atenció a la diversitat (grups d‟adaptació curricular, plans intensius de 

millora,...) incorporarà en la programació de la corresponent proposta educativa els 

criteris específics que regulin els aspectes esmentats en l‟article 110. 

 

Art. 114.- L‟equip docent, a través de la coordinació de nivell, deixarà per escrit els 

acords assolits en la coordinació dels aspectes esmentats en l‟article 110. La coordinació 

pedagògica, amb la col·laboració del coordinador-coordinadora de nivell, faran el 

seguiment del compliment d‟aquests acords. 

 

Secció 2. Criteris i procediment per a l‟assignació de personal docent 

 

Art. 115.- Criteris generals 

1. L‟assignació de personal docent haurà de garantir el desenvolupament del 

currículum, de l‟acció tutorial i orientadora, les estratègies didàctiques pròpies 
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del centre i els projectes pedagògics, metodològics i curriculars que pugui 

endegar el centre. 

2. L‟assignació de personal docent haurà de cobrir les funcions docents requerides 

per a l‟aplicació del projecte educatiu i del projecte de direcció. 

 

Art. 116.- Criteris específics 

1. L‟especialitat docent, adquirida per oposició o per qualsevol dels procediments 

reglamentaris, i la definició del lloc de treball. L‟especialitat docent atorga 

capacitat i idoneïtat per impartir la docència en un determinat àmbit curricular. 

2. La formació, l‟experiència i la competència personal i professional per impartir 

altres matèries. En aquest darrer cas, caldrà l‟acceptació de la persona 

interessada. 

3. La continuïtat dels tutors i de l‟equip docent. El mateix professor no impartirà 

docència al mateix grup d‟alumnes més de dos cursos al llarg de l‟educació 

secundària obligatòria. 

4. La implementació de projectes, prèviament acceptats per la direcció del centre, 

que poden correspondre a treball interdisciplinari, projectes d‟innovació, 

modificacions horàries, noves metodologies, atenció globalitzada a un grup 

d‟alumnes, ús dels recursos digitals,... 

5. La coherència amb metodologies i estratègies d‟avaluació a tot el nivell o al llarg 

d‟un cicle o d‟etapa. 

6. L‟estabilitat d‟una part l‟equip docent de 1r curs d‟ESO. 

7. El mínim nombre de professorat per a cada grup a 1r, 2n i 3r d‟ESO. Per 

aconseguir-ho, es procurarà: 

 Disminuir o reorganitzar la càrrega lectiva. 

 Assignar al mateix professorat les matèries comunes i obligatòries de la 

mateixa especialitat o especialitats afins. 

 Assignar matèries optatives amb continguts transversals al professorat 

que per la seva formació, especialitat o capacitat puguin impartir-les. 

 Assignar al mateix professorat matèries comunes que puguin impartir-se 

interdisciplinàriament.  

8. El professorat que imparteix docència a programes d‟atenció a la diversitat es 

regirà per la pròpia organització del programa. Amb caràcter general, hi 

impartirà més d‟una matèria i es tendirà a reduir al màxim el nombre de personal 

docent adscrit al programa. 

9. El professorat de l‟especialitat d‟orientació educativa i els mestres de pedagogia 

terapèutica es dedicaran a l‟alumnat amb més dificultats (alumnes amb 

discapacitats o amb greus dificultats d‟aprenentatge) segons l‟organització 

definida en el pla d‟atenció a la diversitat: grups específics amb ràtio més baixa, 

suport a l‟aula ordinària, programes específics, USEE,... 

 

Art. 117.- Procediment 

1r. La direcció nomenarà els càrrecs directius i de coordinació. 

2n. L‟Equip Directiu assignarà les tutories de grup d‟acord amb el pla d‟acció tutorial. 

3r. L‟Equip Directiu proposarà el professorat per impartir docència als grups de 

diversitat d‟acord amb el pla d‟atenció a la diversitat, que haurà d‟incloure com a 

criteris principals d‟assignació la polivalència docent del professorat tenint en 

compte la seva especialitat i la seva formació, el perfil del lloc de treball i les 

habilitats personals. 
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4t. Els Departaments Didàctics podran presentar a la direcció una proposta de 

distribució de matèries i grups. 

5è. L‟Equip Directiu presentarà una proposta d‟assignació de professorat per a les 

matèries corresponents a cada ensenyament. 

6è. Els coordinadors de nivell i els caps de departament estudiaran la proposta 

elaborada per l‟Equip Directiu i, si s‟escau, en presentaran modificacions. 

7è. Un cop estudiades les propostes de modificació, la direcció aprovarà l‟assignació 

del personal docent per al curs corresponent. 

 

 

Secció 3.- Òrgans col·legiats de coordinació pedagògica 

 

Art. 118.- Els òrgans col·legiats de coordinació pedagògica del professorat del centre 

són: el departament didàctic, l‟equip docent i l‟equip de nivell, la comissió d‟atenció a 

la diversitat i altres comissions. 

 

 

Secció 4. El Departament Didàctic 

 

Art. 119.- El Departament Didàctic és un òrgan de coordinació derivat de la necessitat 

del treball en equip per assolir els objectius educatius proposats en el projecte educatiu 

de centre. Per tant, s‟ha d‟entendre el treball del Departament com un treball d‟equip, 

cooperatiu i participatiu. 

 

Art. 120.- L‟Institut La Serra disposarà dels següents departament didàctics: 

1. Departament de ciències socials: del qual en forma part el professorat de 

Geografia i Història, de Religió i de Filosofia. 

2. Departament de llengua catalana i literatura: del qual en forma part el 

professorat de Llengua catalana i literatura. 

3. Departament de llengua castellana i literatura: del qual en forma part el 

professorat de Llengua castellana i literatura, i de Cultura Clàssica. 

4. Departament de llengües estrangeres: del qual en forma part el professorat dels 

idiomes que s‟imparteixin en el centre i dels quals hi hagi professorat 

especialista. 

5. Departament de matemàtiques: del qual en forma part el professorat de 

Matemàtiques i d‟Economia. 

6. Departament de ciències de la naturalesa: del qual en forma part el professorat 

de Física i Química, Biologia i Geologia, i de Ciències Naturals. 

7. Departament de tecnologia: del qual en forma part el professorat de Tecnologia. 

8. Departament d’expressió: del qual en forma part el professorat d‟Educació 

visual i plàstica, Educació física i Música. 

9. Departament d’orientació: del qual en forma part el professorat d‟Orientació 

educativa, els mestres de pedagogia terapèutica i el professorat assignat a la 

USEE. També en forma part el professorat de l‟aula d‟acollida si només està 

assignat a aquest servei. 

 

Art. 121.- Amb caràcter general, la funció del Departament Didàctic és la d‟organitzar, 

executar i avaluar el procés d‟ensenyament i d‟aprenentatge de les àrees i matèries 

corresponents; la de planificar, organitzar i coordinar l‟equip humà, les activitats 

docents i els recursos materials per tal de formar l‟alumnat adaptant-se a les seves 
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necessitats i a les del seu entorn. Tot això d'acord amb les finalitats i objectius 

desplegats en el projecte educatiu de centre i en el projecte de direcció. 

 

Art. 122.- Són funcions específiques del Departament Didàctic: 

1.- Concretar, executar i avaluar el projecte curricular de l‟àrea: 

 Adequar els objectius i les competències de l‟àrea a la realitat del centre i per a cada 

un dels grups classe. 

 Elaborar la programació de les matèries optatives de l‟àrea. 

 Elaborar la programació dels grups de reforç i dels programes de diversificació 

curriculars i, quan s‟escaigui, dels PI. 

 Avaluar l‟aplicació del currículum i proposar les modificacions oportunes. 

 Incorporar en el currículum de l‟àrea activitats docents en relació a les competències 

transversal i als projectes de centre. 

 

2.- Coordinar les activitats docents corresponents a les àrees i matèries que corresponen 

al Departament: 

 Proposar activitats pràctiques i complementàries més adequades als diferents nivells 

i grups d‟alumnes tenint sempre a la vista els objectius que es pretenguin assolir. 

 

3.- Coordinar, en el marc dels acords generals de centre, el procés d‟avaluació de 

l‟alumnat: 

 Determinar els criteris d‟avaluació i promoció de l‟àrea i matèria. 

 Fixar els objectius mínims i el grau d‟assoliment de les competències bàsiques per a 

cada curs o grup. 

 Coordinar el tipus de proves, exàmens i exercicis que es creguin més idonis. 

 Determinar els criteris d‟avaluació i qualificació de proves i exercicis per evitar la 

disparitat entre el professorat. 

 Analitzar els resultats de l‟avaluació i de les proves externes i prendre les decisions 

conseqüents en aspectes metodològics, curriculars,... 

 Acordar procediments i tècniques per a l‟observació directa de l‟alumnat i de les 

seves activitats, tant durant la classe com en activitats complementàries. 

 Proposar estratègies d‟atenció a l‟alumnat (adaptacions curriculars, activitats de 

reforç,...) i, si s‟escau, elaborar el material necessari. 

 Planificar coordinadament les activitats d‟estiu. 

 Redactar la programació i els criteris d‟avaluació per ser lliurats a la direcció abans 

d‟acabar el mes d‟octubre. 

 Redactar la documentació sobre el temari i els criteris d‟avaluació per ser difosa a 

l‟aula i al blog del centre. 

 

4.- Vetllar per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent: 

 Establir els criteris sobre la metodologia del procés d‟ensenyament/aprenentatge. 

 Seleccionar el material curricular i els recursos didàctics que es creguin necessaris i 

eficaços per a l‟aprenentatge d‟acord amb el projecte educatiu del centre i la 

legislació vigent. 

 

5.- Elaborar el pla de treball i la memòria de final de curs del Departament, en la qual 

cal avaluar el desenvolupament de la programació didàctica i, alhora, fer propostes de 

possibles modificacions per al curs següent; cal avaluar les activitats complementàries, 

els resultats acadèmics obtinguts i el funcionament del Departament. 
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6.- Col·laborar en la programació i avaluació general del centre. 

7.- Participar en l‟elaboració i la modificació dels documents oficials del centre i de les 

propostes curriculars implementades. 

8.- Promoure l‟actualització científica i didàctica del professorat, i proposar activitats de 

formació i perfeccionament. 

9.- Col·laborar amb el professorat del Departament d‟Orientació en la detecció de 

problemes d‟aprenentatge o socioeducatius i en la programació d‟activitats docents 

adequades. 

10.- Proposar i participar en les activitats de centre. 

11.- Estudiar, a petició de la direcció del centre, les reclamacions efectuades per 

l‟alumnat en relació al procés  d‟avaluació de l‟alumnat, d‟acord amb la normativa 

vigent. 

12.- A petició de la direcció, presentar una proposta de distribució de matèries i grups 

entre els membres del Departament d‟acord amb els criteris generals, el projecte 

educatiu i el projecte de direcció. 

13.- Vetllar per la conservació i l‟optimització de les instal·lacions i el material escolar 

específic del Departament. 

14.- Coresponsabilitzar-se de les pràctiques del professorat en fase de formació. 

15.- Orientar i donar suport al professorat de nova incorporació al centre. 

16.- Aquelles altres funcions encarregades per la direcció del centre en el marc del 

projecte educatiu i del projecte de direcció o per l‟Administració educativa. 

 

Art. 123.- El professorat disposarà, com a mínim, d‟una hora de reunió setmanal per 

desenvolupar les activitats del Departament, que serà d‟obligada assistència. Les 

reunions de Departament, que estaran incloses en la programació general del centre, 

constaran expressament a l‟horari del professorat i s‟ha d‟estendre acta dels acords que 

s‟hi prenguin.  

 

Art. 124.- La direcció del centre nomenarà per a cada Departament didàctic, d‟entre els 

seus membres, un/a professor/a que en serà el responsable, el cap de departament, 

d‟acord les directrius establerts en la secció 3 del capítol 4t del títol II, d‟aquestes 

normes. 

 

Art. 125.- En el cas que un professor o una professora imparteixi matèries de més d‟un 

Departament, participarà prioritàriament en l‟elaboració de les programacions i en les 

reunions del Departament de la seva adscripció principal, sens prejudici que col·labori 

en les programacions dels altres departaments. Malgrat això, aquest professor o aquesta 

professora impartirà les seves classes d‟acord amb les programacions i les directrius que 

s‟hagin establert en el si del Departament al qual no està adscrit. 

 

 

Secció 5. L‟equip docent i l‟equip de nivell 

 

Art. 126.- L‟equip docent estarà format per tot el professorat que imparteix docència al 

mateix grup d‟alumnes i estarà coordinat pel coordinador-coordinadora de nivell amb el 

suport del tutor-tutora de grup. Es reunirà amb la periodicitat establerta al calendari del 

curs escolar però en cap cas serà inferior a una vegada al mes. 
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Art. 127.- L‟equip docent de batxillerat només inclourà el tutor/a del treball de recerca 

en el moment de l‟avaluació. De la mateixa manera, s‟hi integrarà el professorat que ha 

impartit alguna matèria al llarg de l‟etapa. 

 

Art. 128.- Al centre hi ha un equip docent per a cada grup i es procurarà que sigui el 

mateix per a tot el nivell. També es vetllarà la continuïtat d‟una part de l‟equip docent 

entre 1r i 2n d‟ESO o 2n i 3r d‟ESO. A l‟ESO, es procurarà que l‟equip docent estigui 

constituït pel mínim número possible de professors/res. 

 

Art. 129.- Les funcions de l‟equip docent són: 

1. Fer el seguiment del procés d‟ensenyament-aprenentage del grup d‟alumnes, en 

general, i de cada alumne en particular, tant en els aspectes acadèmics (procés 

d‟ensenyament-aprenentatge) com personals i socials. 

2. Programar conjuntament les diferents activitats acadèmiques i complementàries. 

3. Programar, executar i avaluar el treball de síntesi, en el cas de l‟ESO, i participar 

en la planificació del treball de recerca, en el cas de batxillerat . 

4. Acordar criteris comuns entre el professorat per garantir la intervenció 

globalitzada i coherent al mateix grup d‟alumnes (metodologia, gestió de l‟aula, 

deures, hàbits de treball, disciplina, procediments, ús de recursos,...). 

5. Coordinar els currículums, les metodologies i els criteris d‟avaluació i promoció 

i adequar-los a les necessitat de l‟alumnat del grup i vetllar perquè la 

programació sigui coherent al llarg de cada curs i de l‟etapa 

6. Coordinar el treball competencial que es realitza des de cada matèria. 

7. Proposar criteris de flexibilització dels agrupaments dels alumnes i d‟aplicació 

de mesures per atendre la diversitat d‟alumnat. 

8. Adequar el PAT i el Pla d‟orientació a la realitat del grup d‟alumnes. 

9. Col·laborar en el desenvolupament del pla d‟acció tutorial i de l‟orientació 

educativa, acadèmica i professional. 

10. Coordinar l‟elaboració de materials i la planificació d‟activitats de d‟avaluació i 

de recuperació. 

11. Col·laborar en l‟elaboració de la programació i la memòria anuals. 

12. Analitzar els resultats acadèmics i els resultats de les avaluacions externes per 

ajustar la intervenció docent a l‟assoliment de les competències bàsiques i 

específiques de cada etapa.  

 

Art. 130.- Parlem d‟equip de nivell quan només participa a la reunió un representant de 

cada una de les matèries que s‟imparteix en aquell nivell acadèmic. 

 

Art. 131.- El coordinador-la coordinadora de nivell, amb la col·laboració del tutor/a de 

grup aixecarà acta de cada reunió de l‟equip docent o de l‟equip de nivell. 

 

 

Secció 6. La comissió pedagògica 

 

Art. 132.- És un òrgan, col·laborador i assessor de l‟Equip Directiu. Està formada pel 

director-la directora, el-la cap d‟Estudis i els caps de departament existents. 

 

Art. 133.- Són funcions de la comissió pedagògica: 

1. Fer el seguiment de les activitats educatives. 
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2. Avaluar els resultats acadèmics, els resultats de les avaluacions externes, les 

activitats complementàries i extrascolars i el funcionament general del centre. 

3. Elevar propostes de millora a la direcció del centre. 

4. Promoure l‟adequació pedagògica del centre als canvis del sistema educatiu i 

fomentar la interdisciplinarietat. 

5. Rebre i estudiar informació rebuda de l‟Equip Directiu, d‟altres òrgans de 

govern i transmetre-la als departaments corresponents. 

6. Transmetre a l‟Equip Directiu els acords, les propostes i les inquietuds dels 

departaments. 

7. Estudiar les propostes dels departaments (pressupost, organigrama, distribució 

horària, activitats,...). 

8. Participar, en primera instància, en l‟elaboració de la programació i la memòria 

anuals. 

9. Assessorar l‟Equip Directiu en la presa de decisions. 

10. Altres funcions que es puguin desprendre de la programació general. 

 

Art. 134.- La convocatòria correspon al director-a la directora, tot i que qualsevol dels 

seus membres podrà sol·licitar-li la convocatòria d‟una reunió quan la urgència del tema 

a tractar ho justifiqui. 

 

Art. 135.- La comissió disposarà d‟una hora seguida setmanal de reunió i l‟assistència 

és obligatòria per a tots els membres. 

 

Art. 136.- Si cal prendre acords, es prendran per consens i, si aquest no fos possible, per 

majoria absoluta dels assistents. 

 

Art. 137.- Els acords presos seran transmesos pels caps de departament al professorat i, 

si s‟escau, també seran comunicats al Claustre. 

 

Art. 138.- La comissió podrà convocar qualsevol membre de la comunitat escolar que 

consideri oportú per tractar algun assumpte puntual. 

 

 

Secció 7. La comissió d‟atenció a la diversitat 

 

Art. 139.- Està formada per: 

 La coordinadora pedagògica-el coordinador pedagògic 

 El professorat d‟orientació educativa 

 El professorat de pedagogia terapèutica 

 El professorat de la USEE 

 La professional de l‟equip d‟assessorament psicopedagògic que intervé en el 

centre. 

 Un/a docent dels programes de diversificació curricular 

 Els coordinadors de nivell 

 

De manera puntual, i quan es consideri necessari per la temàtica tractada hi participaran: 

 Els tutors-les tutores de grups  

 El/la docent de l‟aula d‟acollida 

 Els caps de departament didàctic 
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Art. 140.- Setmanalment, es reuniran la coordinadora pedagògica, la professora 

d‟orientació educativa, una professora de la USEE, un/a docent dels programes de 

diversificació curricular i la professional de l‟EAP. 

 

La totalitat de la comissió d‟atenció a la diversitat es reunirà com a mínim una vegada 

per trimestre. 

 

Art. 141.- Són funcions generals de la comissió d‟atenció a la diversitat: 

 Establir els trets bàsics (criteris) de les formes organitzatives, metodològiques i 

didàctiques  que es considerin més idonis per atendre la diversitat. 

 Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l‟aplicació dels recursos del centre i de 

les mesures adoptades. 

 Fer el seguiment de l‟evolució de l‟alumnat amb necessitats educatives o amb 

altes capacitats. 

 Elaborar propostes dels plans individualitzats i decidir els procediments i criteris 

que empraran els equips docents per fer les adaptacions o els plans individuals 

que corresponguin. 

 

Art. 142.- El pla d‟atenció a la diversitat del centre desenvoluparà i concretarà les 

funcions de la comissió, els criteris i els aspectes organitzatius de l‟atenció a la 

diversitat, les funcions del personal docent amb responsabilitats (professorat 

d‟orientació educativa, mestra de pedagogia terapèutica, professional de l‟EAP, 

professorat de la USEE, professorat dels PdC,...) i la relació entre la comissió i els 

equips docents. 

 

 

Secció 8. Comissions i grups de treball 

 

Art. 143.- Es podran constituir comissions o grups de treball sempre que estiguin 

vinculats als objectius educatius del centre i als projectes que desenvolupa. Per crear-los 

caldrà definir el seu àmbit d‟actuació, la finalitat i la previsió de la durada del seu 

funcionament. Si la comissió es consolida passarà a formar part de l‟estructura orgànica 

del centre i s‟inclourà en les normes d‟organització i funcionament..  

La direcció del centre o la persona en qui delegui formarà part de les comissions o grups 

de treball. 

Són comissions orgàniques del centre: la comissió de la biblioteca escolar, la comissió 

de recursos digitals i el comitè d‟escoles verdes. 

 

 

Capítol 3r. Organització de l’alumnat 

 

Art. 144.- El centre agruparà els alumnes de la manera que consideri més adient per 

afavorir l‟aprenentatge i el creixement personal de l‟alumnat a partir de la informació 

facilitada pel centre d‟origen de cada alumne/a, i d‟acord amb el principi de l‟educació 

inclusiva. 

 

Art. 145.- Seran principis orientadors de l‟agrupament de l‟alumnat: 

 L‟equilibri geogràfic. 
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 L‟equilibri de gènere i la coeducació. 

 La conservació de vincles socials i afectius, i l‟afavoriment de la sociabilització. 

 Les necessitats educatives reflectides, en part, en l‟assoliment dels cicles 

escolars i de les competències bàsiques de Primària. 

 Les necessitats personals, conductuals i educatives. 

 Els itineraris curriculars (optatives, segona llengua estrangera, modalitat de 

batxillerat,...). 

 La continuïtat del grup classe entre 1r i 2n curs d‟ESO. 

 El risc d‟abandonament escolar. 

 

Art. 146.- L‟agrupament de l‟alumnat haurà de respectar els principis pedagògics 

recollits en el pla d‟atenció a la diversitat del centre. 

 

Art. 147.- En cap cas s‟atendran demandes concretes de les famílies, si bé es podran 

tenir en consideració les valoracions que, des de l‟àmbit familiar, arribin al tutor/a en 

relació al procés d‟aprenentatge i/o d‟integració social de l‟alumnat. 

 

Art. 148.- La proposta d‟escolarització en projectes de diversificació curricular a 3r i 4t 

d‟ESO haurà de comptar amb el vistiplau dels pares o tutors legals. En cas de no 

acceptar l‟orientació feta per l‟equip docent, se‟n deixarà constància escrita. 

 

 

Capítol 4t. Atenció a la diversitat 

 

 

Capítol 5è. Orientació i acció tutorial 

 

Art. 149.- L‟orientació i l‟acció tutorial té com a finalitat última contribuir al 

desenvolupament personal i social de l‟alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i 

moral, i comporta l‟acompanyament individual i col·lectiu de l‟alumnat per part de tot el 

professorat. Forma part de l‟acció educativa i és inseparable del procés d‟ensenyament 

aprenentatge; per tant, és una funció pròpia de la docència.  

 

L‟assoliment d‟un acompanyament reeixit de l‟alumne, des d‟una vessant personal i 

acadèmica, al llarg de la seva escolarització afavoreix l‟èxit educatiu. 

 

En definitiva, l‟acció tutorial del centre parteix d‟aquests dos principis: 

1. L‟orientació educativa i l‟acció tutorial impliquen tot el professorat, és una tasca 

d‟equip i ha de tenir un plantejament global i interdisciplinari. 

2. L‟orientació educativa i l‟acció tutorial s‟han de desenvolupar de forma 

coherent, programada i degudament seqüenciada al llarg de tota l‟escolarització 

de l‟alumnat en el centre. 

 

Art. 150.- L‟orientació i la tutoria tenen com a finalitats bàsiques: 

a. Afavorir l‟educació integral de l‟alumne com a persona. 

b. Promoure una educació personalitzada i que tingui en compte les potencialitats i 

les necessitats de cada alumne/a. 

c. Implicar tot el professorat i les famílies en aquest procés de seguiment i 

acompanyament de l‟alumnat. 
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d. Ajudar l‟alumne/a a aprendre a prendre decisions donant-li eines personals i 

d‟orientació acadèmica i professional. 

e. Potenciar una dinàmica d‟aula que afavoreixi el procés d‟ensenyament 

aprenentatge. 

 

En aquest sentit, cal treballar la tutoria com un conjunt d‟activitats educativa destinades 

a l‟entrenament i l‟hàbit de les competències següents: 

 Aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, seguretat, 

autoconeixement, constància i autoestima) 

 Aprendre a ser autònom (a partir de la cura d‟un mateix i de l‟entorn, de 

participar i orientar-se en la presa de decisions en l‟espai i el temps) 

 Aprendre a aprendre (amb hàbits de treball, pautes d‟estudi, capacitat d‟esforç, 

disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu) 

 Aprendre a comunicar-se (a partir de les pròpies emocions, sentiments, 

necessitats i idees, capaç de conversar en un grup per construir, tenint en compte 

la comunicació verbal però també la no verbal). 

 Aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de 

cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social i el valor i respecte 

de les diferències). 

 

Art. 151.- L‟orientació i l‟acció tutorial són un dels eixos bàsics del projecte educatiu 

del centre i, per tant, han de tenir garantits els recursos personals, el temps i l‟espai 

específic, aquestes garanties estan recollides en el títol 2 d‟aquestes normes i en el pla 

d‟acció tutorial. 

 

Art. 152.- La tutorització s‟estableix a dos nivells: l‟atenció individualitzada i la 

dinamització del grup classe. El primer l‟exerceix el tutor/la tutora individual i el segon 

el tutor/la tutora de grup. La tutoria individual es centra en la situació de cada alumne, 

l‟acompanyament, l‟orientació personal i acadèmic, la planificació i execució de tasques 

escolar, els aspectes personals,... La tutoria de grup dinamitza i vetlla el funcionament 

del grup classe, perquè l‟aprenentatge millora quan el grup-classe està cohesionat, 

existeix un clima afectiu positiu, hi ha una bona relació interpersonal,... 

 

Art. 153.- Criteris en l‟assignació de tutors i tutores de grup: 

1r. Professorat de les matèries comunes. 

2n. Professorat amb experiència al centre. 

3r. Professorat amb possibilitat de poder tutoritzar els mateixos alumnes durant dos 

cursos consecutius. 

4t. Professorat que imparteixi més d‟una matèria al grup classe. 

Prevaldrà la continuïtat dels tutors o les tutores. 

 

Art. 154.- Criteris en l‟assignació de tutors i tutores individuals: 

1r. Professorat que imparteixi docència a l‟alumne o professorat d‟orientació 

educativa. 

2n. Professorat que hagi impartit docència a l‟alumne o que ja l‟hagi tutoritzat en 

cursos anteriors. 

3r. L‟alumnat amb necessitats educatives específiques serà tutoritzat pel professorat 

d‟orientació educativa, de pedagogia terapèutica o per professorat de la USEE. 
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Tot el professorat del centre assumirà tutories individuals amb més o menys nombre 

d‟alumnes en funció de la disponibilitat horària. 

 

Art. 155.- Els tutors i les tutores de grup disposaran d‟una hora de reunió setmanal per 

planificar, organitzar i desenvolupar les sessions de tutoria previstes en el pla d‟acció 

tutorial. 

 

Art. 156.- La planificació, els aspectes organitzatius i funcionals i les línies prioritàries 

de l‟orientació educativa i de l‟acció tutorial estan desenvolupats i concretats en el pla 

d‟acció tutorial. 

 

 

Capítol 6è. Avaluació de l’alumnat 

 

Art. 157.- L‟avaluació acadèmica de l‟alumnat ha de ser fonamentalment una eina per 

orientar l‟alumne en el seu itinerari personal i formatiu; per tant, ha de tenir en compte 

les capacitats, les habilitats, els interessos i les necessitats de tot l‟alumnat i ha d‟actuar 

sobre el procés d‟aprenentatge per proporcionar-li el suport pedagògic més adequat en 

cada moment. 

 

Art. 158.- L‟avaluació tindrà dues dimensions: una avaluació quantitativa i una 

avaluació qualitativa. Haurà de fer-se a partir de diferents instruments (exàmens, 

exercicis, pràctiques, test,... i haurà d‟integrar la informació recollida en diferents 

aspectes: aprenentatge de continguts, habilitats i procediments, actituds personals i 

col·lectives,... 

 

Art. 159.- El seguiment del procés d‟ensenyament-aprenentatge i, per tant, l‟avaluació 

dels aprenentatges de l‟alumnat es farà, com a mínim, quatre vegades cada curs 

acadèmic (avaluació inicial i tres avaluacions ordinàries). 

 

Art. 160.- El procés seguit i els instruments d‟avaluació aplicats hauran de garantir una 

valoració objectiva del progrés personal i del rendiment escolar de l‟alumnat. Així 

mateix, d‟acord amb el títol IV i amb el capítol 2n del títol VII, l‟alumnat i/o els seus 

pares o tutors legals hauran de ser informats dels criteris d‟avaluació i de les vies per 

sol·licitar aclariments o reclamacions, si s‟escau, respecte de l‟avaluació i de les 

qualificacions obtingudes. 

 

 

Capítol 7è. Avaluació de centre 

 

Art. 161.- Les actuacions d‟avaluació del centre ens han de servir per : 

a. Disposar d‟elements per reflexionar sobre la nostra pràctica docent, l‟organització 

i el funcionament del centre, l‟organització acadèmica i les actuacions que es 

deriven dels diferents projectes i plans de treball. 

b. Orientar i facilitar la presa de decisions de millora. 

c. Disposar d‟informació sobre els processos d‟ensenyament-aprenentatge i sobre els 

resultats de l‟acció educativa. 

d. Incrementar el coneixement sobre la realitat del centre des de i amb tots els 

sectors de la comunitat educativa. 

e. Comunicar i compartir experiències, vivències, valoracions. 
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f. Promoure una cultura d‟autoavaluació i millora. 

g. Incrementar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en la 

gestió del centre. 

 

Art. 162.- Per a l‟avaluació del centre es tindran en compte els resultats dels següents 

instruments: 

a. El pla d‟avaluació interna. 

b. La memòria anual i l‟avaluació del projecte de direcció. 

c. Els indicadors de centre. 

d. Els resultats de l‟avaluació diagnòstica i de les proves de competències 

bàsiques. 

e. Els resultats acadèmics anuals, en els quals caldrà incorporar la promoció i 

acreditació de l‟alumnat, la superació de les proves d‟accés a la universitat i 

al cicles formatius,  

 

Art. 163.- En la programació de centre es preveurà, com a mínim, una reunió anual per 

analitzar, de manera global, els resultats obtinguts amb els instruments anteriors. Així 

mateix, cada Departament i cada equip docent haurà d‟analitzar els resultats obtinguts 

en el seu àmbit d‟actuació i haurà de proposar accions de millora. 

 

 

Capítol 8è. Altres 

 

Secció 1. Coordinació Primària i Secundària 

 

Art. 164.- Per tal de facilitar a l‟alumnat la transició entre l‟Educació primària i 

l‟Educació secundària i per tal d‟assegurar una continuïtat i una coherència en el procés 

educatiu, es faran reunions de coordinació amb les escoles adscrites. 

 

Art. 165.- Abans d‟acabar el curs escolar, es convocarà una reunió amb representants de 

cada una de les escoles per tal de recollir tota aquella informació relativa a l‟alumnat 

que cursarà 1r d‟ESO el curs següent. La reunió serà individual per a cada escola.  

 

Per part de l‟Institut hi assistiran, la coordinació pedagògica, la coordinació de 1r 

d‟ESO, el professorat d‟orientació educativa, els tutors i, si s‟escau, el professional de 

l‟EAP que col·labora amb l‟Institut. 

 

Art. 166.- En el marc de la programació general anual, s‟acordaran amb les escoles tres 

sessions de coordinació. Aquestes reunions han d‟estar orientades a: 

 Conèixer els respectius projectes educatius, l‟organització i el funcionament dels 

centres. 

 Conèixer i coordinar el desenvolupament dels respectius currículums 

(priorització d‟objectius i continguts, estratègies didàctiques i metodològiques, 

criteris d‟avaluació,...) 

 Coordinar i elaborar, si s‟escau, les activitats de reforç d‟estiu. 

 Traspassar la informació de l‟alumnat i la documentació corresponent. 

 Conèixer l‟adaptació de l‟alumnat a l‟Institut. 
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Els equips directius dels centres i la inspecció educativa determinaran l‟estructura de la 

coordinació, la periodicitat de les sessions i el professorat de cada centre que hi ha de 

participar. 

 

 

Secció 2. Sobre les tecnologies de la informació i la comunicació 

 

Art. 167.- Les tecnologies de la informació i de la comunicació, inclosa la telefonia 

mòbil, ofereixen múltiples recursos per a l‟acció didàctica i per a l‟aprenentatge de 

l‟alumnat, Aquests recursos, de tipologies diverses, com ara unitats didàctiques, 

material de consulta, fonts d‟informació, cercadors,  programes d‟exercitació i de 

simulació, programes lúdics i educatius, ... tenen un gran potencial per a estimular i 

centrar el treball a l‟alumnat i, alhora, reforcen la tasca del professorat. 

 

Per això i per garantir la igualtat d‟oportunitats entre el nostre alumnat, caldrà garantir: 

1. Que l‟alumnat adquireixi coneixements i desenvolupi les seves competències 

amb eines tecnològiques d‟una manera sistemàtica, planificada i coherent. 

2. L‟accés de l‟alumnat als recursos informàtics i a Internet per al treball individual 

i en equip, dins i fora d‟hores de classe, per tal de disposar dels recursos 

apropiats a les diverses matèries curriculars. 

3. La no-discriminació de l‟alumnat en relació a la tecnologia atenent les 

diferències per raons socioeconòmiques o de gènere. Per tant, el professorat 

haurà de garantir la igualtat d‟oportunitats d‟accés a la informació, a les 

activitats i al coneixement de tot l‟alumnat independentment del mitjà i del 

suport. 

4. L‟operativitat i la seguretat dels recursos informàtics i l‟adequació del 

programari als objectius educatius. 

5. L‟ús dels recursos informàtics al centre exclusivament per a fins pedagògics i de 

docència, no per a usos particulars. 

6. Que s‟utilitzin amb el major respecte envers les altres persones i, per tant, que 

l‟alumnat adquireixi els valors, l‟esperit crític i el civisme adequats. 
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TÍTOL IV. DELS DRETS I DEURES 

 

Capítol 1r.- De l’alumnat 

 

Art. 168.- Es considera alumne de l‟Institut La Serra, de Mollerussa, tota persona que hi 

estigui matriculada per cursar-hi algun dels ensenyaments oficials que s‟hi imparteixin.  

 

Secció 1.- Drets de l‟alumnat 

 

Art.  169.- L‟alumnat té dret a: 

1. Rebre una educació de qualitat que permeti el seu creixement personal i intel·lectual. 

2. Rebre una formació que estimuli les seves capacitats, tingui en compte el seu ritme 

d‟aprenentatge i incentivi i valori el seu esforç i el seu rendiment. 

3. Rebre una educació que contempli pràctiques educatives inclusives i, si s‟escau, de 

compensació. 

4. Ser educat en la responsabilitat, en l‟esperit crític, en un esperit de comprensió, 

respecte i convivència democràtica.  

5. Gaudir d‟un ambient convivencial  que afavoreixi l‟estudi i que fomenti el respecte 

entre tots els membres de la comunitat escolar, a través del diàleg i la cooperació. 

6. No ser discriminat per raons personals o socials i a ser respectat en la seva dignitat 

personal i física. 

7. Desenvolupar els seus deures en unes adequades condicions de seguretat, salut, 

higiene i accessibilitat. 

8. Una valoració objectiva del progrés personal i escolar, per la qual cosa té dret a 

conèixer els criteris i els procediments d‟avaluació i a ser informat del resultat de 

l‟avaluació. 

9. Sol·licitar, veure, revisar les seves proves qualificades i a demanar al professorat un 

comentari raonat de les seves qualificacions. I, si s‟escau, a fer les reclamacions 

d‟acord amb el procediment establert. 

10. La protecció de tota aquella informació de què disposi el centre sobre les seves 

circumstàncies personals i familiars. 

11. Participar en el funcionament i la vida del centre d‟acord amb els canals de 

representació i participació previstos. I a rebre la informació necessària per poder 

participar-hi activament. 

12. Elegir lliurement i democràticament els representants del grup classe i els 

representants al Consell Escolar. 

13. Associar-se. I a reunir-se en el centre, respectant el desenvolupament normal de 

l‟activitat del centre. 

14. Utilitzar les instal·lacions i el material didàctic del centre durant l‟horari de 

funcionament del centre. 

15. Manifestar, amb educació i llibertat, les seves opinions sense perjudicar ni ofendre 

la resta de la comunitat educativa. 

16. Rebre orientació acadèmica i professional. 

17. Ser escoltat pel professorat, el tutor/la tutora, la direcció o qualsevol altre òrgan de 

gestió o coordinació per tal de formular consultes acadèmiques, sobre el procés 

d‟aprenentatge, o en cas d‟incoació d‟expedient disciplinari o d‟aplicació de 

sancions. 

18. Conèixer el contingut de la carta de compromís educatiu signada pels seus pares o 

tutors. 
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19. Rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances familiars, 

econòmiques o socioculturals i a rebre protecció social en supòsits d‟infortuni 

familiar o d‟accident. 

 

En el supòsit de transgressió dels seus drets, l‟alumnat o els seus pares podran presentar 

reclamació davant la direcció. 

 

 

Secció 2.- Deures de l‟alumnat 

 

Art.  170 .- L‟alumnat té els següents deures:  

1. Estudiar per aprendre és el deure bàsic de l‟alumnat i comporta, entre altres, les 

obligacions següents : 

a. Assistir, i assistir puntualment, a classe. 

b. Participar en les activitats educatives del centre. 

c. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre/aula. 

d. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l‟exercici de les seves 

funcions docents. 

e. Esforçar-se en l‟aprenentatge i el desenvolupament de les capacitat personals. 

f. Respectar i complir el calendari i l‟horari escolars establerts. 

g. Respectar el dret a l‟estudi dels companys/es, que, entre altres, comporta 

l‟obligació de permetre el desenvolupament de la classe. 

h. Portar el material necessari a classe. 

 

2. Respectar l‟autoritat del professorat que comporta, entre altres, el compliment de les 

seves ordres sens perjudici del dret a recórrer-les en defensa dels seus drets. 

 

3. Una bona convivència és fonamental per a un bon procés educatiu i per a un bon 

aprenentatge. Per això, l‟alumnat, amb la seva actitud i conducta, ha de contribuir a la 

bona convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i facilitar, d‟aquesta 

forma, l‟assoliment d‟un bon clima escolar. Aquest deure comporta: 

a. Respectar els altres alumnes i membres de la comunitat escolar: 

a.1. No humiliar ni insultar. 

a.2. Adreçar-se als companys i a tots els membres de la comunitat escolar amb 

correcció, educació i bons modals. 

a.3. No discriminar ni excloure cap altre membre de la comunitat escolar, ni 

sotmetre‟l a processos d‟assetjament, 

a.4. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions dels altres membres de 

la comunitat escolar. 

a.5. Respectar els drets i les llibertats dels altres. 

b. Fer un bon ús de les instal·lacions i del material didàctic del centre i mantenir 

nets els espais comunitaris. 

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

d. Participar i col·laborar activament per afavorir el millor exercici de 

l‟ensenyament, de la tutoria i l‟orientació. 

e. No pertorbar l‟activitat normal de la classe. 

f. Respectar les decisions del òrgans unipersonals i col·legiats del centre sens 

perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets. 

g. Cooperar de manera efectiva en la resolució de conflictes i estar disposat a 

participar en processos de mediació. 
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h. Complir les sancions imposades per òrgans competents sens perjudici que pugui 

impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets. 

i. Col·laborar en el desenvolupament de les mesures de convivència establertes en 

el centre. 

j. Complir les mesures de sostenibilitat relacionades amb la gestió de residus i amb 

els recursos energètics. 

 

4. Respectar el projecte educatiu del centre. 

 

5. Complir les normes de convivència i de funcionament del centre. 

 

6. Respectar el servei de menjador i transport, deure que comporta les obligacions 

següents: 

a. Valorar positivament el fet de tenir menjar a taula. 

b. Menjar-se els aliments servits a la safata. No llençar menjar, ni jugar amb ell. 

c. Mantenir net el menjador. Deixar neta la taula i la cadira ben posada després de 

dinar al menjador. 

d. Complir la normativa de funcionament del menjador. 

e. Tractar amb respecte, educació i bons modals el personal del servei de menjador 

i monitoratge. 

f. Complir la normativa quant a seguretat viària que obliga el transport escolar. 

g. Respectar i fer un bon ús de les instal·lacions dels autocars i mantenir-lo net. 

h. Complir les normes del centre en el temps d‟accés i espera al transport escolar. 

 

7. Conèixer, respectar i complir la carta de compromís educatiu en tant que referent que 

el vincula individualment i col·lectivament al foment de la convivència, la participació i 

la coresponsabilitat. 

 

 

Capítol 2n.- Del professorat 

 

Secció 1.- Drets del professorat 

 

Art. 171.- Els reconeguts amb caràcter general per al personal de la Generalitat de 

Catalunya recollits en els capítols I a V de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic (Llei 

7/2007) i en el capítol I del Text únic de la Llei de la funció pública de l‟Administració 

de la Generalitat de Catalunya (Decret legislatiu 1/1997). 

 

Art. 172.- A més, el professorat, en l‟exercici de les seves funcions docents, té els drets 

específics següents: 

1. Gaudir d‟autonomia en les seves funcions docents dins els límits que determina la 

legislació vigent  i en el marc del projecte educatiu del centre, dels acords dels 

equips docents i del Departament Didàctic. 

2. Ser respectat en la seva dignitat personal i professional, en la seva integritat física i 

moral i en els seus béns. 

3. Ser-li reconeguda l‟autoritat degudament exercida. 

4. Gaudir d‟un ambient convivencial  que afavoreixi l‟execució de les funcions docents 

i la coordinació pedagògica. 

5. Intervenir en l‟elaboració i la modificació del projecte educatiu, i de les normes 

d‟organització i funcionament i de la resta de documents de gestió. 
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6. Participar en l‟execució del projecte educatiu i de la programació general del centre. 

7. Ser informat de la gestió, el funcionament i els projectes del centre. 

8. Promoure iniciatives en l‟àmbit de la innovació i experimentació pedagògica i 

participar en les tasques de coordinació didàctica. 

9. A ser avaluat objectivament de la seva tasca docent o de gestió en aquells processos 

en què s‟escaigui, per la qual cosa té dret a conèixer els criteris i els procediments 

d‟avaluació i a ser informat del resultat de l‟avaluació. 

10. Ser escoltat per la direcció i, si s‟escau, pel Consell Escolar abans d‟endegar 

qualsevol tramitació d‟aplicació de normativa disciplinària. 

11. Elegir els seus representants mitjançant sufragi universal directe, igual i secret i a 

presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del 

centre, als quals per llei pot accedir i en les condicions reglamentàries establertes. 

12. Participar en activitats de formació permanent relacionades amb l‟activitat del centre 

sempre que això no perjudiqui el funcionament normal del centre. 

13. Reunir-se en el centre, per motius laborals o pedagògics, amb petició prèvia de les 

instal·lacions del centre a la direcció, sens perjudici de la tasca habitual i del que 

estableix la legislació vigent. 

14. Gaudir dels permisos i de les llicències d‟acord amb la legislació vigent. 

 

 

Secció 2.- Deures i funcions del professorat 

 

Art. 173.- Els atorgats amb caràcter general al personal de la Generalitat de Catalunya 

recollits en els articles 52, 53 i 54 de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic (Llei 7/2007), i 

en l‟article 108 del Text únic de la Llei de la funció pública de l‟Administració de la 

Generalitat de Catalunya (Decret legislatiu 1/1997). 

 

Art. 174.- A més, el professorat, en l‟exercici de les seves funcions docents, té els 

deures específics següents: (Art.104 LEC) 

1. Exercir la funció docent d‟acord amb el projecte educatiu del centre i les normes 

d‟organització i funcionament. 

2. Coresponsabilitzar-se del compliment de la carta de compromís educatiu. 

3. Impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries que tingui 

encomanades d‟acord amb el currículum i d‟acord amb l‟atribució docent. 

4. Elaborar la programació didàctica, els criteris d‟avaluació i, si s‟escau, les 

activitats complementàries en el marc del projecte educatiu, de la programació 

general del centre i del pla d‟actuació del departament didàctic. 

5. Respectar i posar en pràctica les decisions i els acords dels òrgans col·legiats de 

govern o de coordinació i, per tant, també, complir i fer complir els projectes de 

centre explicitats en els seus documents de gestió. 

6. Avaluar el procés d‟aprenentatge de l‟alumnat. 

7. Exercici la tutoria, individual i/o grupal, de l‟alumnat i l‟orientació global del 

seu aprenentatge. 

8. Assistir puntualment a les classes, complir el seu horari fix, seguir la 

programació marcada pel seu Departament i per l‟equip docent i assistir a totes 

les reunions convocades pels òrgans de gestió o coordinació. 

9. Desenvolupar professionalment les funcions per a les quals sigui elegit i/o 

nomenat. 

10. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament intel·lectual, 

humà i personal de l‟alumnat.  
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11. Responsabilitzar-se del desenvolupament intern de les seves classes quant al 

procés d‟ensenyament-aprenentatge, de la disciplina i del control de faltes 

d‟assistència de l‟alumnat. 

12. Complir acuradament les seves obligacions com a professor de guàrdia, tutor, 

coordinador,... 

13. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del 

recinte escolar si són programades pel centre i són incloses en la seva jornada 

laboral. 

14. Mantenir amb els pares i l‟alumnat un clima de col·laboració i informar-los 

periòdicament sobre el procés d‟aprenentatge, per escrit o través de reunions o 

entrevistes programades. 

15. Corregir i amonestar qualsevol alumne que tingui una conducta irregular o que 

estigui cometent un acte contra les normes de convivència del centre o que sigui 

constitutiu de falta, tant sigui a dins com a fora de l‟aula. 

16. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que ha de conèixer i 

dominar com a eina metodològica. 

17. Respectar els drets de la resta de membres de la comunitat educativa i contribuir 

al desenvolupament de les activitats en un clima de respecte, participació i bona 

convivència. 

18. Escoltar l‟alumne en les consultes que afectin a qüestions acadèmiques i fer els 

aclariments necessaris a ell o als seus pares sobre el procés d‟aprenentatge, les 

qualificacions, cas que així es requereixi. 

19. Informar l‟alumnat de la programació i del procés d‟avaluació i recuperació de 

les matèries que imparteixi. 

20. Notificar amb antelació, sempre que li sigui possible, les absències o les 

impuntualitats i justificar-les. Deixar feina per a l‟alumnat quan tingui permís o 

llicència. 

21. Informar i ser informat de tot allò que pugui ser-li útil per a millorar i incidir en 

la marxa del grup i en el procés d‟aprenentatge de l‟alumne. 

22. Garantir la confidencialitat de les dades personals de l‟alumnat de què disposi 

per motiu de les seves funcions docents, de coordinació o de gestió. 

23. Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives 

necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent. 

24. Participar en els processos d‟avaluació interna i externa tant de l‟alumnat com 

del centre en l‟àmbit competencial i de responsabilitat que li correspongui. 

25. Complir les mesures de sostenibilitat relacionades amb la gestió de residus i amb 

els recursos energètics. 

 

 

Capítol 3.- Dels pares i mares o tutors de l’alumnat 

 

Secció 1.- Adquisició o pèrdua de la seva condició 

 

Art. 175.- Es considerarà pare o mare d‟alumne  la persona física o jurídica amb la 

pàtria potestat sobre l‟alumne des del moment de la matriculació del seu fill, filla o 

tutorand. 

 

Art. 176.- Es considerarà, a efectes d‟elecció de representants, tant el pare o tutor com 

la mare o tutora de cada alumne. 
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Art. 177.- Es perdrà la condició de pare o mare d‟alumne davant el centre en cas de 

pèrdua de la pàtria potestat, de finalització de l‟escolarització de l‟alumne, o de baixa de 

l‟alumne al centre per qualsevol motiu. 

 

 

Secció 2.- Drets dels pares, mares o tutors 

 

Art. 178.- Els pares, mares o tutors, a més d‟altres drets que els reconeix la legislació 

vigent, tenen dret a: 

1. Conèixer el projecte educatiu, les normes d‟organització i funcionament i la 

resta de documents de gestió del centre. 

2. Conèixer i a rebre informació sobre la carta de compromís educatiu i a entendre 

la coresponsabilització que comporta per a les famílies. 

3. Rebre informació de la programació anual general, dels serveis escolars 

complementaris i de les activitats extraescolars. 

4. Ser informats de l‟orientació acadèmica i professional que rep el seu fill/a. 

5. Rebre informació sobre beques i ajuts a l‟estudi. 

6. Conèixer la destinació de les quotes. 

7. Participar en la gestió del centre a través dels seus representants al Consell 

Escolar, que escolliran per sufragi universal, directe, igual i secret, i d‟acord amb 

la legislació vigent. 

8. Ser atesos pel professorat i tutors dels seus fills/filles en els horaris establerts o 

previ acord de les dues parts. 

9. Assistir a les reunions degudament convocades i ser degudament informats sobre 

aspectes acadèmics i administratius. 

10. Rebre informació correcta i puntual de l‟assistència, comportament i evolució 

acadèmica i personal dels seu fill/a. 

11. Pertànyer a una Associació de Pares i Mares d‟Alumnes segons els seus 

reglaments específics. 

12. Col·laborar en l‟organització d‟activitats extrascolars programades i aprovades 

pel Consell Escolar. 

13. Defensar els drets dels seus fills/filles. 

14. Participar en l‟elecció d‟itinerari acadèmic per al seu fill/a. 

15. Ser elegits membres de Consell Escolar o d‟altres òrgans amb representació de 

pares o mares, sense cap marginació per raons de sexe, raça, creences o religió o 

per qualsevol altra circumstància personal o social. 

16. Ser respectats en la seva dignitat personal i professional per part de la resta de la 

comunitat educativa. 

17. Ser informats i col·laborar en els projectes i activitats del centre. 

18. Participar en els processos de millora fent arribar la seva opinió al centre. 

 

 

Secció 3.- Deures dels pares, mares o tutors 

 

Art. 179.- Són deures dels pares, mares o tutors: 

1. Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu, projecte 

curricular i projecte lingüístic i a la normativa recollida en les normes 

d‟organització i funcionament, com també els mecanismes previstos per fer-ne 

la modificació. 
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2. Col·laborar amb el professorat per al bon funcionament del centre i en 

l‟assoliment dels acords presos pels òrgans col·legiats del centre. 

3. Fomentar en els seus fills/filles actituds favorables a l‟Institut. I a l‟aprenentatge, 

en general. 

4. Assistir a les reunions individuals o col·lectives convocades pel centre per tractar 

els assumptes relacionats amb el procés d‟aprenentatge i creixement dels seus 

fills/filles. 

5. Col·laborar amb el tutor/a en el seguiment acadèmic i personal del seu fill/filla, 

així com en la seva orientació professional i acadèmica. 

6. Comunicar al centre si el seu fill/filla pateix alguna malaltia, així com si segueix 

algun tractament mèdic o si és al·lèrgic a algun medicament o si té algun 

impediment per realitzar alguna activitat del centre. 

7. Justificar, si s‟escau, les absències dels seus fills/filles. 

8. Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a termes les activitats 

indicades pel professorat, com també l‟equipament preceptiu. 

9. Respectar els drets de la resta de membres de la comunitat educativa. 

10. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del 

centre, sense perjudici que pugui impugnar-les d‟acord amb el procediments 

establert. 

11. Col·laborar en el compliment i l‟extensió fora de la vida escolar de les mesures 

de sostenibilitat relacionades amb la gestió de residus i amb els recursos 

energètics que fomenta el centre. 

12. Complir la carta de compromís educatiu. 

 

 

Capítol 4t.- Del personal d’administració i serveis 

 

Art. 180.- Es considera personal d‟administració i serveis (PAS) el personal subaltern i 

administratiu contractat pel Departament d'Ensenyament. 

 

Art.- 181.- No tenen consideració de PAS, el personal de les empreses que mantenen un 

contracte de serveis amb el centre, amb l‟Associació de Mares i Pares o amb qualsevol 

altra entitat que desenvolupi una tasca o un servei en el centre. 

 

Secció 1.- Drets del PAS 

 

Art. 182.- Els reconeguts amb caràcter general per als cossos General Administratiu, 

Auxiliar i Subaltern de l‟Administració Civil per als funcionaris de carrera, interins o 

contractats. 

 

Art. 183.- El PAS té dret a: 

1. Conèixer el projecte educatiu, les normes d‟organització i funcionament i la 

resta de documents de gestió del centre.. 

2. Ser respectat en la seva dignitat personal i professional i ser-li reconeguda la 

seva autoritat degudament exercida. 

3. Participar en la gestió del centre a través del seu representant al Consell Escolar, 

que podrà escollir mitjançant sufragi universal directe, igual i secret i d‟acord 

amb la legislació vigent. 

4. Ser escoltat per la direcció i, si s‟escau, pel Consell Escolar, abans d‟endegar 

qualsevol tramitació d‟aplicació de normativa disciplinària. 
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5. L‟exercici del dret de reunió en el centre fora de l‟horari de treball i amb petició 

prèvia de les instal·lacions. 

6. Participar en cursos de formació, d‟acord amb la legislació vigent. 

7. Treballar en condicions adequades d‟higiene i seguretat laboral. 

8. Gaudir d‟un ambient convivencial  que afavoreixi l‟execució de les funcions i el 

respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. 

9. A ser avaluat objectivament de la seva tasca en aquells processos en què 

s‟escaigui, per la qual cosa té dret a conèixer els criteris i els procediments 

d‟avaluació i a ser informat del resultat de l‟avaluació. 

 

 

Secció 2.- Deures del PAS 

 

Art. 184.- Els reconeguts amb caràcter general per als cossos General Administratiu, 

Auxiliar i Subaltern de l‟Administració Civil i per al Personal Laboral de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

Art.  185.- A més, són deures del PAS: 

1. Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu, projecte 

curricular i projecte lingüístic i a la normativa recollida en les normes 

d‟organització i funcionament. 

2. Complir el seu horari  i les seves obligacions laborals establertes en la normativa 

vigent i acordades amb la direcció per al bon funcionament del centre. 

3. Sol·licitar, notificar i justificar les absències a la direcció. 

4. Observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de risc que s‟adoptin 

legalment i reglamentàriament. 

5. Corregir i amonestar qualsevol alumne que tingui una actitud anòmala o que 

estigui cometent un acte contra les normes de convivència del centre o que sigui 

constitutiu de falta i notificar-ho a la direcció. 

6. Respectar els drets de la resta de membres de la comunitat educativa. 

7. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats, sense 

perjudici que pugui impugnar-les d‟acord amb el procediment establert. 

8. Complir els requeriments de la direcció fora de l‟horari establert quan concorrin 

necessitats de servei a conseqüència de l‟activitat dels serveis escolars. 

Altrament el servei serà voluntari. 

9. En cas d‟un esdeveniment important (obres, trasllat,...) que necessiti la presència 

del personal no docent, aquest farà torns i lliurarà en altres dates els dies 

corresponents d‟acord amb la Direcció. 

10. Complir i fer complir els acords recollits en les normes d‟organització i 

funcionament del centre. 

11. Complir les mesures de sostenibilitat relacionades amb la gestió de residus i amb 

els recursos energètics. 

12. L‟incompliment dels seus deures legalment establerts donarà lloc a la notificació 

als òrgans competents per part de la direcció. 
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Capítol 5è.- Del personal d’atenció educativa complementària i auxiliar de 

docència 

 

Art. 186.- Es considera personal d‟atenció educativa complementària i auxiliar de 

docència el personal contractat pel Departament d'Ensenyament, directament o a través 

d‟una empresa de serveis, per donar suport a l‟alumnat amb necessitats educatives 

específiques. 

 

Secció 1.- Drets del personal d‟atenció educativa complementària i auxiliar de docència 

 

Art. 187.- Els reconeguts amb caràcter general segons la seva situació laboral i 

contractual. 

 

Art. 188.- El personal d‟atenció educativa complementària i auxiliar de docència té dret 

a: 

1. Conèixer el projecte educatiu, les normes d‟organització i funcionament i la 

resta de documents de gestió del centre. 

2. Ser respectat en la seva dignitat personal i professional i ser-li reconeguda la 

seva autoritat degudament exercida. 

3. Ser escoltat per la direcció abans d‟endegar qualsevol tramitació d‟aplicació de 

normativa disciplinària. 

4. Treballar en condicions adequades d‟higiene i seguretat laboral.  

5. Gaudir d‟un ambient convivencial  que afavoreixi l‟execució de les funcions i el 

respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. 

6. A ser avaluat objectivament de la seva tasca en aquells processos en què 

s‟escaigui, per la qual cosa té dret a conèixer els criteris i els procediments 

d‟avaluació i a ser informat del resultat de l‟avaluació. 

 

 

Secció 2.- Deures del personal d‟atenció educativa complementària i auxiliar de docència 

 

Art. 189.- Els reconeguts amb caràcter general segons la seva situació laboral i 

contractual. 

 

Art. 190.- A més, són deures del personal auxiliar de docència: 

1. Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu, projecte 

curricular i projecte lingüístic i a la normativa recollida en les normes 

d‟organització i funcionament. 

2. Complir l‟horari  i les obligacions laborals establertes en el seu contracte i 

acordades amb la direcció per al bon funcionament del centre. 

3. Notificar i justificar les absències a la direcció. 

4. Observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de risc que s‟adoptin 

legalment i reglamentàriament. 

5. Corregir i amonestar qualsevol alumne que tingui una actitud anòmala o que 

estigui cometent un acte contra les normes de convivència del centre o que sigui 

constitutiu de falta i notificar-ho a la direcció. 

6. Respectar els drets de la resta de membres de la comunitat educativa. 

7. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals, col·legiats o de 

coordinació, sense perjudici que pugui impugnar-les d‟acord amb el 

procediment establert. 
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8. Complir i fer complir els acords recollits en les normes d‟organització i 

funcionament del centre. 

9. Complir les mesures de sostenibilitat relacionades amb la gestió de residus i amb 

els recursos energètics. 

10. L‟incompliment dels seus deures legalment establerts donarà lloc a la notificació 

als òrgans competents per part de la direcció. 

 

 

Capítol 6è.- Del personal de serveis escolars o complementaris 

 

Art. 191.- Es considera personal de serveis escolars o complementaris tota aquella 

persona que manté, directament o a través d‟una empresa, un contracte de serveis amb 

el centre, amb l‟Associació de Mares i Pares o amb qualsevol altra entitat que 

desenvolupi una tasca o un servei en i per al centre. 

 

Secció 1.- Drets del personal de serveis escolars o complementaris 

 

Art. 192.- Els reconeguts amb caràcter general segons la seva situació laboral i 

contractual. 

 

Art. 193.- El personal de serveis escolars o complementaris té dret a: 

1. Conèixer el projecte educatiu, les normes d‟organització i funcionament i la 

resta de documents de gestió del centre. 

2. Ser respectat en la seva dignitat personal i professional i ser-li reconeguda la 

seva autoritat degudament exercida. 

3. Ser escoltat abans d‟endegar qualsevol gestió de caire disciplinari o 

d‟incompliment dels seus deures. 

4. Treballar en condicions adequades d‟higiene i seguretat laboral.  

5. Gaudir d‟un ambient convivencial  que afavoreixi l‟execució de les funcions i el 

respecte entre tots els membres de la comunitat escolar. 

 

 

Secció 2.- Deures del personal de serveis escolars o complementaris 

 

Art. 194.- Els reconeguts amb caràcter general segons la seva situació laboral i 

contractual. 

 

Art. 195.- A més, són deures del personal de serveis escolars o complementaris: 

1. Acceptar els objectius i els principis expressats en el projecte educatiu, projecte 

curricular i projecte lingüístic i a la normativa recollida en les normes 

d‟organització i funcionament. 

2. Complir l‟horari  i les obligacions laborals establertes en el seu contracte i 

acordades amb la direcció. 

3. Observar i posar en pràctica les mesures de prevenció de risc que s‟adoptin 

legalment i reglamentàriament. 

4. Corregir i amonestar qualsevol alumne que tingui una actitud anòmala o que 

estigui cometent un acte contra les normes de convivència del centre o que sigui 

constitutiu de falta i notificar-ho a la direcció. 

5. Respectar els drets de la resta de membres de la comunitat educativa. 
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6. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals, col·legiats o de 

coordinació, sense perjudici que pugui impugnar-les d‟acord amb el 

procediment establert. 

7. Complir i fer complir els acords recollits en les normes d‟organització i 

funcionament del centre. 

8. Complir les mesures de sostenibilitat relacionades amb la gestió de residus i amb 

els recursos energètics. 

9. L‟incompliment dels seus deures legalment establerts donarà lloc a la notificació 

als òrgans competents per part de la direcció. 

 

 

Capítol 7è.- D’altri 

 

Art. 196.- Totes aquelles persones físiques o representants d‟entitats que per qualsevol 

motiu o temporalment entrin al recinte escolar o a formar part de la comunitat educativa 

han de respectar els principis democràtics de convivència, els drets de tots els membres 

de la comunitat educativa, el projecte educatiu del centre i han de complir els acords 

prescrits en les normes d‟organització i funcionament. 

 

L‟incompliment d‟aquests deures donarà lloc a l‟expulsió del centre prèvia 

amonestació. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

Capítol 1r.- Principis Generals 

 

Art. 197.- Estudiar per aprendre és el deure bàsic d‟un alumne, la qual cosa comporta 

l‟aprofitament de les seves aptituds i dels coneixements que s‟imparteixen amb la 

finalitat d‟assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en 

l‟obligació d‟assistir a classe i complir l‟horari establert, de participar activament en les 

activitats educatives, de realitzar les tasques encomanades pel professorat, d‟esforçar-se 

en l‟aprenentatge, de respectar el dret a l‟estudi dels seus companys, de respectar tots els 

membres de la comunitat escolar i de respectar l‟autoritat del professorat. 

 

Art. 198.- El respecte mutu en qualsevol moment i espai i el respecte a la diferència són 

principis bàsics de la convivència en el centre. A més, l‟exercici dels drets per part de 

l‟alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els 

membres de la comunitat escolar. 

 

Art. 199.- Cal afavorir l‟aprenentatge d‟actituds, hàbits i conductes que facilitin la 

convivència i el bon clima escolar. 

 

Art.  200.-  Fomentar un clima escolar que afavoreixi l‟estudi i el desenvolupament 

d‟actuacions que propiciïn una formació en coneixements i valors. 

 

Art. 201.-.  Tot l‟alumnat té els mateixos drets i els mateixos deures. 

 

Art. 202.- La resolució de conflictes s‟ha d‟entendre en el marc de l‟acció educativa 

global al centre i, per tant, les intervencions han de tenir també caràcter educatiu tant 

per prevenir com per corregir conductes inadequades. 

 

Art. 203.-  Els procediments de resolució de conflictes de convivència han de vetllar per 

la protecció dels drets dels afectats i han d‟assegurar el compliment dels deures dels 

afectats. 

 

Art. 204.-  Els procediments de resolució de conflictes de convivència han de garantir la 

continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l‟alumnat i el 

professorat. 

 

Art. 205.-  Les famílies s‟han de comprometre de manera efectiva en l‟orientació, 

l‟estímul i, quan calgui, l‟esmena de l‟actitud i la conducta de l‟alumnat dins i fora del 

centre. 

 

 

Capítol 2n.- Normes de comportament de caràcter general 

 

Art. 206.- Amb caràcter general, es determinen com a normes de comportament: 

1. La norma bàsica és el silenci i l‟alumnat ha d‟estar a les aules, durant l‟horari lectiu 

i durant el canvi de professorat. 

2. En l‟horari lectiu s‟haurà de romandre dins el recinte escolar. També hi haurà de 

romandre l‟alumnat quan arriba o espera el transport escolar o si utilitza el servei de 
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menjador. Per sortir, caldrà l‟autorització escrita dels pares o l„autorització d‟un 

membre de l‟Equip Directiu. 

3. Durant les hores lliures, d‟esbarjo o la primera hora del matí, es deixaran lliures les 

aules i, com a norma general, no s‟hi podrà accedir. 

4. A l‟inici de curs, les aules estaran en bones condicions de material i d‟instal·lacions. 

Qualsevol desperfecte serà comunicat pel delegat/ada a consergeria, per procedir a 

la seva reparació. D‟aquests incidents s‟exigiran responsabilitats a nivell individual 

o col·lectiu segons les presents normes. 

5. Cal respectar les zones enjardinades. 

6. No és permès de fumar en tot el recinte escolar ni davant l‟accés al centre. 

7. Només es pot menjar al menjador o al pati, en les hores d‟esbarjo o temps lliure. 

8. Les aules s‟han de mantenir netes i ordenades durant tota la jornada. En acabar 

l‟horari lectiu, les cadires es posaran damunt la taula. L‟ordre i la netedat han de ser 

hàbits bàsics del nostre comportament al centre. 

9. És obligatori que tot l‟alumnat disposi del material didàctic o de l‟equipament 

necessari per a cursar amb aprofitament les matèries. 

10. Per accedir i romandre als llocs no destinats a l‟alumnat (Sala de professorat, 

despatxos,...) caldrà la corresponent autorització. 

11. A l‟Institut, no es pot introduir, vendre o consumir begudes alcohòliques, tabac o 

productes estupefaents; ni tampoc armes o objectes contundents que puguin ser 

causants de danys. 

12. No és permès portar cap aparell electrònic llevat dels autoritzats pel centre 

(ordinador i calculadora). L‟Institut no se‟n farà responsable en cas de pèrdua, 

desperfecte o robatori. 

13. Evitar córrer, cridar o fer qualsevol acció que pugui destorbar les activitats (docents, 

extrascolars i administratives) del centre. 

14. La pèrdua, destrucció, falsificació o robatori de documents oficials correspon a una 

falta molt greu. 

15. Complir les normes de funcionament i organització que es transmetin verbalment o 

per escrit. 

16. De tothom s‟espera que actuï amb dignitat, tenint cura del llenguatge i mantenint 

una adequada compostura.  

 

La infracció d‟aquestes normes de convivència serà sancionada d‟acord amb les 

prescripcions que es detallen a continuació. 

 

 

Capítol 3r.- Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 

 

Art. 207.- La resolució de conflictes de convivència ha de respectar els següents 

principis: 

1. L‟alumnat no pot ser privat del seu dret a l‟educació i, en el cas de l‟educació 

obligatòria, del seu dret a l‟escolaritat. Cap mesura correctora ni sanció podrà 

atemptar contra la integritat física ni contra la dignitat personal de l‟alumne. 

2. Només la direcció del centre podrà imposar les sancions previstes per la comissió de 

faltes greus i, sempre, amb la prèvia instrucció d‟un expedient. 

3. El Consell Escolar vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes i 

per la correcta interpretació i aplicació de les normes d‟organització i funcionament. 
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4. La imposició de mesures correctores i sancions a l‟alumnat haurà de ser 

proporcionada a la seva conducta i haurà de tenir en compte el seu nivell escolar i 

les seves circumstàncies personals, familiars i socials. 

5. Es valoraran les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de les 

actuacions dels alumnes per tal de ponderar les mesures correctores o les sancions. 

 

Art. 208.- Es podran sancionar les conductes contràries a les normes de convivència i 

les faltes greus realitzades per l‟alumnat en el recinte escolar o durant les activitats 

complementàries o extraescolars. Igualment, les actuacions de l‟alumnat que, encara 

que dutes a terme fora de l‟activitat escolar  estiguin motivades o directament 

relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la 

comunitat escolar amb qualsevol dels recursos tècnics i comunicatius als quals es pot 

tenir accés: facebook, twitter, youtube, correu electrònic, xats,... 

 

Art. 209.- El centre reconeixerà l‟actitud positiva dels grups classe en relació a la 

convivència, al respecte per l‟entorn i al respecte interpersonal. 

 

Secció 1.- Mesures de promoció de la convivència 

 

Art. 210.- Amb caràcter general, dins del PAT s‟inclouran les activitats següents: 

 Activitats en què l‟alumnat discerneixi entre conductes correctes, conductes 

impròpies i conductes prejudicials per a la convivència (valor moral de la 

conducta). 

 Activitats sobre conducció viària, conductes de risc associades a l‟alcohol, 

drogues, violència de gènere,... 

 Activitats de sensibilització front la violència (bandes, homofòbia,....). 

 Activitats que fomentin l‟assertivitat i l‟empatia (competència social i educació 

emocional). 

 Activitats de difusió, anàlisi i reflexió sobre les normes de convivència amb 

l‟alumnat. 

 Estimular la implicació de les famílies per aconseguir un clima d‟aula positiu i 

constructiu. 

 Parlar de la necessitat de gaudir d‟un clima de seguretat i confiança. 

 Fomentar la participació i la implicació de l‟alumnat en la gestió, prevenció i 

resposta davant dels conflictes de l‟aula. 

 Difusió del servei de mediació. 

 Donar a conèixer entre el professorat bones pràctiques, estratègies i recursos, 

davant els conflictes quotidians. 

 Afavorir bones pràctiques de les xarxes socials i internet. 

 

Art. 211.- En l‟àmbit de l‟organització escolar, es contemplaran, amb caràcter general, 

les següents actuacions: 

 Disposar de protocols d‟actuació per a determinades situacions: assetjament 

escolar, maltractes,... i d‟instruments de detecció de situacions conflictives. 

 Aplicar recursos d‟organització curricular com a prevenció de conflictes. 

 Oferir programes de mediació escolar com alternativa i/o complement educatiu. 

 Informar els tutors/res del funcionament dels cossos de seguretat i serveis 

d‟atenció social. 

 Registrar i analitzar els conflictes que es donen a l‟aula i al centre. 



   

63 

 

 Oferir informació i formació a tots els membres de la comunitat escolar. 

 Disposar d‟un equip de mediació escolar. 

 

Art. 212.- Quant a actituds i comportaments, es vetllarà per: 

 Crear un ambient de confiança i comunicació amb l‟alumnat i la seva família. 

 Mantenir la necessària confidencialitat i reserva sobre la informació personal de 

la qual es disposa. 

 Evitar el tractament alarmista de les situacions de violència. 

 Actuar amb rapidesa i eficiència en casos greus tot donant prioritat a la víctima. 

 Afavorir un ambient de seguretat i no violència en el centre. 

 Promoure un clima de col·laboració i respecte entre els docents i entre els 

docents i l‟alumnat. 

 Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i la 

diferència. 

 Buscar estratègies de detecció de conflictes. 

 

 

Secció 2.- Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes 

 

Art. 213.- Mecanismes que el centre estableix a l‟hora de resoldre els conflictes que es 

produeixen, tant a l‟aula com al centre o a l‟entorn, i de crear un clima de treball i 

convivència adequat:  

 La mediació. 

 La reconciliació. 

 La reparació de danys. 

 Els serveis comunitaris dins o fora el centre. 

 El diàleg i la reflexió. 

 La sanció. 

 El reconeixements de les actituds positives. 

 El compromís pedagògic de conducta. 

 Una pedagogia per la convivència. 

 

 

Capítol 4t.- Mediació escolar 

 

Art. 214.-  La mediació escolar constituirà un dels mètodes de resolució de conflictes 

que el centre utilitzarà en el procés de gestió de conflictes. 

 

Art. 215.- Sempre que sigui possible, el centre oferirà la mediació com a estratègia de 

reparació o de reconciliació. 

 

Art. 216.- El centre facilitarà la formació necessària a alumnat i professorat perquè 

esdevinguin mediadors. I crearà el servei de mediació escolar format per membres de la 

comunitat escolar. 

 

Art. 217.- La mediació escolar, com a procés educatiu de gestió de conflictes, es basarà 

en els principis recollits en l‟article 24 del Decret 279/2006, i l‟àmbit d‟aplicació serà el 

regulat en l‟article 25 del Decret 279/2006. 
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Art. 218.-  La mediació escolar, com a instrument de resolució, es podrà portar a terme 

en tots els casos de conflicte llevat que s‟hi donin situacions de greu violència física, 

vexacions o intimidació. 

 

Art. 219.- Quan s‟hagi produït algun conflicte entre alumnes de greu violència, vexació, 

intimidació o doble reincidència després d‟un procés de mediació en el mateix curs 

escolar i s‟ha aplicat la sanció corresponent, es podrà realitzar una mediació reparadora 

un cop aplicada la sanció per tal d‟establir la confiança entre els alumnes del conflicte. 

 

Art. 220.- Desenvolupament de la mediació: 

1. A iniciativa de l‟alumnat que té el conflicte, per recomanació d‟altres alumnes o 

d‟alumnes mediadors. També per recomanació del tutor individual o del tutor de 

grup. 

2. Es proposa la mediació als dos alumnes que tenen el conflicte. Després de 

l‟acceptació. 

3. Buscaran els mediadors que no tinguin relació directe amb els fets que han 

originat el conflicte. L‟acceptació dels alumnes a la mediació és voluntària. 

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

5. Si la solució inclou una conciliació s‟ha de dur a terme al moment. Si la solució 

inclou pactes de reparació s‟han de comunicar a les persones que exerceixen la 

tutela i en quin termini s‟han de dur a terme. 

6. Si la mediació finalitza sense acord, s‟incompleixen els pactes de reparació o no 

s‟accepta la mediació com a mesura de reparació, s‟ha de comunicar al cap 

d‟estudis per aplicar les mesures correctores o sancionadores. 

7. Després de cada mediació es farà una revisió del cas uns 15 dies després per 

assegurar-nos que la mediació funciona o es compleix l‟acord. 

8. Tot el procés de mediació s‟ha de desenvolupar en la més estricta 

confidencialitat. 

  

 

Capítol 5è.- Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per 

a la convivència en el centre. 

 

Secció 1.- Conductes sancionables 

 

Art. 221.- Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència les conductes 

següents. 

a. Les injúries, insults, ofenses, vexacions o humiliacions greus a altres persones. 

b. Les amenaces o agressions físiques a altres persones. 

c. Els actes greus d‟indisciplina. 

d. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les pertinences dels membres 

de la comunitat escolar o de les instal·lacions o equipaments del centre. 

e. El robatori o fur de pertinences personals o d‟equipament del centre. 

f. Els actes que atemptin greument contra la intimitat i la integritat personal. 

g. L‟alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats. 

h. La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics. 

i. La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

j. La incitació o la realització d‟actes que puguin ser perjudicials per a la salut o la 

integritat de les persones. 

k. La possessió d‟objectes, eines o mitjans que puguin causar danys a les persones. 
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l. La possessió o consum de substàncies que puguin ser perjudicials per a la salut: 

alcohol, tabac, substàncies estupefaents,... 

m. La incitació a cometre actes, a posseir mitjans  o a consumir substàncies que 

puguin ser perjudicials per a la salut. 

n. El no compliment de les tasques educadores imposades per la comissió de 

conductes contràries a la convivència. 

o. La comissió reiterada de conductes contràries a les normes de convivència en els 

termes regulats en el capítol 6è. 

p. L‟acumulació de cinc faltes lleus (conductes contràries a les normes de 

convivència). 

 

 

Secció 2.- Sancions imposables 

 

Art. 222.-  Les sancions que es poden imposar per la comissió d‟alguna de les faltes 

greus tipificades en l‟article 221 són: 

a. Localització immediata dels pares o responsables legals perquè compareguin al 

centre, mantinguin una reunió amb la direcció del centre o el tutor/a i s‟endugui 

el fill/a a casa. 

b. La suspensió del dret a participar en activitats del centre. 

c. La suspensió del dret d‟assistència al centre per un període no superior a tres 

mesos. 

d.  La suspensió del dret d‟assistència a determinades classes per un període no 

superior a tres mesos, la qual cosa pot comportar canvi de grup-classe. 

e. La inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 

f. En el cas de deteriorament o robatori de dependències, pertinences o 

equipament, l‟alumne està obligat a reparar el dany o a restituir el que ha sostret. 

En tot cas, la responsabilitat civil correspon als mateixos alumnes o als seus 

pares o representants legals. 

 

Art. 223.- Totes les sancions han d‟anar acompanyades d‟un acte de reconciliació i 

disculpes amb les persones afectades o amb el representant de la institució. 

 

Art. 224.- Les sancions poden anar acompanyades o poden ser substituïdes per la 

realització de tasques educadores dins el centre o d‟utilitat social fora el centre; aquestes 

tasques s‟estenen com a rescabalament de danys. En aquest sentit la direcció del centre 

promourà acords amb entitats i Ajuntaments. 

 

Art. 225.- Els actes que puguin ser considerats delictes seran informats a l‟autoritat 

competent. 

 

Art. 226.- Protocol d‟actuació en cas de conductes greus: 

a. Intervenció i amonestació oral per part de la direcció, tutor/a individual o 

professor/a – monitor/a present. 

b. Notificació dels fets a la direcció i al tutor/a individual. 

c. La direcció o el tutor/a individual contactaran amb els pares perquè vinguin a 

l‟Institut a mantenir una entrevista. 

d. La direcció decidirà l‟aplicació, com a mesura cautelar, de la suspensió del dret 

d‟assistència al centre entre 3 i 20 lectius i l‟obertura de l‟expedient disciplinari 
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e. En cas que els pares o representants legals no estiguin localitzables, el tutor/a 

individual serà l‟encarregat de comunicar-los l‟inici del procediment 

sancionador i de la mesura cautelar. 

f. La direcció proposa als pares o representants legals l‟aplicació del procediment 

abreujat. 

g. En cas de no ser viable o no ser acceptat per la família, la direcció inicia 

l‟obertura de l‟expedient disciplinari.  

h. La direcció informarà al tutor/a de les mesures preses. Al seu torn, el tutor/a 

n‟informarà a l‟equip docent. 

i. La suspensió del dret d‟assistència al centre sempre anirà acompanyada de 

l‟obligatorietat de fer deures, tasca que coordinarà el tutor/a individual. 

j. El nomenament d‟instructor/a es farà per ordre alfabètic dels cognoms del 

professorat llevat que la direcció del centre, puntualment o anualment, consideri 

la conveniència, justificada, d‟aplicar un altre criteri. 

k. Comunicació al tutor/a individual i a l‟equip docent per mitjans electrònics o a 

través de la pissarra. 

 

El desenvolupament del protocol tal com estableix la normativa aplicable es recull 

esquemàticament en l‟annex 3. 

 

 

Secció 3.- Competència per imposar les sancions 

 

Art. 227.- El director-la directora del centre és l‟òrgan competent per decidir les 

mesures cautelars i per imposar la sanció en la resolució de l‟expedient  disciplinari 

incoat, igualment si es segueix el procediment abreujat. 

 

Art. 228.- El director-la directora del centre pot demanar l‟assessorament de l‟Equip 

Directiu, de la comissió d‟atenció a la diversitat o d‟altres membres del centre (tutor/a, 

coordinador/a de nivell,...) abans d‟acordar una sanció. 

 

Art. 229.- El director-la directora convocarà obligatòriament el Consell Escolar en cas 

de sancionar un alumne/a amb la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

Art. 230.- El director-la directora del centre informarà el Consell Escolar de les mesures 

aplicades per garantir la convivència en el centre i dels processos sancionadors incoats. 

 

Art. 231.- L‟equip docent podrà proposar a la direcció del centre que un/a alumne/a no 

participi en una determinada activitat com a mesura disciplinària. 

 

 

Secció 4.- Prescripcions 

 

Art. 232.- Les faltes greus prescriuen als tres mesos de la seva comissió. 

 

Art. 233.-  Les sancions imposades prescriuen als tres mesos de la seva imposició. 

 

Art. 234.- No es podrà sancionar un alumne/a per una falta que ja ha estat sancionada, 

però sí que es podran sancionar, si es produeixen conseqüències posteriors. 
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Secció 5.- Graduació de les sancions. Criteris. 

 

Art. 235.- Correspon a la direcció del centre valorar la gravetat dels actes comesos, 

després d‟escoltar, si s‟escau, l‟equip docent.  

 

Art. 236.- A l‟hora de valorar la gravetat de l‟actuació, el director-la directora prendrà 

en consideració els criteris descrits en l‟article 251 del capítol 6è. 

 

Art. 237.- A l‟hora d‟imposar una sanció, el director-la directoraa del centre, si s‟escau 

havent escoltat l‟Equip Directiu o altres òrgans de coordinació, tindrà en consideració 

els següents factors:  

a. Les circumstàncies personals, familiars i socials de l‟alumnat afectat. 

b. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l‟alumnat 

afectat. 

c. La repercussió objectiva en la vida del centre de l‟acció que se sanciona. 

d. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

e. L‟existència d‟un acord amb els pares o representants legals per administrar la 

sanció de manera compartida i per establir un pla d‟intervenció en l‟actitud del 

seu fill/a. 

f. La intervenció d‟altres serveis socials, sanitaris o socioeducatius. 

g. La participació de l‟alumne/a en programes socioeducatius. 

h. La conveniència o no i la voluntat de l‟alumne/a de participar en el programa de 

mediació. 

 

Art. 238.- Es consideraran conductes greus per a la convivència del centre: 

a. 3 faltes injustificades de puntualitat. 

b. 3 dies d‟absència injustificada o fer campana. 

c. Sortir del centre sense autorització. 

d. La publicació, per qualsevol mitjà, d‟imatges obtingudes sense autorització. 

e. Contestar desconsideradament al professorat. 

f. El deteriorament intencionat de l‟equipament o de les instal·lacions. 

 

 

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes 

 

Art. 239.- El procés d‟instrucció d‟un expedient disciplinari ha de garantir els drets de 

l‟alumnat i, si és menor d‟edat, a través de la participació dels pares o tutors legals. 

Entre altres: 

1. Entrevista inicial, informació dels fets i notificació de l‟obertura. 

2. Audiència durant la instrucció de l‟expedient. 

3. Vista de l‟expedient completat fins a la proposta de resolució provisional. 

4. Terminis per presentar al·legacions. 

5. Terminis per presentar recursos o reclamacions als serveis territorials. 

 

Art. 240.- Qualsevol procés sancionador ha d‟incloure l‟audiència de l‟alumne/a i dels 

seus pares. En cap cas, es farà efectiva una sanció sense haver-la notificat als pares.  
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Capítol 6è.- Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la 

convivència en el centre. 

 

Secció 1.- Conductes contràries a les normes de convivència del centre 

 

Art. 241.- Es consideren conductes contràries a les normes de convivència: 

a. Totes les tipificades en l‟article 221, quan no siguin de caràcter greu. 

b. Respecte a l‟assistència i puntualitat: 

- Les faltes injustificades de puntualitat (entrar després del 2n timbre, entrar 

després del professorat, no respectar els horaris establerts, ,...). 

- Les faltes injustificades d‟assistència. 

- Sortir del centre sense autorització durant l‟horari escolar, entre classes, 

durant l‟esbarjo o durant l‟hora de dinar o d‟espera del transport escolar. 

- No anar al professorat de guàrdia en cas d‟amonestació, expulsió, guàrdia,... 

- No complir l‟horari de menjador. 

- Romandre al passadís o al pati o desplaçar-se injustificadament pel centre 

durant les hores lectives. 

 

c. Respecte a la relació amb els altres membres de la comunitat escolar: 

- Qualsevol acte lleu d‟incorrecció, falta d‟educació o desconsideració 

(contestar, insultar, ignorar, menysprear, malparlar,...) 

- Qualsevol acte d‟indisciplinada o ofensa (contestar, desobeir,...) 

- L‟enregistrament sense autorització d‟imatges personals o col·lectives per 

qualsevol medi tècnic de qualsevol acte que es desenvolupi al centre. La 

publicació amb suport paper, digital,... d‟aquestes imatges. 

- Exhibir símbols o missatge ideològics contraris a la dignitat de la persona o 

que fomentin enfrontaments i baralles. 

 

d. Respecte al desenvolupament de les activitats escolars: 

- Parlar innecessàriament durant la classe. 

- Replicar al professorat si aquest ha de cridar l‟atenció a algun alumne/a i no 

rectificar aquesta conducta. 

- Alterar el normal desenvolupament de les classes: alçant-se 

injustificadament i sense permís, fer sorolls, llençar objectes, cridar, seure 

malament, mastegar xiclet, escoltar música,.... 

- Comportar-se inadequadament al passadís o altres espais del centre quan es 

produeixi un canvi d‟aula o durant l‟entrada o sortida del  pati o del centre. 

- Esperar-se al passadís durant el canvi de classe. 

 

e. Respecte a l‟aprofitament acadèmic: 

- No realitzar les tasques encomanades pel professorat en l‟exercici de les 

seves funcions docents. 

- No haver realitzat els deures. 

- No portar el material necessari. 

- No respectar el dret a l‟estudi i a l‟aprenentatge dels companys de classe. 

- Fer deures a classe d‟una altra assignatura. 

 

f. Respecte a les dependències o equipaments didàctics del centre o d‟un membre 

de la comunitat escolar. 

- Embrutar intencionadament l‟aula, el pati i les dependències del centre en general. 
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- Deteriorar per negligència o intencionadament el material o mobiliari de 

l‟aula o de les dependències del centre en general. 

- Alterar intencionadament l‟ordre del material i del mobiliari de l‟aula i de les 

dependències del centre en general. 

- Fer un ús indegut dels equipaments i de les guixetes. 

 

g. Respecte a les normes de funcionament i organització del centre: 

- L‟incompliment de les normes de funcionament i organització en general. 

- Utilitzar el mòbil dins l‟edifici escolar i en el pati en horari lectiu. 

- Utilitzar l‟ordinador portàtil fora dels espais autoritzats. 

- Accedir a pàgines web o xarxes socials explícitament prohibides pel centre. 

- No portar el vestuari esportiu oficial. 

- Portar una indumentària poc adequada al context social educatiu. 

- No tenir cura de la higiene personal. 

- Incompliment de les normes quant a autoritzacions i permisos. 

- L‟incompliment de l‟horari de menjador. 

 

h. Respecte a actituds i valors: 

- El respecte a les persones i al béns; mantenir un ambient agradable; mantenir 

el centre net; respectar el dret a l‟estudi; la responsabilitat; l‟esforç i el 

treball; l‟ordre; el silenci; la col·laboració; la coresponsabilitat amb allò que 

és comunitari; la bona educació; la higiene i la imatge personals;... són 

valors que ajuden a crear una ambient propici a l‟aprenentatge i a la bona 

convivència; per tant, han de formar part del comportament de tota persona 

que formi part de la comunitat escolar. 

 

Art. 242.- Els serveis complementaris de menjador i transport estaran regits per una 

normativa pròpia, que haurà d‟incloure, a més de les seves especificitats, les conductes 

recollides en els articles 221 i 241. La gravetat de les actuacions realitzades en el 

menjador i transport serà determinada per l‟Equip Directiu. 

 

Art. 243.- La biblioteca escolar es regirà per la seva pròpia normativa de funcionament, 

que haurà d‟incloure, a més de les seves especificitats, les conductes recollides en els 

articles 221 i 241. 

 

 

Secció 2.- Mesures preventives, correctores i sancionadores 

 

Art. 244.- Mesures preventives 

- Treball des de tutoria. 

- Sensibilització en moments de reflexió. 

- Diàleg tutor/a-alumne/a. 

- Diàleg tutor/a-família. 

- Derivació al Servei de mediació. 

 

Art. 245.- Mesures d‟intervenció i contenció 

- Derivació a l‟EAP o al professorat de Psicopedagogia. 

- Derivació a Serveis socials de base. 

- Derivació a Serveis de salut. 

- Derivació al Servei de mediació. 
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Art. 246.- Totes les sancions han d‟anar acompanyades d‟un acte de reconciliació i 

disculpes amb les persones afectades o amb el representant de la institució. 

 

Art. 247.- Les mesures correctores que s‟aplicaran a les conductes contràries a les 

normes de convivència del centre són: 

 

1. A les faltes de puntualitat i assistència. 

Les faltes d‟assistència o puntualitat sempre seran considerades “conducta contrària” i, 

llevat dels casos amb agreujants, no seran considerades “falta”. Es corregiran segons el 

següent barem: 

-    3 retards injustificats equivaldran a 1 falta d‟assistència injustificada. 

- 6 hores injustificades durant una setmana: amonestació oral per part del tutor, que 

contactarà amb els pares. 

- 12 hores o més injustificades durant un mes: amonestació per escrit i realització de 

tasques d‟estudi i/o manteniment i neteja al centre. 

- 24 hores injustificades en un mes: prohibició de participar en activitats 

complementàries o expulsió del centre. Seguint la normativa vigent es procedirà a 

l‟obertura de l‟expedient disciplinari. 

- Més de 24 dies injustificats durant un trimestre: es derivarà el cas a serveis socials. 

 

S‟entén per falta una hora de classe. 

 

A l‟ESO, l‟incompliment injustificat del deure d‟assistir a classe podrà ser considerat, a 

criteris dels Departaments didàctics, degudament contemplat en la programació anual de 

les matèries, element d‟avaluació i tenir, per tant, repercussió en les qualificacions 

acadèmiques. 

 

Al batxillerat, la inasssistència no justificada a més del 15% de les hores lectives d‟una 

matèria, en el decurs d‟un trimestre, comportarà la pèrdua del dret a l‟avaluació 

contínua, i l‟alumnat s‟haurà de presentar a un examen final ordinari. 

 

A les 30 faltes justificades el tutor/a s‟entrevistarà o parlarà telefònicament amb els 

pares de l‟alumne perquè expliquin els motius d‟aquestes absències. 

L‟aplicació d‟aquestes mesures correctores correspon al: 

 Tutor-tutora, en els dos primers supòsits. 

 Cap d‟estudis en els altres supòsits. 

 

2. A les faltes de respecte als altres membres de la comunitat escolar. 

a. Amonestació oral per part del professor, del-de la cap d‟estudis o del director-

directora. 

b. Diàleg personal del tutor/a amb l‟alumne/a. 

c. Informar oralment els pares o anotació a l‟agenda, que ha de tornar signada. 

d. Amonestació escrita del tutor/a o de la direcció i anotació com a falta al registre 

de l‟alumnat. 

e. Reconeixement i disculpa per part de l‟alumne/a. 

f. Correcció de l‟acte irrespectuós. 

g. Entrevista del tutor/a amb els pares. 

h. Participació en el programa de mediació. 

i. Privació del temps d‟esbarjo.  
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j. Suspensió del dret d‟assistència a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius, havent de romandre en el centre efectuant treballs 

acadèmics. 

k. Canvi de grup classe per un període mínim d‟una setmana i màxim d‟un mes. 

l. Realització de tasques educadores en el centre per un període no superior a dues 

setmanes amb notificació escrita als pares. 

m. Suspensió del dret a participar activitats extrascolars o complementàries. 

n. Signatura d‟un contracte pedagògic de conducta. 

 

L‟aplicació d‟aquestes mesures correspon a qualsevol professor/a, monitor/a, personal 

d‟atenció educativa, auxiliar de docència o de serveis complementaris o, quan s‟escaigui, 

al tutor/a o a la direcció. Les mesures j, k, l, m només s‟aplicaran amb l‟acord de l‟Equip 

Directiu. Es notificaran a la família les sancions j, k, l, m, n. 

 

En cas de constatar indicis d‟assetjament escolar, s‟iniciaran les actuacions com a falta 

greu, seguint el protocol de l‟Administració educativa sobre assetjament escolar. 

 

3. A les conductes que afecten el desenvolupament de les activitats escolars. 

a. Amonestació oral per part del professor/a, del-de la cap d‟estudis o del director-

directora. 

b. Diàleg personal del tutor/a amb l‟alumne/a. 

c. Informar oralment els pares o anotació a l‟agenda, que ha de tornar signada. 

d. Amonestació escrita del tutor/a o de la direcció i anotació com a falta al registre 

de l‟alumnat. 

e. Entrevista del tutor/a amb els pares. 

f. Privació del temps d‟esbarjo. 

g. Canvi de grup classe per un període mínim d‟una setmana i màxim d‟un mes. 

h. Realització de tasques educadores en el centre per un període no superior a dues 

setmanes amb notificació escrita als pares. 

i. Suspensió del dret a participar en l‟activitat extrascolar o complementària. 

j. Suspensió del dret d‟assistència a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius, havent de romandre en el centre efectuant treballs 

acadèmics. 

k. Expulsió de la classe. (Protocol d‟expulsió de la classe). 

l. Signatura d‟un contracte pedagògic de conducta. 

 

L‟aplicació d‟aquestes mesures correspon al professorat o, quan s‟escaigui, al tutor/a o a 

la direcció. Les mesures g, h, i, j s‟aplicaran només amb l‟acord de l‟Equip Directiu. Es 

notificaran a la família les sancions g, h, i, j, k, l. 

 

Si el comportament de l‟alumne/a arriba a situacions excepcionals, la direcció del centre 

prendre les mesures correctores i/o sancionadores, que, com a mínim, hauran de 

contemplar la imminent entrevista amb la família i la salvaguarda del dret a l‟estudi i a 

l‟aprenentatge de la resta del grup-classe. 

 

L‟acumulació de 5 sancions per conductes contràries a les normes de convivència, 

suposarà la comissió d‟una falta greu i l‟aplicació de la sanció de suspensió del dret 

d‟assistència a classe durant un o dos dies.  
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4. A les conductes que afecten l‟aprofitament acadèmic. 

a. Amonestació oral per part del professor, del tutor/a, del-de la cap d‟estudis i cal 

deixar-ne constància a través del registre. 

b. Diàleg personal del tutor/a amb l‟alumne/a. 

c. A la tercera vegada que l‟alumne/a no porti el material necessari s‟haurà de 

comunicar al pares. 

d. Si persisteix en la seva actitud, caldrà concertar una entrevista del tutor amb els 

pares i informar el-la cap d‟estudis. 

e. Intervenció de l‟Equip docent. 

f. Privació del temps d‟esbarjo, que haurà d‟aprofitar per fer deures. 

g. Realització de tasques educadores en horari no lectiu per un període no superior 

a dues setmanes. 

h. Repercussió en la qualificació de la matèria. 

i. En cap cas, s‟expulsarà de la classe. 

j. Signatura d‟un contracte pedagògic de conducta. 

 

L‟aplicació d‟aquestes mesures correspon a qualsevol professor/a, o, quan s‟escaigui, al 

tutor/a o al-a la cap d‟estudis. 

 

5. A les conductes respecte a les dependències o equipaments didàctics o material del 

centre o de membres de la comunitat escolar. 

a. Correcció immediata de la conducta. 

b. Amonestació oral per part del professor, del tutor/a, del-de la cap d‟estudis i cal 

deixar-ne constància a través del registre. 

c. Diàleg personal del tutor/a amb l‟alumne/a i, si s‟escau, amb la família. 

d. En tots els casos, reparació dels danys, amb treball o econòmicament. 

e. Amonestació escrita per part del tutor/a o de la direcció. 

f. Suspensió del dret d‟usar les instal·lacions. 

 

L‟aplicació d‟aquestes mesures correspon a qualsevol professor/a, monitor/a, personal 

d‟atenció educativa, auxiliar de docència, de serveis complementaris, o, quan s‟escaigui, 

al tutor/a o a la direcció. La reparació dels danys s‟acordarà amb l‟Equip Directiu. Les 

persones monitores de menjador o transport, el personal d‟atenció educativa, auxiliar de 

docència o de serveis complementaris poden corregir i amonestar oralment; en la resta 

de casos notificaran la conducta irregular a l‟Equip Directiu que aplicarà les mesures 

convenients. 

 

Quan s‟observi en algun espai una quantitat de desperfectes (vidres, persianes, 

interruptors, taules, cadires,...) pel damunt d‟allò que l‟ús normal del material comporti 

i/o pel comportament indegut es produeixin danys a l‟edifici o al material es podran 

prendre, sense perjudici d‟allò que està establert en les present normes, les següents 

mesures: 

 Si els fets es produeixen en una aula i no se‟n pot esbrinar els responsables, tot 

l‟alumnat que habitualment utilitza l‟aula, se‟n farà responsable econòmicament. 

 Si els desperfectes es fan en espais d‟ús comunitari (biblioteca, menjador,...) la 

responsabilitat econòmica caurà en els grups que hagin utilitzat últimament aquests 

serveis. 

 

L‟aplicació d‟aquesta mesura correctora correspon a la direcció del centre. 
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6. A les conductes contràries a les normes de funcionament i organització del centre. 

a. Amb caràcter general i segons la gravetat, s‟aplicaran les mesures següents: 

a.1. Amonestació oral per part del professorat, del tutor/a, del-de la cap d‟estudis 

i cal deixar-ne constància a través del registre. 

a.2. Diàleg personal del tutor/a amb l‟alumne/a. 

a.3. Entrevista amb la família. 

a.4. Privació del temps d‟esbarjo. 

a.5. Realització de tasques educadores dins o fora del centre. 

a.6. Canvi de grup classe. 

a.7. Suspensió del dret d‟assistència a algunes classes per un període no superior a 

cinc dies. 

a.8. Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries. 

a.9. Amonestació escrita per part del tutor/a o de la direcció. 

 

L‟aplicació d‟aquestes mesures correspon a qualsevol professor/a, o, quan s‟escaigui, al 

tutor/a o a la direcció. Les persones monitores de menjador, de transport escolar, 

personal d‟atenció educativa, auxiliars de docència o de serveis complementaris poden 

corregir i amonestar oralment; en la resta de casos notificaran la conducta irregular a 

l‟Equip Directiu que aplicarà les mesures convenients. 

 

b. Amb caràcter específic: 

b.1. Retirada del mòbil, ordinador o aparell electrònic per període no inferior a 

una setmana. Es notificarà a la família, que hauran de personar-se al centre a 

recollir l‟aparell. 

b.2. Amonestació oral per part del professor/a. 

b.3. Entrevista del tutor/a amb la família. 

 

Art. 248.- A l‟hora de valorar l‟acumulació d‟amonestacions escrites, se seguirà el 

següent barem: 

  2 amonestacions escrites: reunió del tutor amb els pares. 

 4 amonestacions escrites: realització de tasques educadores en el centre o d‟1 a 2 

dies d‟expulsió en el centre amb notificació escrita als pares. 

 6 amonestacions escrites: prohibició de participar en activitats complementàries o de 

3 a 5 dies d‟expulsió en el centre amb notificació escrita als pares. 

 

L‟aplicació d‟aquesta mesura correctora correspon a la direcció del centre. 

 

Art. 249.- Les mesures correctores poden ser objecte de reclamació, per part de 

l‟alumne o els seus pares o tutors, si és menor d‟edat, en un termini no superior a 2 dies 

des de la seva imposició, davant el director-la directora. 

 

Art. 250.- Les conductes prescriuen al cap d‟1 mes de la seva comissió. Les mesures 

correctores prescriuen al cap d‟1 mes de la seva imposició llevat de la prohibició de 

participar en activitats extrascolars o complementàries. 
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Secció 3.- Circumstàncies atenuants i agreujants 

 

Art. 251.- La direcció del centre té la potestat de tipificar la gravetat de les conductes i 

faltes comeses per l‟alumnat. 

 

a) Seran considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l‟actuació: 

 El reconeixement espontani per part de l‟alumne/a de la seva conducta 

incorrecta. 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el centre. 

 La petició d‟excuses en els casos d‟injúries, ofenses o alteració del 

desenvolupament de les activitats escolars. 

 La falta d‟intencionalitat. 

 La reparació material o econòmica dels desperfectes. 

 La predisposició a participar en el programa de mediació. 

 

b) Seran considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 

l‟actuació de l‟alumne: 

 Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, sexe, raça o qualsevol altra 

circumstància social o personal. 

 Causar danys, injúries o ofenses als companys d‟edat inferior o als incorporats 

recentment al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 

 La col·lectivitat i/o la publicitat manifesta. 

 

 

Secció 4.- Faltes d‟assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores 

 

Art. 252.-  

a) El Centre farà un seguiment de l‟assistència de l‟alumnat menor d‟edat i 

n‟informarà periòdicament als pares, els quals, si s‟escau, emetran la justificació 

oportuna. 

b) Les absències dels alumnes d‟ensenyaments postobligatoris estan sotmeses a la 

normativa vigent en relació a la suspensió i anul·lació de matrícula. 

c) Es podrà dispensar del deure individual d‟assistència a classe quan hi hagi 

vinculació a una comissió cultural o esportiva, degudament constituïda en el 

centre. 

d) Les reunions no acadèmiques, a les quals no s‟al·ludeix en l‟apartat anterior, 

s‟efectuaran fora de les hores lectives. En casos excepcionals, i davant la 

sol·licitud raonada dels alumnes, el-la cap d‟estudis tindrà la potestat 

d‟interrompre les activitats acadèmiques. 

 

Secció 5.- Faltes d‟assistència a classe per decisió col·lectiva de l‟alumnat. 

 

Art. 253.-  

a) En determinades circumstàncies, la inassistència a classes de l‟alumnat per raons 

de caràcter general i comunicada per escrit amb 48h d‟antelació, no serà objecte 

de correcció. No obstant això, caldrà garantir que l‟alumnat que decideixi 
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assistir a classe, ho pugui fer degudament atès. En tot cas, la direcció del centre 

ho notificarà als pares de l‟alumnat menor d‟edat. 

b) Quan la totalitat del grup classe no assisteixi a les activitats ordinàries del centre, 

el centre romandrà obert i el professorat romandrà a l‟Institut fins que acabi la 

seva jornada lectiva. 

 

 

Secció 6. Informació a les famílies 

 

Art. 254.- El centre informarà periòdicament de les circumstàncies escolars que afectin 

al seu fill/a a través del mitjà que consideri més adient segons la situació (electrònic, 

digital, paper, telefònic,...). En tot cas, el centre informarà la família, com a mínim 3 

vegades durant el curs. 

 

Art. 255.- El centre no aplicarà cap sanció que alteri la vida escolar de l‟alumne/a 

(expulsió, tasques socials, suspensió d‟assistència a activitats,...)  sense haver parlat 

abans amb la família. 
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TÍTOL  VI. DE LA COL·LABORACIÓ I LA PARTICIPACIÓ DELS SECTORS 

DE LA COMUNITAT ESCOLAR  

 

Capítol 1r.- Qüestions generals 

 

Tots els membres dels diferents sectors de la comunitat escolar tenen el dret de 

participar  en el funcionament i la vida del centre d‟acord amb els canals de 

representació i participació previstos. I a rebre la informació necessària per poder 

participar-hi activament. A més, han de poder elegir lliurement i democràticament els 

seus representants. 

 

Amb caràcter general, la comunitat escolar ha de ser informada del projecte educatiu i 

del projecte de direcció; de la gestió econòmica; de la programació i la memòria anuals;  

dels serveis complementaris i de les activitats, a més d‟aquells aspectes més generals de 

la gestió quotidiana. També ha de conèixer els resultats dels processos d‟avaluació del 

funcionament, de la gestió  i dels resultats acadèmics del centre. 

 

Tots els sectors de la comunitat escolar podran col·laborar en l‟organització d‟activitats 

complementàries i extrascolars recollides en el pla anual. 

 

 

Capítol 2n.- Informació a les famílies 

 

Art. 256.- Totes les famílies rebran informació sobre: 

 El funcionament del centre. 

 Les activitats del centre. 

 L‟evolució acadèmica i personal del seu fill/de la seva filla. 

 

La informació a les famílies es trametrà: 

 Personalment a través del tutor/a i, si s‟escau, de la direcció. 

 Reunions col·lectives de pares, mares i tutors legals. 

 A través del correu electrònic i l‟accés a aplicatius de gestió del centre. 

 Via telefònica i correu postal. 

 

Art. 257.- El centre informarà periòdicament de les circumstàncies escolars que afectin 

al seu fill/a a través del mitjà que consideri més adient segons la situació (electrònic, 

digital, paper, telefònic,...). En tot cas, el centre informarà la família, com a mínim 3 

vegades durant el curs. 

 

La direcció planificarà i organitzarà el procés d‟informació a les famílies que 

s‟incorporin per primera vegada al centre. 

 

El pla d‟acció tutorial inclourà els processos d‟informació a les famílies en relació a 

l‟acollida, la integració i l‟evolució acadèmica i personal de cada alumne/a. 

 

 

Capítol 3r.- Participació de mares, pares i tutors legals. 

 

Art. 258.- De manera col·lectiva, la participació dels pares i de les mares o tutors legals 

es farà a través de l‟Associació de mares i pares. 
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Art. 259.- L‟Associació de mares i pares és l‟associació, legalment constituïda, 

integrada pels pares, per les mares i pels tutors legals de l‟alumnat matriculat al centre. 

Caldrà que aquesta associació es regeixi d‟acord amb la legislació vigent, amb els seus 

estatuts tot respectant les normes d‟organització i funcionament del centre. Les seves 

funcions i competències seran les establertes per la normativa vigent. 

 

Art. 260.- La direcció del centre es reunirà periòdicament amb la Junta de l‟AMPA per 

tal d‟informar-la del funcionament del centre, dels resultats dels processos d‟avaluació, 

de les activitats, del projecte de direcció,... També la convidarà a participar en aquells 

espais de debat i reflexió sobre el projecte educatiu. 

 

L‟AMPA, sempre que ho cregui convenient, podrà sol·licitar la participació de la 

direcció del centre en les reunions de la Junta i/o en l‟Assemblea General. 

 

 

Capítol 4t.- Participació de l’alumnat. 

 

Art. 261.- La participació de l‟alumnat es farà a través dels diferents representants en 

els àmbits i òrgans col·lectius que treballin en el centre. També es farà extensiva en 

àmbits organitzatius del funcionament del centre i dels seus serveis. 

  

Art. 262.- Són òrgans unipersonals de representació i participació: el delegat-la 

delegada i el sotsdelegat-la sotsdelegada de classe i l‟alumnat representant al Consell 

Escolar; i aquells que representen l‟alumnat en els diferents projectes que desenvolupi el 

centre, ara per ara: el delegat verd (projecte escola verda), el delegat esportiu (pla 

d‟esport a l‟escola), l‟alumne biblionauta (biblioteca escolar). 

 

Són òrgans col·lectius de representació o participació: l‟Assemblea d‟alumnes i el 

Consell de Delegats. 

 

 

Secció 1. Delegat i Sotsdelegat de classe 

 

Art. 263.- És elegit democràticament en votació secreta per l‟Assemblea d‟alumnes de 

la classe. Qualsevol estudiant pot ser elegit com a delegat. S‟elegeix un delegat per 

classe, normalment una vegada al curs, durant els primers dos mesos de curs. El segon 

alumne/a més votat en l‟elecció serà nomenat sotsdelegat. 

 

Serà nomenat pel tutor i el seu mandat tindrà una durada màxima d‟un curs acadèmic tot 

i que pot ser revocat al llarg del curs. 

 

El delegat pot ser cessat en votació a proposta dels alumnes, el tutor o la direcció. Si el 

delegat presenta la dimissió, caldrà que la justifiqui davant el grup-classe i el tutor-la 

tutora. Aleshores el sotsdelegat passarà a ser delegat. A continuació, s‟elegirà un nou 

sotsdelegat. 

 

Art. 264.- Són funcions del delegat-de la delegada de classe: 

1. Representar la totalitat de l‟alumnat de la classe, defensar la seva opinió i els seus 

interessos davant dels òrgans i les persones que integren el centre. 
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2. Assistir, d‟acord amb les normes del centre, al Consell de delegats-delegades i a 

qualsevol altra reunió a la qual se‟l convoqui. 

3. Recollir i transmetre amb fidelitat i exactitud els acords i les opinions sobre temes 

que afectin la seva classe.  

4. Transmetre a la classe els acords presos en els òrgans de gestió o coordinació de 

centre. Així com de qualsevol esdeveniment que pugui afectar la seva vida 

d‟estudiant. 

5. Exposar al tutor- a la tutora els suggeriments i les reclamacions de la classe i 

analitzar i planificar conjuntament aspectes de la vida acadèmica del grup. 

6. Vetllar perquè a l‟aula hi hagi esperit de treball i de col·laboració. 

7. Donar suport i col·laborar amb els representants de l‟alumnat al Consell Escolar en 

les tasques de discussió i d‟elaboració relacionades amb el Consell Escolar. 

8. Vetllar pel bon ús i per la conservació de les instal·lacions escolars. 

9. Participar, si s‟escau, en la planificació i organització d‟activitats. 

 

Té dret a rebre la informació necessària per desenvolupar la seva tasca i a reunir-se amb 

els altres delegats. No podrà ser sancionat per l‟exercici de les seves funcions, sempre 

que actuï dins les normes correctes de convivència i respecte. 

 

El delegat no es responsabilitza dels actes individuals dels seus companys, però els 

acords presos pels delegats de classe són vinculants per a tots els alumnes. 

 

 

Secció 2. Representant al Consell Escolar 

 

Art. 265.- És elegit democràticament i en votació secreta per l‟Assemblea d‟alumnes 

del centre. La seva elecció i el seu nomenament es realitza d‟acord amb les 

prescripcions establertes en la secció 1 del capítol 2n del títol II. Haurà de representar 

amb fidelitat i dignitat tots els seus companys. 

 

És representant de tot l‟alumnat del centre. Portarà al Consell Escolar les inquietuds de 

l‟alumnat després d‟haver convocat el Consell de delegats-delegades. Després de cada 

Consell, convocarà el Consell de delegats-delegades i els explicaran tots els assumptes 

tractats. 

 

 

Secció 3. L‟Assemblea d‟alumnes 

 

Art. 266.- L‟Assemblea d‟alumnes està integrada per tot l‟alumnat matriculat en el 

centre i pot funcionar a nivell d‟Institut, de curs, de classe, ... segons la seva finalitat. 

 

Art. 267.- Són funcions de l‟Assemblea: 

1. Elegir els seus representants. 

2. Vehicular l‟opinió de l‟alumnat en tot el que afecti a la seva situació en el centre o 

en relació al sistema educatiu. 

3. Col·laborar en les tasques educatives del centre i en les activitats extrascolars i 

complementàries. 

4. Promoure la participació de l‟alumnat en els òrgans col·legiats. 

5. Proposar i participar en l‟organització d‟activitats culturals, esportives i de foment 

de l‟acció cooperativa i de treball en equip. 
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Es garantirà el dret de reunió en el centre, d‟acord amb la legislació vigent i tenint en 

compte el normal desenvolupament de les activitats docents. 

 

 

Secció 4. El Consell de delegats i delegades dels alumnes 

 

Art. 268.- És l‟òrgan de coordinació i representació de l‟alumnat del centre i està 

integrat per tots els delegats i delegades de curs i els alumnes representants en el 

Consell Escolar. 

 

El Consell de delegats i delegades dels alumnes es regeix pel seu propi reglament de 

funcionament (annex 6). 

 

 

Capítol 5è. Carta de compromís educatiu. 

 

Art. 269.- Per tal de potenciar la comunicació, la participació i, sobretot, la implicació i 

el compromís entre el centre i les famílies, la direcció redactarà i difondrà una carta de 

compromís educatiu. 

 

Aquesta carta de compromís, que caldrà signar a l‟inici de cada etapa educativa, serà 

revisada cada mandat de la direcció per part de tots els agents implicats. 

 

Els tutors i les tutores, com a interlocutors directes amb les famílies, adaptaran, si 

s‟escau, el contingut de la carta a la realitat personal i acadèmica de cada alumne/a. 

 

La carta de compromís educatiu ha de contribuir, sobretot, a: 

 Promoure la comunicació i la informació entre el centre i les famílies. 

 Compartir amb alumnat i famílies els principis del projecte educatiu del centre i, 

per tant, vincular-los mútuament. 

 Potenciar el sentiment de pertinença de l‟alumnat i de les famílies a la comunitat 

escolar i, en la mesura que aquest sentiment esdevingui realitat, promoure la 

participació en el funcionament i la gestió del centre. 
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TÍTOL  VII. DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

Capítol 1r. Aspectes generals 

 

Secció 1. Calendari escolar 

 

Art. 270.- El calendari escolar s‟ajustarà a la regulació establerta pel Departament 

d‟Ensenyament i contemplarà les necessitats acadèmiques de tots els nivells educatius.  

 

Art. 271.- La direcció del centre presentarà a la comunitat educativa la proposta de 

calendari marc abans de finalitzar el mes de juny. En aquesta proposta hi constarà com a 

mínim: 

 Dates d‟inici i acabament de l‟activitat del professorat. 

 Dates d‟inici i acabament de les classes. 

 Distribució i dates d‟inici i acabament de les avaluacions. 

 Períodes d‟avaluació i entrega de qualificacions. I dates de recuperació. 

 Dates de dies festius i vacances escolars. 

 Dates de les proves d‟avaluació externes. 

 

La concreció de la planificació de totes les activitats que pretén dur a terme el centre al 

llarg del curs escolar s‟entregarà al Claustre de Professorat abans de l‟inici de curs. 

S‟aprovarà i s‟avaluarà en el marc de la programació general anual. Setmanalment, 

s‟actualitzarà el calendari digital i trimestralment el calendari en suport paper de la sala 

de professorat. 

 

El calendari escolar inclourà dos dies a finals de juny per tal que l‟alumnat i/o els seus 

pares o tutors legals puguin rebre els aclariments oportuns respecte a les qualificacions 

per la qual cosa no s‟atendran reclamacions fora d‟aquest termini. 

 

Art. 272.- El principi bàsic que regirà el calendari escolar és garantir el millor 

desenvolupament del procés d‟ensenyament-aprenentatge i la millor atenció de 

l‟alumnat i de les seves famílies. També haurà de respectar els terminis establerts per 

l‟administració educativa per a executar les gestions acadèmiques. 

 

Art. 273.- L‟alumnat disposarà a l‟aula del seu propi calendari on constarà les activitats 

ja previstes a l‟inici de cada avaluació i s‟actualitzarà amb les dades que el grup-classe 

necessiti per a la seva vida acadèmica. 

 

Els pares o tutors legals rebran el calendari general del curs a la primera reunió 

col·lectiva de pares i mares (octubre). 

 

En la mesura que sigui possible, tant l‟alumnat com els pares o tutors legals tindrà accés 

a un calendari digital de la planificació del centre i de la classe del seu fill o filla. 

 

Secció 2. Horaris del centre 

 

Art. 274.- Horari general del centre 

El règim acadèmic de l‟Institut és diürn amb jornada compactada per a tot l‟alumnat,  

per la qual cosa l‟horari del centre i l‟horari lectiu s‟ajusten a aquesta organització 

horària singular. 
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El centre romandrà obert dilluns i dimarts de 2/4 de 8 del matí a 2/4 de 6 de la tarda i 

dimecres, dijous i divendres de 2/4 de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda. Fora d‟aquest 

horari caldrà l‟autorització de la direcció per utilitzar les instal·lacions del centre. 

 

L‟horari lectiu de l‟alumnat d‟ESO serà dilluns a divendres de 8 del matí a ¼ de 3 de la 

tarda. L‟horari lectiu de l‟alumnat de batxillerat serà dilluns de 8 del matí a ¼ de 3 de la 

tarda i de 3‟10 de la tarda a 5; de dimarts a divendres 8 del matí a ¼ de 3 de la tarda. 

Ambdós ensenyaments gaudiran d‟un esbarjo al matí de 30 minuts com a mínim. 

 

L‟inici i l‟acabament de les classes s‟indicaran amb un senyat acústic. És responsabilitat 

del professorat que l‟alumnat compleixi les indicacions del senyal acústic. 

 

Art. 275.- Horari de l‟alumnat 

 

L‟alumnat d‟ESO té 30h lectives setmanals i l‟alumnat de batxillerat té 32h lectives a la 

setmana, sense comptar-hi les hores corresponents al treball de recerca. 

 

L‟horari lectiu de gada grup s‟adaptarà a les instruccions del Departament 

d‟Ensenyament pel que fa a durada, hores lliures, tutoria, esbarjo, assignacions horàries 

mínimes a les matèries,... 

 

Les sessions de classe s‟organitzaran a partir de les concrecions curriculars definides al 

projecte educatiu i al projecte de direcció. Amb caràcter general, les sessions de classes 

tindran una durada de 55 o 60 minuts. Malgrat això, amb el vistiplau de la direcció i 

sempre que no s‟alteri l‟organització general del centre, es poden organitzar sessions de 

classe d‟entre 40 i 120 minuts. En aquest cas, caldrà garantir el compliment de les 

assignacions horàries mínimes assignades a les diferents matèries en els decrets 

curriculars. 

 

El primer dia del curs escolar es lliurarà l‟horari setmanal a l‟alumnat. Aquest horari 

inclourà les sessions de classe i altres activitats escolars i el temps d‟esbarjo. També 

se‟ls lliurarà l‟horari d‟atenció del professorat, especialment del tutor/a. 

 

Els pares o tutors legals rebran l‟horari dels seus fills a través del correu electrònic i, a 

mesura que vagi essent possible, el podran consultar via telemàtica. 

 

Art. 276.- Horari del professorat 

 

L‟horari laboral del professorat (37‟5h setmanals) serà distribuït d‟acord amb les 

instruccions del Departament d‟Ensenyament. La dedicació especial dels membres de 

l‟Equip Directiu de 35h setmanals, que inclou reunions i gestions fora del centre, es farà 

constar de manera global en la dedicació horària individual. 

 

L‟horari del professorat serà anual. Dins l‟horari setmanal, hi constaran les hores de 

classe, les hores destinades a reunions i coordinació del professorat, les hores d‟atenció 

a l‟alumnat i als seus pares o tutors legals, les hores de guàrdia, les hores destinades a 

càrrecs de coordinació o gestió. 
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Les reunions d‟equips docents i altres reunions no incloses específicament en l‟horari 

fix es realitzaran els dimarts a la tarda de 3‟10h a 5‟10h. Les reunions del claustre de 

professorat es realitzaran, sempre que ho permeti la planificació general del centre, els 

dimarts a la tarda. 

 

Els dies d‟activitats especials, l‟horari del professorat podrà ser modificat segons la 

programació del dia i en benefici de l‟activitat desenvolupada. 

 

Les reunions de preavaluació i avaluació tot i estar recollides en el calendari del curs 

escolar seran degudament convocades per correu electrònic. 

 

Les reunions de pares i mares o tutors legals es convocaran a partir de les 8 del vespre i 

tindran caràcter obligatori pel professorat que hi sigui convocat. 

 

Art. 277.- Elaboració dels horaris 

 

Els horaris seran elaborats atenent, en la mesura que sigui possible, els següents criteris: 

 Les matèries tindran durada anual. 

 En el cas de les matèries instrumentals, que alguna de les hores setmanals 

s‟imparteixi en les tres primers hores. 

 Que els desdoblaments d‟una matèria en un mateix grup coincideixin el mateix 

dia. 

 Que el desdoblament d‟una matèria en un grup no coincideixi amb l‟hora de 

grup sencer el mateix dia. 

 Que les sessions setmanal d‟una matèria (de menys de 4h setmanals) no 

s‟imparteixin  en dies consecutius. 

 Que l‟hora de tutoria dels grups del mateix nivell sigui el mateix dia i, si és 

possible, que algunes siguin consecutives. 

 La reunió d‟equip de direcció sigui en dilluns i la de tutors, dimarts. 

 Que la reunió de tutors/es es realitzin abans de les sessions de tutoria. 

 Els establerts en la planificació i l‟organització dels programes de diversificació 

curricular o altres programes d‟atenció a la diversitat. 

 Garantir que en cada hora de classe hi hagi com a mínim dos o tres professors de 

guàrdia i durant l‟esbarjo, quatre.  

 Atendre els aspectes relacionats amb la gestió i coordinació (reunions amb 

agents externs, hores consecutives de treball, desplaçaments,...). 

 Que l‟horari del professorat: 

 Sigui compacte. 

 Només un dia a la setmana, com a màxim, imparteixi cinc hores de classe 

(en cas que no demani cap condicionant personal) 

 

L‟elaboració de l‟horari és responsabilitat del-de la cap d‟estudis, amb el suport de 

l‟Equip Directiu. 

 

El director del centre aprovarà provisionalment l‟horari. El Claustre de Professorat, en 

la reunió d‟inici de curs, comprovarà l‟adequació als criteris pedagògics establerts i 

podrà sol·licitar correccions si, majoritàriament, considera que no els compleix. El-la 

cap d‟estudis disposarà d‟una setmana per estudiar les propostes i intentarà atendre-les 

sempre que no comportin una alteració global dels horaris i beneficiïn l‟atenció de 
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l‟alumnat i el procés d‟ensenyament aprenentatge. Mentrestant, s‟aplicaran els horaris 

provisionals. El-la cap d‟estudis presentarà de nou els horaris a la direcció justificant els 

canvis que no s‟han pogut incorporar i se‟n donarà coneixement als caps de 

departament. L‟horari definitiu s‟incorporarà a la programació general anual per a la 

seva aprovació definitiva. 

 

Els horaris del professorat, del personal d‟atenció educativa, del personal 

d‟administració i serveis i dels grups d‟alumnes formaran part de la programació 

general anual i es donaran a conèixer a la comunitat educativa en suport paper a la sala 

de professorat i a consergeria i en suport digital al web o blog del centre. 

 

 

Secció 3. Entrades i sortides del centre. 

 

Art. 278.- A l‟inici i a l‟acabament de les classes 

 

L‟entrada a primera hora del matí és farà pel pati. Les monitores del transport deixaran 

l‟alumnat a l‟interior del recinte. L‟alumnat anirà al pati on esperarà el senyat acústic 

per entrar a l‟edifici escolar per les portes assenyales (porta lateral del vestíbul, porta del 

fons del passadís i accés directe aules prefabricades). Per accedir a les aules, l‟alumnat 

haurà d‟utilitzar les rampes i escales que facilitin el trajecte més curt sense restriccions. 

L‟ascensor serà d‟ús exclusiu en cas de necessitat i s‟hi podrà accedir acompanyat de 

personal del centre. Durant l‟arribada de l‟alumnat hi haurà de guàrdia un membre de 

l‟Equip Directiu i un/a professor/a. En cas de pluja, s‟obrirà el gimnàs. A criteri del 

personal de guàrdia, es podran obrir altres instal·lacions o es podrà avançar l‟entrada a 

les aules. A darrera hora, l‟alumnat sortirà per la porta principal. 

 

L‟alumnat d‟ESO no pot sortir del recinte escolar mentre no arribi l‟autocar a recollir-

lo. L‟alumnat de batxillerat podrà esperar el transport al carrer. 

 

La porta exterior d‟accés al recinte escolar romandrà sempre tancada. Per a l‟entrada i la 

sortida de l‟alumnat, el personal subaltern obrirà tota la porta interior de l‟edifici 

principal i la porta gran exterior del recinte. 

 

Art. 279.- Durant l‟horari lectiu 

 

L‟alumnat d‟ESO que convalida matèries romandrà a la biblioteca escolar durant les 

hores convalidades. En cas que aquestes hores siguin les primeres o les darreres del 

matí, podrà incorporar-se més tard o marxar abans amb els pares o tutors.  

 

L‟alumnat de batxillerat que no cursa alguna matèria romandrà a la biblioteca escolar. 

En cas que aquestes hores siguin les primeres o les darreres del matí, podrà incorporar-

se més tard o marxar abans; si és menor d‟edat haurà de presentar l‟autorització dels 

seus pares o tutors legals. Si es tracta d‟alumnes que cursen matèries soltes, podran 

assistir al centre només a les hores de classe. 

 

Totes les entrades i sortides dels alumnes amb convalidacions o que només cursin 

algunes matèries es faran per la porta principal i s‟haurà de comunicar, l‟entrada o la 

sortida, a consergeria. El personal subaltern en prendrà nota per al registre. 
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Si algun/a alumne/a s‟ha d‟absentar del centre en horari escolar, haurà de portar la 

corresponent autorització signada pels pares o tutors legals i l‟haurà de lliurar a 

consergeria. Si l'absència és sobrevinguda (malestar, malaltia,...), caldrà justificar-la 

posteriorment.  

 

L‟alumnat d‟ESO esperarà la persona o les persones que l‟ha/n de recollir al vestíbul. 

Les persones adultes s‟identificaran al personal subaltern, el qual anotarà la incidència a 

la llista del transport i al registre de faltes. No s‟autoritzarà a marxar a cap alumne/a 

d‟ESO amb amics o altres pares sense l‟autorització escrita o telefònica dels pares o 

tutors legals. 

 

Art. 280.- Durant l‟esbarjo 

 

L‟alumnat ha de romandre al centre durant tot l‟horari escolar, que inclou el temps 

d‟esbarjo. La direcció del centre podrà autoritzar la sortida d‟alumnat de batxillerat en 

casos excepcionals i amb la deguda justificació.  

 

L‟accés al patí es farà per la sortida lateral del vestíbul, per la porta del fons del passadís 

i directament des de les aules prefabricades. Queda prohibit sortir al pati pels accessos 

directes des de les aules i per les portes d‟emergència. 

 

L‟accés al menjador es farà per l‟exterior de l‟edifici. 

 

A l‟hora de sortir i d‟entrar del pati, el personal subaltern obrirà completament la porta 

lateral del vestíbul i les portes del fons del passadís. També s‟assegurarà que les portes 

de les aules i, especialment, les portes de les aules prefabricades estiguin tancades. 

 

 

Secció 4. Vigilància de l‟esbarjo 

 

Art. 281.- Es considera zona d‟esbarjo la zona de les pistes poliesportives i el menjador; 

si s‟escau, també es podrà utilitzar la biblioteca escolar per llegir o fer deures.  

 

Art. 282.- Es procurarà que hi hagi almenys quatre professors de guàrdia. Un es situarà 

al vestíbul d‟entrada, que controlarà que els passadissos quedin buits i que no entrin 

alumnes i supervisarà el menjador escolar, i els altres tres vigilaran els llocs destinats a 

l‟alumnat: pati i serveis.  

 

Sempre que sigui possible, es designarà personal de vigilància a la biblioteca 

(biblionautes, professorat voluntari, professorat de guàrdia,); en cas contrari, el 

professor de guàrdia del vestíbul regularà l‟accés a la biblioteca. 

 

Art. 283.- Són funcions generals del professorat de guàrdia de l‟esbarjo: 

 Vetllar perquè tots els alumnes surtin al pati; que no hi hagi alumnat al vestíbul 

(llevat de l‟alumnat amb autorització), als passadissos o als serveis de la planta 

superior. 

 Vetllar per una bona convivència en els espais destinats a l‟alumnat. 

 Vetllar perquè l‟alumnat no fumi ni utilitzi aparells electrònics inadequadament. 

 Vetllar perquè l‟alumnat faci bon ús de les papereres i dels serveis sanitaris. 

 Vetllar perquè les pistes siguin utilitzades per l‟alumnat a qui pertoqui. 
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A més, el/la professor/a que vigili el vestíbul vigilarà l‟entrada a les aules de l‟alumnat 

de 1r (que entrin a l‟aula, mantenir ordre, mantenir les portes obertes, evitar la presència 

d‟alumnat d‟altres grups,...). 

 

El professorat de guàrdia de l‟esbarjo comença la seva tasca a l‟inici del senyal acústic i 

finalitza quan tot l‟alumnat ha entrat a les aules. 

 

Art. 284.- L‟alumnat col·laborador del pla català d‟esport a l‟escolar lliurarà el material 

esportiu a l‟alumnat i tindrà cura de recuperar-lo. 

 

  

Secció 5. Visites dels pares. 

 

Art. 285.- L‟alumnat no podrà rebre visites dels pares o tutors legals durant l‟horari 

escolar. En casos d‟urgència o força major els pares o tutors legals s‟adreçaran a 

consergeria. El personal subaltern valorarà la urgència o gravetat de la situació i 

decidirà si cal o no atendre la demanda dels pares o tutors legals. Es prioritzarà recollir 

l‟encàrrec i fer-lo arribar a l‟alumne/a entre classe i classe. Si aquesta no és la millor 

opció, el personal subaltern anirà a buscar l‟alumne/a a l‟aula. L‟alumne/a sortirà de 

l‟aula el temps imprescindible per atendre els pares o tutors legals. 

 

Si la sol·licitud dels pares o tutors legals requereix que l‟alumne/a abandoni el centre, es 

seguirà el protocol corresponent. 

 

 

Secció 6. Puntualitat i assistència 

 

Art. 286.- De l‟alumnat 

 

El centre no contempla la matrícula lliure per la qual cosa l‟assistència de l‟alumnat de 

tots els nivells educatius és obligatòria. 

 

És molt important que l‟alumnat adquireix l‟hàbit de complir les seves obligacions i fer-

ho puntualment. Aquest és un aspecte que el professorat ha de tenir en compte a l‟hora 

de valorar el procés d‟aprenentatge de cada alumne/a. 

 

Per tal d‟afavorir l‟adquisició d‟aquest hàbit i de tenir informats els pares o tutors legals 

en cas que no sigui així, s‟estableix el següent mecanisme de control d‟assistència: 

 Un cop iniciada la primera sessió de classe, un membre del personal subaltern 

passarà per tots els grups per validar i modificar, si s‟escau, les llistes 

d‟assistència. 

 Posteriorment, es posarà en contacte amb la família per comunicar-los la 

incidència. 

 Finalment, introduirà la incidència al programa informàtic. 

 El personal subaltern mantindrà actualitzada la llista d‟assistència al llarg del 

matí, fent-hi constar l‟alumnat que arriba tard o que marxa abans. 

 Cada professor/a ha de controlar diàriament i en cada sessió de classe les 

possibles absències i/o retards. Anotarà al programa informàtic F (falta), R 

(retard), E (expulsió), I (incidència). 



   

86 

 

 A primera hora del matí, l‟alumnat es dirigirà directament a l‟aula on té classe i 

esperarà el/la professor/a dins l‟aula. 

 Durant el canvi de classe, l‟alumnat que no ha de canviar d‟aula ha d‟esperar 

el/la professor/a dins l‟aula amb correcció; escales, passadissos, rampes,... són 

lloc de pas. 

 Durant el canvi de classe, l‟alumnat que ha de canviar d‟aula es desplaçarà amb 

ordre i celeritat, per la via més directa, a l‟aula corresponent. Si està oberta, 

esperarà el/la professor/a dins l‟aula; si no està oberta, s‟esperarà al passadís 

amb silenci i ordre, intentant no obstruir el pas i ni destorbar les classes veïnes. 

 A l‟hora d‟entrada al centre, l‟accés es tancarà cinc minuts després de l‟hora 

establerta. Si algun/a alumne/a arriba tard, haurà de deixar el nom a consergeria i 

després dirigir-se a classe. Si arriba passats 30 minuts, l‟alumne/a haurà de 

deixar el nom a consergeria i es dirigirà a la biblioteca on l‟atendrà el professorat 

de guàrdia. En cap cas, passats 30 minuts l‟alumne/a s‟incorporarà a la classe. 

 Entre classe i classe no hi ha temps d‟esbarjo, només el temps necessari perquè 

professorat i alumnat puguin canviar d‟aula; per tant, no es pot arribar tard. Si 

l‟alumne/a necessita anar als serveis, esperarà que arribi el nou professor i li 

demanarà permís, que només serà concedit per raons excepcionals a criteri del 

professor/a. Si un/a professor/a autoritza un/a alumne/a a sortir de l‟aula tot just 

iniciada la classe o durant la classe, li entregarà una targeta que l‟autoritza a 

circular pel passadís. Tot alumne/a que circuli pel passadís en horari lectiva serà 

retornat a l‟aula pel professorat de guàrdia o per la direcció. 

 En acabar un examen o prova escrita, l‟alumnat romandrà dins de l‟aula fins a 

l‟acabament de la classe. 

 No es pot sortir de l‟aula abans que soni el senyat acústic. És responsabilitat del 

professorat respectar l‟horari. 

 Es considera retard quan l‟alumne/a arriba a l‟aula després del professor/a. 

 S‟ha de deixar entrar l‟alumnat a l‟aula encara que arribi en retard. El 

professorat en deixarà constància al programa informàtic i ho tindrà en compte a 

l‟hora d‟avaluar el procés d‟aprenentatge.  

 D‟acord amb la reglamentació del títol V la reiteració d‟absències i/o retards 

injustificats constitueixen una falta. 

 Els tutors/les tutores individuals faran el seguiment de les faltes d‟assistència i 

dels retards de cada alumne/a i faran les gestions corresponents amb l‟alumne/a 

i/o els seus pares o tutors legals. 

 L‟alumnat que obtingui convalidació d‟alguna matèria, estudiï alguna matèria a 

l‟IOC o no cursi el currículum complet, tindrà l‟opció de no incorporar-se o 

d‟abandonar el centre sempre que es tracti de la primera o de l‟última hora i 

prèvia autorització dels pares o tutors legals i amb el coneixement del tutor o la 

tutora individual. 

 A partir de 3r d‟ESO es pot tenir en consideració el fet que les decisions 

col·lectives adoptades per l‟alumnat en relació a la seva assistència a classe no 

tinguin consideració de falta si: 

 La reivindicació és per raons generals externes al funcionament del propi 

centre. 

 S‟ha comunicat a la direcció del centre amb 48h d‟antelació en un escrit 

signat pel Consell de delegats-delegades o els membres de la classe. 

 Es disposa d‟autorització dels pares o tutors legals (en cas de 3r i 4t ESO). 
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La inassistència no pot comportar sortir del centre a la meitat de la jornada 

lectiva.  

El professorat continuarà tenint les seves responsabilitats docents i, si assisteix 

un/a alumne/a com a mínim, impartirà la docència habitual. 

 Les sortides del centre previstes s‟han de justificar amb una butlleta inclosa en 

l‟agenda escolar i presentar-la a consergeria. Les sortides del centre imprevistes 

s‟han de justificar a posteriori d‟acord amb el procediment de justificació 

d‟absències i retards. 

 Les  faltes d‟assistència o de retard les poden justificar els pares o tutors legals, 

en cas d‟alumnes menors d‟edat, o els mateixos alumnes, en cas d‟alumnes 

majors d‟edat, de les següents maneres: 

a. L‟alumnat de 1r d‟ESO, presentant al/a la tutor/a individual una butlleta 

que es troba a l‟agenda. Després, el/la mateix/a alumne/a entregarà la 

butlleta a secretaria. 

b. La resta d‟alumnat, entregant la butlleta de l‟agenda a secretaria. 

c. Enviant un correu electrònic a justificacions@inslaserra.cat 

 L‟avís telefònic al personal subaltern només té valor informatiu; la justificació 

ha de ser documental. 

 L‟alumnat que, per circumstàncies especials o a criteri del professor/a no pugui 

realitzar les activitats d‟educació física i el professorat de la matèria no se‟n 

pugui fer càrrec es quedarà sota la custòdia del professorat de guàrdia realitzant 

les tasques encomanades. El professorat d‟educació física serà el responsable de 

comunicar-ho al professorat de guàrdia. 

 En cas que un/a alumne/a no pugui assistir a classe perquè, per raó de les seves 

responsabilitats, ha de participar en alguna reunió dins el centre, el professorat 

de l‟aula recollirà el fet com una absència. La persona responsable de la 

convocatòria  (direcció, cap d‟estudis, coordinador/a,...) serà el responsable de 

justificar aquesta absència entregant a secretaria la relació d‟assistents a la 

reunió, el dia i les hores ocupades. secretaria justificarà l‟absència al programa 

informàtic. 

 

Art. 287.- Especificitats de l‟assistència de l‟alumnat de batxillerat 

 Prèvia autorització escrita dels pares o tutors legals, si són menors d‟edat, podrà 

abandonar el centre o no incorporar-s‟hi a la primera i darrera hora en cas 

d‟absència del professorat i si el-la cap d‟estudis no ha pogut omplir el buit amb 

una altra classe. Per fer-ho hauran de rebre l‟autorització d‟un membre de 

l‟Equip Directiu o del coordinador de nivell. 

 Quan no es pugui assistir a una activitat avaluativa (control, presentació de 

treballs,...) cal justificar l‟absència documentalment o que els pares o tutors 

legals telefonin al tutor individual el mateix dia i, si és possible, abans de l‟hora 

de l‟activitat.    

 Si es falta a les hores prèvies als controls, caldrà justificar-ne el motiu per escrit i 

documentalment i/o per trucada telefònica el mateix dia i, si és possible abans de 

l‟hora de l‟activitat o entrevista amb el tutor/a individual. El/la professor/a, 

segons el motiu de l‟absència, decidirà quan i com es recupera l‟activitat. 

 Si l‟activitat avaluativa ja està feta i es detecta la falta posteriorment, aquesta 

activitat avaluativa podrà ser anul·lada a l‟alumne/a. 

 L‟alumnat que no estigui matriculat a un curs complet perquè ja té assignatures 

aprovades o n‟està exempt podrà assistir a les altres classes del curs si es 
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compromet a seguir-les amb correcció i aprofitament. En cas contrari, només 

assistirà a les classes de les matèries pendents. 

 Quan el percentatge d‟hores de no-assistència a una matèria arribi al 15% de les 

hores totals trimestrals, l‟alumnat perdrà el dret a l‟avaluació ordinària i 

conservarà el dret a la recuperació ordinària i a la convocatòria extraordinària de 

recuperació. 

 Quan el percentatge d‟hores de no-assistència a una matèria arribi el 20% de les 

hores totals trimestrals, l‟alumnat perdrà el dret a l‟avaluació ordinària (exàmens 

i recuperació ordinària) i solament conservarà el dret a la convocatòria 

extraordinària de recuperació. 

 

Art. 288.- Assistència del professorat 

 

El professorat ha de ser puntual a classe. Atès que entre classe i classe no hi ha descans, 

es recomana que el professorat vagi directament d‟una aula a l‟altra sense passar per la 

sala de professorat. 

 

El professorat ha de complir l‟horari de classes i les altres activitats d‟horari fix i el 

calendari d‟activitats establert en la programació general anual del centre. També ha 

d‟assistir a les reunions del claustre, a les reunions de coordinació, a les derivades de la 

seva condició de tutor/a o del càrrec que ocupi i a les altres reunions degudament 

convocades per la direcció. 

 

El professorat deixarà constància escrita del compliment del seu horari i de l‟assistència 

a les reunions a les quals està convocat. 

 

Totes les absències i tots els retards s‟han de justificar documentalment amb data, hora i 

motiu. Les faltes d‟assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. 

La direcció dels Serveis Territorials concedeix les llicències i la direcció del centre, els 

permisos. 

 

En el portal de centre de la intranet del Departament d‟Ensenyament s‟especifiquen els 

continguts rellevants en matèria de llicències i permisos i de les normes que els regulen, 

així com els aspectes de procediment que són associats a la seva petició i concessió i els 

impresos del Departament.  Els impresos propis del centre es trobaran a l‟arxivador de 

la sala de professorat o al moodle del centre. 

 

La sol·licitud i la justificació dels permisos seguirà el procediment següent: 

1. Procediment en cas d’absència imprevista: s‟ha de comunicar, tan aviat com 

sigui possible, al-a la cap d‟estudis o, si no és possible, a consergeria, que ho 

comunicarà a un altre membre de l‟Equip Directiu o al professorat de guàrdia 

perquè en faci la substitució. En reincorporar-se al centre, ha de justificar-la a la 

direcció amb els impresos i la documentació pertinents. La direcció apreciarà el 

caràcter justificat de l‟absència en el marc de la normativa vigent. 

2. Procediment en cas d’absència prevista: cal fer una sol·licitud per escrit a la 

direcció del centre amb l‟imprès normalitzat amb una antelació mínima de 48h. 

Cal fer-hi constar la data, el motiu i totes les hores d‟absència (tant lectives com 

no lectives). En reincorporar-se presentarà a la direcció els justificants 

corresponents, on ha de constar-hi com a mínim el nom, la data, el motiu i la 

durada. 
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La direcció del centre registrà les absències justificades i injustificades del personal 

adscrit al centre mitjançant l‟aplicació informàtica del Departament. I a l‟inici del mes 

següent farà pública a la cartellera de la sala de professorat la relació de tot el personal 

amb les faltes d‟assistència corresponents al mes anterior. Dins dels deu primers dies 

del mes en curs, les trametrà als Serveis Territorials. 

 

Quan es produeixi una absència, un retard o una impuntualitat d‟un/a professor/a, la 

direcció procedirà a la deducció proporcional de retribucions, que no té caràcter 

sancionador, d‟acord amb el procediment establert pel Departament. Si la direcció 

constata que es donen, al mateix temps, circumstàncies que són objecte de la via 

disciplinària seguirà el procediment per a faltes lleus, greus o molt greus.  

 

Sempre que sigui possible, el professorat absent deixarà feina per a l‟alumnat. Si 

l‟absència és prevista, el professorat té l‟obligació de deixar feina preparada per a les 

classes dels dies que duri la seva absència. L‟entregarà al-a la cap d‟estudis, que 

s‟encarregarà de donar les instruccions adequades perquè l‟alumnat la faci. La feina 

encomanada serà recollida pel professorat de guàrdia i dipositada al prestatge 

corresponent al professor absent. El professorat haurà d‟incloure la correcció d‟aquestes 

tasques al procés d‟aprenentatge i d‟avaluació de l‟alumnat. El professorat deixarà la 

feina escrita encara que l‟encomani directament a l‟alumnat 

 

El/la cap de departament tindrà material complementari de suport preparat per a cada un 

dels cursos per tal que l‟alumnat avanci en la matèria en el supòsit d‟una absència llarga 

d‟un/a professor/a que no hagi pogut facilitar feina per al seu alumnat. 

 

El professorat que prevegi una absència en grups de l‟ESO no n‟informarà als alumnes. 

 

Art 289.- Gestió de les absències del professorat 

 

La direcció informarà al-a la cap d‟estudis dels permisos i de les llicències concedits. 

El-la cap d‟estudis en preveurà la substitució i l‟adopció de les mesures adients. 

 S‟aplicarà la mesura més beneficiosa per al procés d‟aprenentatge de l‟alumnat. 

 En primer lloc, s‟assignarà la substitució al professorat que no té classes per 

absència de l‟alumnat. 

 En segon lloc, s‟assignarà la substitució al professorat de guàrdia. 

 En ambdues situacions, es prioritzarà el/la professor/a que imparteix classe en 

aquells grup o que, per motius diversos hi manté una vinculació. 

 En ambdues situacions, també es prioritzarà un/a professor/a del mateix 

Departament o que imparteixi la mateixa matèria. 

 

En cas d‟una absència reiterada es vetllarà per distribuir la guàrdia entre el professorat 

que ha de cobrir-la habitualment. 

 

En el cas que hi hagi més guàrdies a cobrir que professorat de guàrdia, el-la cap 

d‟estudis o, en el seu lloc, un altre membre de l‟Equip Directiu prendrà les mesures 

adients: assumir la guàrdia un membre de l‟Equip Directiu, ajuntar grups, canviar grups 

d‟aula,... En aquest cas, s‟anotarà al full de guàrdies o es comunicarà a consergeria on és 

el professorat de guàrdia per tal d‟estar localitzable. 
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Si l‟absència que cal cobrir és una classe que s‟imparteix en una aula específica 

(laboratori, taller, informàtica,...) l‟alumnat romandrà a la seva classe habitual llevat que 

el-la cap d‟estudis hagi organitzat l‟activitat de tal manera que hi assisteixi un/a 

professor/a que utilitzi aquesta instal·lació o que, d‟acord amb el/la professor/a absent, 

l‟activitat no requereixi coneixements específics, ni coneixement de l‟aula i es 

garanteixi la màxima seguretat per a l‟alumnat i per a la instal·lació. 

 

Si el/la professor/a absent imparteix educació física,  l‟alumnat romandrà a la seva 

classe habitual. 

 

L‟alumnat només podrà sortir al pati durant l‟absència d‟un/a professor/a amb el 

vistiplau de la direcció o del-de la cap d‟estudis i si no ha de molestar altres activitats 

que s‟hi desenvolupin. Seran aspectes a considerar per poder sortir al pati: el nombre 

d‟hores lectives sense el professorat titular el mateix dia, la ubicació temporal de l‟hora 

de classe i el contingut i l‟organització de la matèria. 

 

El-la cap d‟estudis podrà modificar, amb caràcter transitori i provisional, l‟assignació de 

grups i la distribució de les hores lectives d‟un/a professor/a per tal que pugui atendre 

hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta modificació podrà afectar també 

la distribució de les hores complementàries d‟horari fix.  

 

 

Secció 7. Actuacions en el supòsit d‟absentisme de l‟alumnat 

 

Art. 290.- Quan es detecti l‟absència reiterada, justificada o injustificada, d‟un/a 

alumne/a es procedirà de la següent manera: 

 En primer lloc, el/la tutor/a individual buscarà la solució del problema amb 

l‟alumne i el pare, mare o tutor legal. 

 Si la situació no millora, el-la cap d‟estudis o el coordinador pedagògic-la 

coordinadora pedagògica intervindran amb l‟alumne/a i la família. Si les 

característiques de l‟alumne/a i/o del seu entorn ho aconsellen, demanaran la 

col·laboració del personal d‟orientació educativa i de la professional de l‟EAP.  

 Si no són localitzables telefònicament, es citaran per correu certificat. 

 Si la situació no millora, la direcció del centre presentarà el cas a la comissió 

d‟atenció a la diversitat perquè derivi el cas a la treballadora social dels serveis 

educatius. 

 

Si des d‟un bon començament, es constaten indicis de major risc per a l‟alumne/a, 

després de la primera intervenció del tutor/de la tutora individual, es sol·licitarà la 

intervenció dels serveis educatius i dels serveis socials. 

 

La direcció farà un seguiment quinzenal amb la treballadora social dels serveis 

educatius per detectar casos de possible absentisme i de risc d‟exclusió social o escolar. 

La comissió d‟atenció a la diversitat inclourà en les seves reunions el seguiment de 

l‟absentisme escolar. 
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Secció 8. Admissió d‟alumnes malalts i dels accidents 

 

Art. 291.- L‟alumnat malalt haurà de romandre a casa. Si l‟alumne/a es troba malament 

al centre, s‟avisarà a la família perquè el vingui a recollir.  Si no es localitza la família, 

l‟alumne/a serà atès amb la diligència convenient pel professorat de guàrdia, si és 

possible; pel personal subaltern o per la direcció del centre. 

 

El centre podrà custodiar medicament que es prengui l‟alumnat però en cap cas l‟hi 

administrarà ni li recordarà que li cal prendre el medicament. Amb la prescripció 

mèdica i l‟autorització corresponents, la direcció del centre decidirà, excepcionalment, 

si es pot o no administrar determinats medicaments en casos d‟urgència, malalties 

cròniques severes, ... 

 

Art. 292.- El professorat que es trobi dirigint una activitat escolar en la qual tinguin lloc 

un accident, haurà d‟atendre la situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar. 

Haurà d‟actuar en tot moment amb la diligència convenient i: 

 Avisar a consergeria i al professorat de guàrdia o a algun membre de la direcció. 

 Si la situació és greu, es trucarà en primer lloc, als serveis d‟emergència. 

Després a la família. 

 Si la família no arriba a temps, un professor de guàrdia o un membre de l‟Equip 

Directiu, acompanyarà l‟alumne/a amb els tècnics sanitaris fins al CAP o HUAV. 

 El/la professor/a acompanyarà l‟alumne/a fins que es personin els seus pares, 

tutors legals o familiars majors d‟edat. 

 Si la situació no és greu, es trucarà a la famílies perquè recullin l‟alumne/a i el 

portin al CAP o HUAV. 

 Si la família no pot arribar al centre amb la celeritat convenient, un professor de 

guàrdia o un membre de l‟Equip Directiu acompanyarà l‟alumne/a al CAP amb 

un taxi.  

 Si la situació ho permet, l‟alumne/a esperarà els familiars al centre, 

preferiblement al despatx de tutoria. Un membre del personal subaltern, un/a 

professor/a de guàrdia o a algun membre de la direcció l‟atendrà amb la 

diligència convenient. 

 Si falta poc per tornar a casa, i la situació no presenta cap gravetat, s‟avisa els 

pares o tutors legals i s‟espera el transport escolar. 

 

 

Secció 9. Obertura i tancament de les portes 

 

Art. 293.- Les aules romandran sempre tancades quan no es facin activitats i serà 

responsabilitat del professorat que quedin tancades. 

 

Art. 294.- El personal subaltern és el responsable d‟obrir i tancar les portes: 

 A primera hora del matí, obrirà les portes de totes les aules ordinàries, incloses 

les aules prefabricades. També obrirà complement la porta lateral del vestíbul i 

les portes del fons del passadís. 

 Abans de l‟esbarjo, obrirà complement la porta lateral del vestíbul i les portes 

del fons del passadís. També obrirà la porta exterior d‟accés als serveis del 

passadís i tancarà la porta interior. 
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 Durant l‟esbarjo, haurà de tancar les portes del fons del passadís, caldrà 

supervisar que totes les aules estiguin tancades, incloses les aules prefabricades. 

 Quan acabi l‟esbarjo, obrirà complement la porta lateral del vestíbul, les portes 

del fons del passadís i les portes de les aules prefabricades. 

 

Art. 295.- Si un alumne/a ha d‟entrar a una aula ordinària, demanarà la clau a 

consergeria. Si la causa és justificada a criteri del personal subaltern, se li deixarà la 

clau, que haurà de tornar immediatament. 

 

Si un alumne/a ha d‟entrar a una aula específica, demanarà la clau a consergeria. Si la 

causa és justificada a criteri del personal subaltern, i sempre que no deixi desatès el 

servei, un membre del personal subaltern l‟acompanyarà a l‟aula. Si ho creu convenient, 

podrà demanar a un/a professor/a si el pot acompanyar. Altrament, l‟alumne/a s‟haurà 

d‟esperar. 

 

  

Secció 10. Activitats escolars 

 

Art. 296.- Les activitats escolars són totes aquelles activitats que organitza l‟Institut. 

Poden ser: 

a. Activitats lectives: destinades a desenvolupar els continguts curriculars prescrits 

perquè l‟alumnat assoleixin els objectius educatius de l‟etapa i les competències 

bàsiques. S‟imparteixen al centre o al seu entorn immediat en horari lectiu. 

Tenen caràcter obligatori. 

b. Activitats no lectives: destinades a complementar el currículum, a afavorir la 

convivència i a enriquir la vida del centre, a celebrar dates significatives,.... 

(excursions, diades culturals, conferències, viatges, intercanvis,...). Estan 

organitzades per l‟Institut amb o sense col·laboració d‟altres agents, per altres 

entitats col·laboradores amb la formació dels joves i es poden desenvolupar dins 

o fora el recinte escolar en horari lectiu o fora de l‟horari lectiu. Distingim: 

b.1. Activitats extraescolars: activitats que es fan fora de l‟horari escolar 

organitzades, promogudes o difoses per AMPA, AEE, Centre,….. Tenen 

caràcter voluntari. 

b.2. Activitats extraordinàries: activitats destinades a celebrar fets, 

esdeveniments o dates significatives (Nadal, Sant Jordi, Jornades esportives, 

diades o actes culturals,....). S‟organitza en horari lectiu i tenen caràcter 

obligatori.  En l‟organització d‟aquestes activitats s‟hi ha d‟implicar tot l‟equip 

docent. 

b.3. Activitats complementàries: activitats destinades a complementar el 

contingut de les matèries curriculars, dels objectius educatius, de les 

competències bàsiques o de l‟acció tutorial. Es poden organitzar dins o fora el 

centre, dins o fora de l‟horari lectiu. Les activitats dins el centre i en horari lectiu 

tenen caràcter obligatori mentre les activitats fora del centre i/o fora de l‟horari 

lectiu tenen caràcter voluntari. 

Les activitats escolars no lectives estan regulades per les instruccions de l‟annex 4. 

 

Qualsevol acte que pugui interferir en l‟activitat escolar habitual haurà de ser notificada 

al-a la cap d‟estudis amb una setmana d‟antelació. 
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Secció 11. Gestió dels recursos materials i didàctics 

 

Art. 297.- En el marc del projecte educatiu i del projecte de direcció, els departaments 

decidiran el material didàctic a emprar per l‟alumnat.  El material didàctic ha d‟ajustar-

se als objectius educatius i a l‟ordenació curricular del nivell i de l‟etapa, ha de ser 

coherent i ha de tenir continuïtat al llarg de l‟etapa de la mateixa manera que ho han de 

ser les opcions metodològiques aplicades. Els llibres de text tindran una durada mínima 

de 4 anys  i els llibres de les àrees no lingüístiques seran en llengua catalana. L‟elecció 

dels llibres de text i/o recursos didàctics hauran de constar al llibre d‟actes del 

Departament. Si es preveu un canvi en aquest període, es traslladarà la sol·licitud 

fonamentada a la direcció del centre, que farà un informe abans de trametre-la a la 

Inspecció Educativa. Els Departaments de Llengua catalana i Llengua castellana hauran 

d‟acordar els llibres de text i les eines metodològiques i didàctiques que volen aplicar 

per facilitar la coordinació de continguts i per afavorir un millor aprenentatge dels 

aspectes comuns d‟ambdues llengües. 

 

Art. 298.- El material escolar públic i les instal·lacions del centre són de tothom i cal 

conservar-los entre tots. Tots els membres de la comunitat educativa vetllaran perquè 

així sigui. 

 

Art. 299.- El pla d‟acció tutorial, el pla de convivència i el professorat, tant en la gestió 

de l‟aula com en el procés d‟aprenentatge, inclouran en els seus plans de treball 

actuacions en relació al bon ús del material, de l‟equipament i de les instal·lacions. 

 

Art. 300.- No s‟iniciarà cap activitat fins que l‟aula estigui en les condicions adequades 

d‟ordre i netedat.  Quan acabi l‟activitat lectiva o quan s‟imparteixi l‟última hora de 

classe, l‟aula haurà de quedar recollida, neta, taules endreçades, cadires sobre la taula, 

llums apagats i, si s‟escau, finestres tancades. 

 

L‟alumnat ha de prendre consciència que quan faci canvi d‟aula, la seva aula podria ser 

ocupada per un altre grup d‟alumnes; per tant, cal deixar el material recollit i l‟espai net 

i endreçat. 

 

Si un/a professor/a decideix impartir la classe o part de la classe en un espai diferent a 

l‟habitual, els delegats i delegades s‟han de preocupar que la seva aula quedi tancada. 

 

Art. 301.- Dels desperfectes ocasionats intencionadament, i de les pèrdues o 

subtraccions, se‟n farà càrrec l‟alumne/a o el grup d‟alumnes afectat, abonant al centre 

el cost de la reparació o de la reposició o reparant el material o l‟espai malmès. La 

direcció, amb el vistiplau del Consell Escolar, podrà acordar el cobrament d‟una fiança 

a les famílies per a la conservació de les aules. Setmanalment, els delegats i delegades 

comunicaran a consergeria els desperfectes que s‟hagin pogut causar a l‟aula o al seu 

voltant. 

 

Art. 302.- L‟alumnat ha d‟evitar de portar massa diners i coses de valor al centre així 

com objectes aliens al treball escolar. El centre no se‟n fa responsable. 

 

Art. 303.- Convé sensibilitzar l‟alumnat i el personal del centre perquè utilitzi els 

contenidors adequats per a cada residu i faci un ús racional i sostenible del consum de 

llum, aigua i calefacció. 
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Art. 304.- La gestió dels recursos materials del centre es farà atenent els següents 

acords: 

1. La direcció és l‟òrgan competent per a l‟adquisició i la contractació de serveis i 

recursos materials així com d‟autoritzar i ordenar els pagaments. 

2. Tots els membres de la comunitat educativa, a través dels seus representants 

unipersonals o col·legiats, poden proposar la reposició, l‟arranjament o 

l‟adquisició de recursos materials o d‟instal·lacions. 

3. Els departaments didàctics podran proposar a la direcció del centre l‟adquisició 

dels recursos materials necessaris per dur a terme les seves activitats docents. 

4. Les peticions caldrà fer-les arribar a la direcció del centre per al seu estudi i per 

a la seva aprovació a final de curs o durant el primer trimestre per tal d‟ajustar la 

despesa a la gestió anual del pressupost 

5. L‟adquisició de material fungible bàsic per a les activitats docents s‟acordarà 

amb el secretari-la secretària del centre d‟acord amb els criteris definits per a la 

gestió econòmica i d‟acord amb el pressupost anual. 

6. El centre disposarà d‟un inventari general, que serà revisat regularment. El 

secretari-la secretària o la persona en qui delegui mantindrà actualitzat el 

material de caràcter general. Per la seva banda, els caps de departament o 

coordinadors es responsabilitzaran del material específic del seu àmbit 

acadèmic, i, per tant, de l‟inventari corresponent. Les modificacions es 

comunicaran al secretari-a al secretària abans d‟acabar el mes de novembre. 

7. El centre podrà buscar diferents fonts de finançament per millorar les seves 

dotacions de material i les seves instal·lacions. 

8. El material haurà d‟estar degudament emplaçat i l‟equip responsable establirà els 

criteris referents a la seva utilització i al seu control. No es pot retirar material 

del centre sense autorització del secretari-de la secretària o de la direcció. 

9. El material i les instal·lacions són per realitzar les activitats docents, 

complementàries i extrascolars del centre. 

10. Quan hi hagi canvi en la direcció, cal comprovar 1'inventari i, una vegada 

conforme, es signarà la corresponent acta de lliurament i recepció pels equips 

entrant i sortint. 

11. Amb el vistiplau del Consell Escolar, podran ser objecte de venda el material i el 

mobiliari que es considera obsolet i deteriorat, l‟import rebut passarà als 

ingressos del centre i aquests revertiran a l‟actualització i millora dels recursos. 

12. Els Departaments que disposin d‟aules específiques establiran les normes d‟ús i 

funcionament d‟aquestes instal·lacions. Aquesta normativa haurà d‟estar penjada 

en un lloc visible. 

 

Art. 305.- Ús social del centre 

Podran sol·licitar l‟ús, per cessió o lloguer, de les instal·lacions escolars els membres de 

la comunitat educativa, altres centres docents de la localitat i les entitats legalment 

constituïdes per realitzar activitats culturals, esportives, artístiques, acadèmiques,... o 

com a suport a activitats realitzades bàsicament a l‟entorn del centre.  

 

La cessió o lloguer es regiran pels següents criteris: 

a. Caldrà presentar una sol·licitud escrita en la qual consti com a mínim: 

l‟organitzador, la data, el motiu, les instal·lacions necessàries i la durada. 

b. La direcció del centre resoldrà la sol·licitud i n‟informarà al Consell Escolar. 
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c. La direcció del centre valorarà la necessitat o no de la presència d‟un membre 

del personal del centre, les despeses del qual haurà d„assumir l‟entitat 

organitzadora.  

d. Els organitzadors es responsabilitzaran de mantenir els espais i els equipaments 

en perfectes condicions i, si s‟escau, de fer-se càrrec de les reparacions o 

reposicions. 

e. No es cediran les instal·lacions en horari lectiu, llevat d‟excepcions molt 

justificades. 

f. En cap cas, la cessió de les instal·lacions inclourà material didàctic fungible. 

g. Si la cessió és puntual, i es fa a una entitat sense afany de lucre, no es demanarà 

compensació econòmica. 

h. Si la cessió té una durada superior a un dia, la direcció fixarà un compensació 

econòmica equivalent a la despesa que pugui ocasions el desenvolupament de 

l‟activitat i subscriurà un conveni amb l‟entitat organitzadora. 

i. La direcció també pot acordar la cessió de les instal·lacions a canvi de serveis en 

benefici del centre o del seu alumnat. 

j. L‟entitat haurà de tenir subscrita una pòlissa d‟assegurances que cobreixi la seva 

responsabilitat civil. 

k. La direcció del centre podrà revocar en qualsevol moment l‟autorització si no es 

respecten les condicions en què va ser concedida, si observa indicis d‟un mal ús 

de les instal·lacions o si no aprecia el valor social de l‟activitat. 

 

 

Secció 12.  Gestió del procés d‟avaluació 

 

Art. 306.- La gestió de l‟avaluació del procés d‟ensenyament-aprenentatge respectarà 

en els següents criteris: 

1. El grup classe, amb la participació del seu tutor o tutora, coordinarà la realització 

de les activitats d‟avaluació. No es podran realitzar més de dos proves, controls 

o exàmens en un dia. 

2. La realització de les activitats d‟avaluació haurà de respectar el calendari escolar 

del centre. 

3. El calendari d‟exàmens d‟avaluació i de recuperació de batxillerat es definirà 

entre el-la cap d‟estudis i el coordinador-la coordinadora de nivell després 

d‟haver consultat l‟equip docent i l‟alumnat. 

4. Si algun examen coincidís en temps d‟atur acadèmic, la prova quedaria 

automàticament ajornada.  En reprendre les classes, es tornarà a fixar la data, 

excepte quan hi hagi un acord entre professor/a i alumnat. 

5. Les activitats d‟avaluació es faran en hores de classe, excepte si el professor/a i 

els alumnes ho han acordat altrament.  

6. Es recomana ajustar la durada de l‟examen a l‟hora de classe. Si el/la professor/a 

preveu que l‟activitat s‟allargarà, es posarà d‟acord amb el/la professor/a de la 

classe següent. El/la professor/a que no pot iniciar la seva classe, substituirà el/la 

professor/a el temps necessari per acabar l‟examen. 

7. Si la realització d‟un examen comporta l‟alteració significativa de l‟organització 

horària de l‟alumnat i del professorat, caldrà acordar-ho amb el-la cap d‟estudis. 

8. Un cop corregits els exàmens, exercicis i/o treballs, el/la professor/a comunicarà 

el resultat i els mostrarà o entregarà als alumnes. També comunicarà, si li és 

possible, la qualificació final del trimestre abans de la sessió d‟avaluació. 
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9. Les qualificacions obtingudes en les convocatòries extraordinàries es 

comunicaran als alumnes després de les sessions d‟avaluació. 

10. El pla d‟acció tutorial inclourà una sessió prèvia a la sessió d‟avaluació per 

valorar amb l‟alumnat el desenvolupament del trimestre. 

11. La repetició de curs s‟adequarà a la normativa vigent per a cada nivell educatiu. 

A l‟ESO es vetllarà perquè un/a alumne/a no repeteixi dos anys consecutius. 

12. El curs acadèmic de tots els nivells educatius constarà de tres avaluacions i, com 

a mínim, d‟una avaluació inicial durant el primer trimestre. 

13. El professorat ha de respectar el termini d‟introducció de qualificacions perquè 

el secretari-la secretària entregui als tutors i a les tutores les actes d‟avaluació 

amb temps suficient per preparar-se la sessió d‟avaluació. 

14. Els pares o tutors legals rebran la informació sobre el procés d‟aprenentatge del 

seu fill/la seva filla a través del tutor/a individual d‟acord amb el calendari 

escolar. S‟utilitzaran els canals establerts: entrevista, butlletí de qualificacions, 

correu electrònic,...  

 

 

Secció 13. Documents de gestió 

 

Art. 307.- La direcció del centre elaborarà els documents de gestió corresponents a cada 

curs acadèmic: la programació general anual i la memòria anual. 

 

Art. 308.- La programació general serà elaborada per 1'Equip Directiu, en el marc del 

projecte educatiu i com a desplegament del projecte de direcció, després de recollir les 

propostes del professorat i de les diferents coordinacions i després de considerar els 

resultats de les avaluacions del curs anterior.  Serà aprovada pel Consell Escolar. 

 

La programació general anual haurà d‟incloure, com a mínim, els apartats següents: 

 Diagnosi del curs anterior. 

 Objectius i prioritats del centre per al curs acadèmic. 

 Concreció del projecte de direcció 

 Pla de treball dels departaments, coordinacions i comissions. 

 Programació i activitats del pla d‟acció tutorial. 

 Pla de treball dels serveis educatius. 

 Organització dels recursos humans i dels currículums. 

 Planificació de les activitats complementàries i extrascolars. 

 Calendaris i horari del curs. 

 Activitats de formació permanent per al professorat. 

 

La direcció del centre presentarà la programació general anual al Consell Escolar abans 

de finalitzar la primera quinzena de novembre. 

 

Art. 309.- En finalitzar el curs acadèmic, la direcció del centre, amb la col·laboració de 

l‟Equip Directiu, les coordinacions i els departament didàctics, elaborarà la memòria 

anual. S‟hi valorarà el compliment de la programació general i els resultats obtinguts en 

l‟activitat docent. Haurà de ser informada pel Consell Escolar. 

 

La memòria anual haurà d‟incloure com a mínim: 

 L‟assoliment dels objectius i les accions previstes. 
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 La relació i la valoració de les actuacions dels departaments, de les comissions i 

de les coordinacions. 

 La valoració dels resultats acadèmics. 

 La valoració de les avaluacions externes. 

 La valoració del pla de treball dels serveis educatius. 

 La relació i la valoració de les activitats complementàries i extrascolars. 

 Propostes de cara al curs següent. 

 

La direcció del centre presentarà la memòria anual al Consell Escolar abans d‟iniciar-se 

el curs següent. 

 

Art. 310.- Els departaments, les coordinacions i les comissions elaboraran, durant el 

mes de setembre, el programa d‟actuacions i activitats per al curs acadèmic. 

 

En el marc dels projectes de centre i de l‟ordenació curricular vigent, els departaments 

elaboraran les programacions didàctiques corresponents. 

 

Aquestes programacions hauran d‟incloure com a mínim: 

 Els objectius a assolir i la seva temporització. 

 L‟ordenació i temporització dels continguts. 

 Les estratègies per treballar les competències transversals. 

 Les estratègies de treball de l‟expressió oral i escrita. 

 La metodologia i les situacions de treball. 

 El procediment d‟avaluació i de recuperació. 

 

Els caps de departament entregaran les programacions a la direcció del centre durant la 

segona quinzena d‟octubre. 

 

 

Secció 14. Seguretat 

 

Art. 311.- Respecte a la seguretat en el centre, s‟acorda que: 

1. Les mesures de seguretat tenen per fi detectar i senyalitzar els possibles focus de 

perill i evitar els accidents, com també facilitar l‟evacuació ràpida en cas de 

necessitat. 

2. Els punts de risc potencial hauran d‟estar degudament senyalitzats d‟acord amb 

la legislació vigent. El material de laboratori i de taller romandrà tancat i només 

serà utilitzat per l‟alumnat en presència del professor/a. 

3. El tractament dels materials tòxics es farà d‟acord amb les normes de seguretat i 

respecte per al medi ambient. 

4. El centre disposarà d‟un pla d‟evacuació, que inclourà la previsió d‟un simulacre 

d‟evacuació que es realitzarà al començament de cada curs acadèmic. 

5. A totes les dependències del centre s‟enganxarà un plànol de l‟edifici en què 

consti el recorregut de sortida, principal i alternatiu, des del punt on es trobi 

l‟alumne/a o el  professor, com també el punt de reunió. 
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Secció 15. Altres 

 

Art. 312.- L‟alumnat no té accés directe a la zona de professorat i per sol·licitar 

l‟atenció d‟algun/a professor/a s‟adreçarà a consergeria, des d‟on se‟l localitzarà i se‟l 

demanarà. El/la professor/a l‟atendrà en l‟espai més adequat. 

 

Art. 313.- El personal docent del centre disposarà només de les claus d‟accés a les 

instal·lacions necessàries per impartir la seva tasca. Tot el personal docent tindrà, com a 

mínim, la clau d‟accés al recinte escolar, la clau d‟accés a les aules ordinàries i als 

armaris, a la sala de professorat, al departament i als serveis. A més disposarà de la clau 

d‟accés a les aules específiques si hi imparteix docència.  

 

Art. 314.- Per a l‟accés a un espai del qual no es té la clau, caldrà demanar-la a 

consergeria; en cap cas, s‟agafarà directament. El personal subaltern mantindrà un 

registre del préstec de les claus. La clau es tornarà immediatament després d‟utilitzar 

l‟espai. 

 

Art. 315.- El personal administratiu tindrà la clau d‟accés al recinte escolar, a secretaria 

i als armaris. El personal subaltern tindrà la clau d‟accés al recinte escolar, a l‟edifici, a 

consergeria i a l‟armari de les claus. 

 

 

Capítol 2n. De les queixes i reclamacions 
 

Secció 1. Actuacions en el cas de queixes sobre la prestació de serveis que qüestionin 

l‟exercici professional del personal del centre 

 

Art. 316.- Aquest protocol serà d‟aplicació directa al tractament de les queixes de 

l‟alumnat, dels pares o tutors legals, del professorat o d‟altres treballadors del centre 

sobre l‟actuació d‟un membre del personal docent o d‟un altre treballador del centre, 

sempre que no se circumscriguin a la pura dinàmica educativa del centre. 

 

1. Presentació i contingut de l’escrit de queixa. 

L‟escrit, adreçat a la direcció del centre, es presentarà a secretaria per al registre 

d‟entrada i haurà de contenir com a mínim: 

 Identificació de la persona o persones que el presenten (nom i cognoms, DNI, 

dades de contacte, relació amb el centre,...). 

 Contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 

especificació dels desacords, de les irregularitat, de les anomalies,... que qui 

presenta la queixa creu que s‟han produït per acció o omissió de la persona sobre 

qui formulen la queixa). 

 Data, lloc i signatura 

 

Es recomana que, anteriorment a la  presentació de l‟escrit, la persona denunciant es 

reuneixi amb la direcció del centre. En aquest cas, si la persona denunciant hi està 

d‟acord, es pot substituir l‟escrit per la seva declaració verbal, recollida per escrit el 

mateix moment que la formuli, data i signada.  

 

L‟escrit pot anar acompanyat de totes les dades, document i més elements acreditatius 

dels fets, actuacions o omissions a què faci referència. 
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El centre disposarà d‟un formulari en suport paper o en suport digital a disposició de les 

persones interessades. 

 

2. Actuació de la direcció del centre. 

 Rebre la documentació i estudiar-la. 

 Directament o per mitjà dels altres òrgans de direcció o coordinació, obtenir 

indicis – i sempre que sigui possible fer-ne les comprovacions- dels fets 

exposats. 

 Amb constància de recepció, traslladar còpia de l‟escrit rebut al treballador 

afectat i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, a 

més de l‟aportació de la documentació provatòria que consideri oportuna. 

L‟informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona 

afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà 

i la signarà, com a mínim, la persona afectada. 

El procediment sempre inclourà el tràmit d‟audiència de la persona interessada. 

 Estudiar la qüestió amb la informació recollida i, si la direcció ho considera 

oportú,  demanar l‟opinió d‟òrgans de govern, de coordinació i/o de participació 

del centre sobre el fons de la qüestió. 

 Dur a terme totes les actuacions d‟informació, d‟assessorament, de correcció i si 

escau, d‟aplicació dels procediments de mediació, en el marc de les funcions que 

la direcció té atribuïdes com a representant de l‟Administració al centre, a la 

qual correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del 

personal que hi té adscrit. 

 Respondre per escrit als qui han presentat la queixa, amb constància de recepció, 

i comunicar-los la solució a què s‟ha arribat o, si escau, la desestimació 

motivada de la queixa. Si més no, cal respondre al primer signant de la denúncia 

i fer constar en l‟escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al 

qual poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les mesures 

empreses) per la direcció del centre. 

En el cas que el director-la directora sigui part directament interessada en la 

queixa, s‟haurà d‟abstenir i, en el seu lloc, ho farà el-la cap d‟estudis. 

 

3. Actuacions posteriors i arxiu de la documentació. 

 Conclosa l‟actuació de la direcció, es podrà informar a la direcció dels Serveis 

Territorials de la incidència produïda i la solució aplicada. En tot cas, la 

documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autentificades, a 

direcció o  a la secretaria del centre, a disposició de la Inspecció d‟Ensenyament. 

 La direcció del centre vetllarà, directament o a través d‟un altre membre de 

l‟Equip Directiu o d‟un càrrec de coordinació, l‟aplicació de la resolució 

adoptada i els efectes produïts. 

 Un escrit de denúncia presentat al centre s‟ha de poder resoldre, en primera 

instància, en l‟àmbit de la institució escolar. Per això, el tràmit d‟informar a la 

direcció dels Serveis Territorials només s‟ha de considerar com un tràmit 

potestatiu de la direcció.  

Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri la queixa o denúncia davant 

dels Serveis Territorials o, si escau, formalment, hi presenti una reclamació; 

aleshores, la direcció del centre serà requerida posteriorment des dels Serveis 

Territorials perquè aporti la informació i la documentació a partir de la qual 

havia resolta en primera instància. 
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4. Altres actuacions 

La direcció del centre, sempre que ho cregui positiu, informarà al personal del centre de 

les queixes que se li formulin malgrat no es formalitzin per escrit. També podrà prendre 

les mesures adients per fer el seguiment de la informació rebuda. 

 

Si de la queixa o denúncia, la direcció del centre creu que se‟n desprèn indicis d‟una 

falta lleu, greu o molt greu iniciarà la incoació d‟un expedient, segons s‟escau i d‟acord 

amb les instruccions del Departament d‟Ensenyament. 

 

 

Secció 2. Reclamacions sobre les qualificacions obtingudes 

 

Art. 317.- Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs  

 

1. Si la reclamació és sobre la qualificació obtinguda en una activitat d’avaluació 

(examen, treball, exposició,...) 

 L‟alumne/a demanarà aclariments al/a la  professor/a i li manifestarà 

argumentadament el seu desacord. 

 Si no es resol directament entre el/la professor/a i l‟alumne/a, es presentarà al 

tutor individual el qual es reunirà, en primer lloc, amb el/la professor/a i, si ho 

considera oportú amb el/la cap del departament didàctic. 

 La resolució definitiva correspondrà al/la professor/a. 

 

2. Si la reclamació és sobre la qualificació trimestral 

 L‟alumne/a demanarà aclariments al/a la  professor/a i li manifestarà 

argumentadament el seu desacord. 

 Si no es resol directament entre el/la professor/a i l‟alumne/a, es presentarà al 

tutor individual, que demanarà les explicacions al/la professor/a.  

 Si el/la tutor/a ho considera oportú podrà demanar més informació al-a la cap de 

departament l‟aplicació dels criteris d‟avaluació adoptats pel seu Departament. 

 El-la cap de departament presentarà la reclamació i el seu anàlisi de l‟aplicació 

dels criteris d‟avaluació. La reclamació i la resolució es faran constar al llibre 

d‟actes del Departament Didàctic; es comunicarà a l‟equip docent i al secretari-a 

la secretària perquè, si escau, es modifiqui la qualificació de l‟alumne/a. 

 En tot cas, a resolució definitiva correspondrà al/la professor/a. 

 

3. Si la reclamació és sobre les qualificacions finals  

 El calendari escolar inclourà, després de les avaluacions finals, ordinària i 

extraordinària, un dia en què el professorat donarà explicacions de les 

qualificacions obtingudes i atendrà les possibles reclamacions. 

 

 Si l‟alumne/a no està d‟acord amb la resolució del professorat quant a les 

qualificacions de les  matèries podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat a 

la direcció i presentat el mateix dia o l‟endemà. També podran adreçar 

directament a la direcció, en el mateix termini, reclamacions contra les decisions 

adoptades per l‟equip docent sobre la promoció de curs o l‟acreditació. L‟escrit 

es presentarà a secretaria per al registre d‟entrada. 

 



   

101 

 

a. Tramitació d’una reclamació sobre la qualificació obtinguda en una matèria. 

 La direcció la traslladarà al-a la cap del Departament Didàctic corresponent  

perquè, en una reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s‟ha atorgat 

d‟acord amb els criteris establerts pel Departament i formuli la proposta 

pertinent. 

 Si el Departament consta només d‟un o dos membres, la direcció del centre 

designarà altres professors perquè hi intervinguin (coordinador/a pedagògic/a o 

caps de departament afins) fins arribar a tres membres. 

 Les reclamacions formulades i la seva proposa raonada de resolució es faran 

constar en el llibre d‟actes del Departament. 

 La direcció del centre encomanarà a un membre de l‟Equip Directiu un informe 

per conèixer si els criteris del Departament aplicats són coherents amb els 

criteris generals de centre. 

 Vista la proposta formulada pel Departament,  l‟informe de l‟Equip Directiu i 

l‟acta de la sessió d‟avaluació, la direcció del centre resoldrà la reclamació. 

També podrà tenir en compte la documentació generada en el cas que l‟alumne/a 

hagués formulat durant el curs reclamacions sobre les qualificacions de la 

matèria. 

 La resolució de la direcció es notificarà per escrit a l‟interessat. En cas que sigui 

acceptada, es modificarà, en diligència signada per la direcció, l‟acta d‟avaluació 

corresponent i la modificació es comunicarà a l‟equip docent del grup. 

 Si la modificació pot canviar l‟acord de l‟equip docent sobre la promoció o 

l‟acreditació de l‟alumne/a, la direcció convocarà una reunió extraordinària `per 

notificar la resolució adoptada i perquè l‟equip docent prengui les decisions que 

se‟n pugui derivar. L‟acord de l‟equip docent es notificarà per escrit a 

l‟interessat i es farà constar a l‟acta de la reunió i si escau, es modificarà l‟acta 

d‟avaluació. 

 Contra la resolució de la direcció, l‟alumne/a o, si aquest/a és menor d‟edat, el 

seu pare, la seva mare o tutors legals, podrà recórrer davant la direcció dels 

Serveis Territorials en el termini de cinc dies hàbits presentant un escrit a través 

de la direcció del centre. La direcció del centre disposa de tres dies hàbils per 

trametre la reclamació als Serveis Territorials 

 

b. Tramitació d’una reclamació contra les decisions adoptades per l’equip docents 

sobre la promoció de curs o l’acreditació. 

 La direcció del centre encomanarà un informe a un membre de l‟Equip Directiu 

o a la coordinació de nivell per valorar l‟aplicació dels criteris generals de centre 

quant a promoció i acreditació. 

 La direcció del centre resoldrà directament la reclamació si té elements 

suficients amb aquest informe i amb l‟acta de la sessió d‟avaluació. 

 En cas contrari, convocarà una nova reunió de l‟equip docent en la qual caldrà 

valorar l‟aplicació dels criteris generals de centre. 

 La direcció del centre resoldrà en vista de la documentació recollida i de la 

proposta que formuli l‟equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions 

del qual també constaran a l‟acta elaborada a tal efecte. També tindrà en compte, 

si escau, la documentació generada en el cas que l‟alumne/a hagués formulat 

altres reclamacions. 
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 La resolució de la direcció es notificarà per escrit a l‟interessat. En cas que sigui 

acceptada, es modificarà, en diligència signada per la direcció, l‟acta d‟avaluació 

corresponent. 

 Contra la resolució de la direcció, l‟alumne/a o, si aquest/a és menor d‟edat, el 

seu pare, la seva mare o tutors legals, podrà recórrer davant la direcció dels 

Serveis Territorials en el termini de cinc dies hàbits presentant un escrit a través 

de la direcció del centre. La direcció del centre disposa de tres dies hàbils per 

trametre la reclamació als Serveis Territorials 

 

 

Secció 3. Reclamacions sobre decisions dels òrgans i personal del centre 

 

Art. 318.- Contra les decisions dels òrgans unipersonals de direcció o de coordinació, la 

persona interessada podrà presentar recurs davant la direcció del centre per escrit i en el 

termini de cinc dies hàbils des de la presa de la decisió. 

 

La direcció del centre realitzarà les actuacions previstes en la secció 1 d‟aquest capítol i 

ratificarà o revocarà la decisió presa per l‟òrgan en qüestió. 

 

Contra les decisions de la direcció del centre, la persona interessada podrà presentar 

recurs davant la inspecció educativa per escrit i en el termini de cinc dies hàbils des de 

la presa de la decisió. 

 

Es recomana que, anteriorment a la  presentació del recurs formal, la persona 

denunciant es reuneixi amb la direcció del centre. En tots cas, totes les actuacions 

hauran d‟incloure l‟audiència de la persona afectada.  

 

 

Capítol 3r. Serveis escolars. 

 

Secció 1. La biblioteca escolar 

 

Art. 319.- El centre disposarà d‟una biblioteca escolar que respondrà als següents 

principis: 

 Un recurs educatiu integrat en la proposta pedagògica i didàctica del centre.  

 Un recurs escolar que participa en el procés d‟ensenyament-aprenentatge i, per 

tant, en el desenvolupament del currículum acadèmic i en l‟assoliment de les 

competències. 

 Un centre de recursos documental i multimèdia per al professorat i l‟alumnat. 

 Un punt de promoció i difusió de la lectura però també d‟activitats culturals 

relacionades amb el procés educatiu de l‟alumnat. 

 Un centre d‟organització d‟activitats relacionades amb els objectius educatius i 

les competències bàsiques. 

 Un lloc d‟estudi i de treball. 

 

Art. 320.- El funcionament de la biblioteca escola està regulat pel reglament recollit en 

l‟annex 5. 
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Secció 2. Servei de bar 

 

Art. 321.- El centre disposa de dos espais destinats a bar menjador. L‟espai de la planta 

baixa és d‟ús exclusiu del professorat i personal del centre i  l‟espai de la primera planta 

està destinat a l‟alumnat. 

 

Art. 322.- La direcció oferirà a l‟alumnat del centre la gestió del bar a l‟hora de 

l‟esbarjo com a activitat per autofinançar-se el viatge de fi d‟etapa. El servei de bar 

només funcionarà durant el temps d‟esbarjo. 

 

La direcció del centre negociarà amb un forn/pastisseria, l‟adquisició dels productes que 

s‟hi despatxin, que hauran de complir les garanties sanitàries corresponents. 

 

L‟alumnat de 4t es responsabilitza  de complir les normes bàsiques d‟higiene i de la 

neteja de l‟office i del menjador després de l‟esbarjo perquè estigui en condicions per a 

activitats docents després de l‟esbarjo. Aquesta responsabilitat no exclou que l‟empresa 

de neteja pugui complementar la neteja. 

 

En cas que l‟alumnat  no vulgui assumir la gestió del bar, la direcció del centre 

procedirà a l‟adjudicació administrativa. 

 

Art. 323.- L‟alumnat que es quedi a dinar al centre utilitzarà només el menjador de la 

primera planta i haurà de netejar la zona utilitzada. 

 

L‟alumnat que gaudeixi de l‟espai del menjador haurà de complir les normes d‟ordre i 

convivència i haurà de respectar en tot moment l‟autoritat de l‟alumnat responsable i del 

professorat de guàrdia. 

 

El fet de no complir les normes bàsiques d‟ús i convivència serà motiu de sanció 

d‟acord amb les disposicions disciplinàries recollides en les normes d‟organització i 

funcionament del centre. 

 

Art. 324.- No està autoritzada la venda ni el consum de tabac ni de begudes que 

continguin alcohol.  

 

Art. 325.- Els aliments i les begudes que es despatxin en el centre hauran de garantir 

una alimentació saludable de l‟alumnat. 

 

La direcció del centre podrà instal·lar màquines expenedores de begudes i aliments, no 

utilitzables per l‟alumnat en horari lectiu. 

 

 

Secció 3. Servei de transport escolar 

 

L‟alumnat del centre procedeix, majoritàriament, dels pobles de la comarca adscrits a 

l‟Institut i, per tant, arriben amb transport. L‟alumnat d‟ESO utilitza el transport escolar 

obligatori contractat i gestionat pel Consell Comarcal del Pla d‟Urgell. El servei és 

gratuït i està regulat per la normativa acordada amb el Consell Comarcal. L‟alumnat de 

batxillerat utilitzarà transport discrecional o particular (moto o bicicleta incloses). 
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Art. 326.- L‟alumnat d‟ESO podrà utilitzar la moto amb l‟autorització escrita dels pares 

o tutors legals i la seva confirmació via telefònica al-a la cap d‟estudis. Si l‟ús d‟aquest 

transport és habitual, els pares o tutors legals hauran de renunciar per escrit al transport 

escolar obligatori. En cas de necessitar la plaça a l‟autocar, se‟l donarà automàticament 

de baixa. L‟alumne/a està subjecte a la normativa de trànsit i en seran els únics 

responsables els pares o tutors legals.. No s‟autoritzarà a cap alumne/a a marxar amb la 

moto d‟un amic/ga. 

 

Art. 327.- Cal tenir present que l‟alumnat ha d‟acabar les activitats escolars 

puntualment ja que l‟autobús marxa cinc minuts després d‟acabar les classes. En cas que 

un/a professor/a prevegi que la classe s‟allargarà uns minuts haurà d‟avisar a 

consergeria i a la direcció. Aquest fet només pot ser excepcional. 

 

Art. 328.- Les pares o tutors legals manifestaran en el moment de la matrícula la seva 

voluntat d‟utilitzar el servei de transport obligatori. En cas que s‟hagi sol·licitat el servei 

però no se‟n faci un ús real, davant la necessitat de places, la direcció del centre, amb el 

vistiplau del Consell Comarcal, donarà de baixa l‟alumne/a. 

 

Art. 329.- La gestió disciplinària del servei de transport escolar correspon a la direcció 

del centre si bé la primera intervenció i les sancions per faltes lleus corresponen a les 

monitores. En cap cas les monitores poden sancionar un/a alumne/a sense transport. Per 

tal de gestionar la convivència en el transport, les monitores notificaran al-a la cap 

d‟estudis, amb l‟imprès corresponent, les conductes contràries a les normes d‟ús del 

servei. El-la cap d‟estudis recollirà informació i proposarà, si s‟escau, una sanció. 

 

Art. 330.- Les monitores passaran llista de l‟alumnat que puja a l‟autocar en cada una 

de les parades. Els conserges custodiaran la llista i hi faran les anotacions pertinents de 

baixes i altes que es puguin produir durant el matí i al migdia la retornaran a les 

monitores perquè sàpiguen quins alumnes han de transportar. L‟autobús no pot marxar 

del centre si no compta amb tots els alumnes. Si falta algun alumne/a, la monitora 

demanarà informació a consergeria. Només un membre de l‟Equip Directiu podrà 

autoritzar la sortida de l‟autobús. 

 

Art. 331.- La direcció del centre autoritzarà un canvi de parada sempre i quan estigui 

degudament justificada pels pares o tutors legals. Si el canvi de parada comporta el 

canvi de línia de transport, només s‟autoritzarà en cas de plaça vacant a l‟autobús. 

 

Art. 332.- L‟alumnat que, per raons familiars, resideixi en dos municipis i, per tant, 

demani d‟utilitzar dos línies de transport només gaudirà d‟aquest doble servei en cas de 

plaça vacant en els dos autobusos; altrament haurà d‟escollir un sol servei. 

 

Art. 333.- Actuacions en el supòsit que un/a alumne/a perdi el transport escolar  

Si, excepcionalment, un/a alumne/a d‟ESO perd el transport escolar obligatori per tornar 

a casa, es faran les següents actuacions: 

1r. Trucar a la monitora per notificar-li el fet i sol·licitar-li que el transport torni a 

l‟Institut. 

2n. Si no és possible contactar directament amb l‟autobús, trucar a l‟empresa per 

notificar-li el fet i que ofereixi una solució. 

3r. Si no s‟ha resolt la situació, trucar a la família perquè reculli el seu fill/la seva 

filla i presenti una queixa al Consell Comarcal. 
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4t. Excepcionalment, amb l‟acord del professorat i amb l‟autorització telefònica 

dels pares, es pot demanar a un/a professor/a del centre que resideixi al mateix 

municipi que traslladi l‟alumne. 

L‟alumne romandrà  dins el centre acompanyat d‟un representant del centre fins que es 

solucioni el problema. 

 

Es cas que un alumne de batxillerat perdi el transport habitual, podrà romandre fora del 

centre i no caldrà la presència d‟un representant del centre. 

 

 

Secció 4. Servei de reprografia i enquadernació 

 

Art. 334.- El centre disposa dels següents recursos: 

 Fotocopiadores (en banc i negre i en color) 

 Enquadernadores 

 Plastificadora 

Aquests recursos estan destinats només a la gestió de l‟activitat del centre i el seu ús és 

responsabilitat del personal subaltern i, quan s‟escaigui, del personal administratiu i de 

l‟equip directiu. 

 

L‟ús per a gestions particulars haurà de comptar amb l‟acord del personal subaltern i 

s‟abonarà d‟acord amb els preus establerts per la direcció del centre. 

 

A l‟hora de fer fotocòpies, s‟haurà de diferenciar entre: 

a. Fotocòpies d‟ús del professorat i exàmens: aniran a càrrec del codi personal del 

professor. 

b. Fotocòpies de material didàctic a lliurar a l‟alumnat: aniran a càrrec del codi de 

l‟àrea. 

c. Fotocòpies i dossiers per vendre a l‟alumnat: aniran a càrrec del codi ....... 

d. Fotocòpies destinades a altres serveis del centre (tutoria, coordinacions, 

direcció,...): aniran a càrrec del codi del servei o del càrrec corresponent. 

e. Fotocòpies de l‟AMPA: aniran a càrrec del seu codi. 

f. Fotocòpies particulars: s‟abonaran directament a consergeria. 

 

Art. 335.- Les fotocòpies impreses directament des dels ordinadors particulars del 

professorat hauran de respectar la codificació corresponent. Les fotocòpies per vendre a 

l‟alumnat només es podran fer des de consergeria. 

 

Si un/a professor/a sobrepassa el límit de fotocòpies assignat, s‟estudiaran els motius i 

s‟avaluarà la possibilitat d‟incrementar-lo. 

 

Art. 336.- Les impressions de l‟alumnat des d‟un ordinador del centre tindran el mateix 

cost que les fotocòpies. En cap cas, aquesta situació, que ha de ser excepcional i 

acceptada pel personal subaltern o per la direcció, no ha de distorsionar o alterar el 

funcionament del servei. 

 

Art. 337.- Quan es vulgui fer fotocòpies, s‟haurà d‟adjuntar als originals un paper on 

consti la quantitat, la data de recollida i el propietari. Si no es diu el contrari, totes les 

fotocòpies es faran a dues cares. 
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Art. 338.- El centre assumirà les despeses de les còpies dels treballs de l‟alumnat que 

s‟hagi de presentar a concursos sempre i quan la proposta surti del professorat. Només 

s‟imprimiran estrictament les còpies necessàries i es prioritzarà la presentació digital del 

originals. 

 

Art. 339.- Terminis 

Amb caràcter general, les fotocòpies s‟encarregaran com a mínim amb 24h d‟antelació, 

les enquadernacions amb 36h i els dossiers amb 72h. 

 

Les fotocòpies destinades a exàmens seran prioritàries i es faran, sempre que sigui 

possible, immediatament. 

 

El personal subaltern és el responsable del servei i, per tant, gaudeix de la potestat per 

organitzar-lo i decidir quines tasques tenen prioritat, si es poden fer o no, quan es faran 

les fotocòpies i amb quin ordre. 

 

Art. 340.- Horari 

L‟alumnat només pot fer fotocòpies durant l‟esbarjo, hores lliures o en finalitzar les 

classes. En cap cas, se li faran fotocòpies entre classe i classe o durant les hores lectives. 

Només se li faran fotocòpies durant les classes si és un encàrrec del professorat però no 

tindran caràcter prioritari. 

 

Art 341.- Pagament 

La direcció del centre decidirà anualment el cost del servei tenint el compte les despeses 

que comporta. El pagament es farà en efectiu a consergeria a l‟hora de recollir les 

fotocòpies o abans de fer-les si són moltes. 

 

 

Secció 5. Altres serveis del centre 

 

Art. 342.- Taquilles 

L‟AMPA ofereix al centre taquilles per aquell alumnat que ho sol·liciti per tal de 

guardar-hi el seu material. 

 

L‟alumnat es farà responsable de les taquilles i dels estris dipositats en el seu interior i 

no les emprarà mai per guardar objectes que no estiguin relacionats amb la seva vida 

acadèmic. Per evitar-ne un ús inadequat, els membres de la Junta de l‟AMPA o de 

l‟Equip Directiu podran revisar-les. 

 

L‟AMPA acordarà la gestió de les taquilles. 

 

El centre posarà a disposició de l‟alumnat taquilles per a usos puntuals; concretament 

per guardar-hi objectes de valor durant l‟hora d‟esbarjo, d‟educació física o durant 

alguna activitat. 

 

Art. 343.- Servei de telefonia 

El telèfon del centre es pot fer servir per a qualsevol gestió relacionada amb l‟activitat 

del centre. 
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L‟alumnat pot utilitzar gratuïtament aquest servei per a trucades urgents o necessàries 

als seus pares o tutors legals. El personal subaltern valorarà la urgència i la necessitat de 

la trucada. 

 

Per tal de no bloquejar la centraleta, cal no utilitzar el telèfon de consergeria per a 

trucades previsiblement llargues. Es trucarà des de la sala de professorat, els 

departaments, els despatxos o de l‟inalàmbric. 

 

Les trucades particulars tindran un cost que caldrà abonar directament a consergeria. 

 

El centre posarà a disposició del professorat que vaig d‟excursió un telèfon mòbil del 

centre. 

 

L‟alumnat té prohibit l‟ús del telèfon mòbil dins de l‟edifici escolar durant tot l‟horari 

escolar. Es demana al professorat que el tingui desconnectat a les classes i als 

passadissos i que en faci ús només als espais exclusius del professorat (sala de 

professorat i espais exteriors adjacents, despatxos, departaments, bar del professorat). 

 

 

Capítol 4t. Gestió econòmica 
 

Art. 344.- La gestió econòmica, en el marc de l‟autonomia dels centres educatius 

establerta pel Decret 102/2010, de 3 d‟agost, s‟ajustarà a la legislació vigent i als 

principis d‟eficàcia, d‟eficiència, d‟economia i de caixa i pressupost únics. La gestió es 

farà amb el programari facilitat pel Departament d‟Ensenyament. 

 

Art. 345.- La gestió econòmica respondrà als següents acords: 

1. El secretari-la secretària elaborarà una proposta de pressupost per a cada any 

natural, segons les prioritats del projecte educatiu del centre i del projecte de 

direcció. 

2. El projecte de pressupost es presentarà al Claustre i haurà de ser aprovat pel 

Consell Escolar abans del 31 de gener. El Consell Escolar, a través de la 

comissió econòmica, en farà el seguiment i n‟avaluarà el compliment. 

3. Qualsevol modificació en el pressupost haurà de ser aprovada pel Consell 

Escolar. 

4. El projecte de pressupost i la liquidació s‟hauran de presentar com a mínim 21 

dies abans de la seva aprovació perquè els membres del Consell Escolar o de la 

comissió econòmica tinguin temps suficient per estudiar-lo i consultar la 

documentació corresponent. 

5. El secretari-la secretària també presentarà a la comissió econòmica o al plenari 

del Consell Escolar el pressupost i el balanç econòmic de les diferents activitats 

que realitzi el centre en les quals hi hagi moviment econòmic (activitats, 

intercanvis,...). 

6. No podrà efectuar-se cap despesa que no tingui partida pressupostària. Per tal de 

poder efectuar una despesa sense partida, caldrà una modificació del pressupost. 

7. Només es domiciliaran les despeses dels subministraments bàsics, la resta de 

pagaments es faran per transferència bancària, xec nominatiu o efectiu. 
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Art. 346.- El procediment per executar una despesa serà: 

 Qualsevol professor/a podrà fer propostes de despesa al/a la cap del seu  

Departament.  

 El/la cap de departament o el/la coordinador/a presentarà la proposta de 

despesa i el pressupost al secretari-a la secretària. 

 El secretari-la secretària comprovarà l‟existència de partida pressupostària. 

 Si hi ha partida pressupostària, el secretari-la secretària presentarà la 

proposta al director-a la directora perquè autoritzi la despesa. 

 Si no hi ha partida pressupostària, la direcció valorarà la necessitat de la 

despesa i, conseqüentment, proposarà la modificació del pressupost. 

 Un cop autoritzada, es podrà executar la despesa. 

 El professorat presentarà l‟albarà corresponent. 

 Un cop rebuda la factura, el secretari-la secretària procedirà al pagament. 

 

Tots els pagaments necessitaran doble signatura. 

 

 

Capítol 5è. Gestió acadèmica i administrativa 
 

Secció 1. De la documentació acadèmica i administrativa 

 

Art. 347.- El centre utilitzarà el programari del Departament d‟Ensenyament per a la 

gestió acadèmica i administrativa. 

 

Art. 348.- La documentació acadèmica i administrativa serà gestionada sota els 

principis d‟eficiència, d‟eficàcia, de confidencialitat i discreció i de protecció de les 

dades. 

 

Art. 349.- Cada alumne/a disposarà d‟una carpeta amb la seva documentació 

(expedient). S‟hi guardarà com a mínim: 

 Full anual de matrícula. 

 Fotocòpia documents personals: DNI, targeta sanitària, fotografia,... 

 Full d‟autoritzacions per a tota l‟escolarització. 

 Documentació de l‟escolarització de Primària: expedient acadèmic i resultats de 

les proves de 6è. 

 Informes psicopedagògics, si s‟escau. 

 Plans individualitzats, si s‟escau. 

 Fotocòpia de l‟informe de trasllat, si s‟escau. 

 Certificat d‟escolarització, si s‟escau. 

 

La documentació serà única i estarà custodiada a la secretaria o a l‟arxiu del centre. 

 

Art. 350.- El professorat no té accés directe a la documentació i, per tant, l‟ha de 

demanar al personal administratiu o al secretari-a la secretària. La documentació de 

caràcter personal (expedient acadèmic, informes,...) no es pot fotocopiar. Només es 

podran fotocopiar dades acadèmiques: actes de qualificació, plans individuals,... En cap 

cas, es trauran les carpetes individuals de la secretaria sense l‟autorització oportuna. 
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Art. 351.- La gestió de la documentació acadèmica i administrativa estarà subjecta a la 

Llei de protecció de dades. 

 

Les dades de l‟alumnat només es poden utilitzar  per a la millor atenció i escolarització 

de l‟alumne/a. Cada professor/a és responsable de l‟ús d‟aquestes dades. 

 

Només la direcció del centre pot facilitar dades de l‟alumnat a serveis externs i sota la 

seva responsabilitat. 

 

 

Secció 2. Altra documentació 

 

Art. 352.- La documentació generada en el marc de l‟orientació i l‟acció tutorial també 

està subjecta a la Llei de protecció de dades. 

 

La direcció garantirà la seguretat de les dades incorporades al programa informàtic. La 

informació recollida pel tutor/a en l‟exercici del seu càrrec tindrà caràcter confidencial i 

haurà d‟utilitzar-se amb la màxima discreció i per a fins exclusivament vinculats a 

l‟escolarització de l‟alumne/a.  

 

El tutor/la tutora decidirà la informació que vol registrar en la documentació tutorial per 

tal de fer un bon seguiment de l‟alumne/a al llarg de la seva escolarització. També és 

l‟únic responsable de la custòdia de la documentació que utilitza per a la seva tasca i 

n‟assumirà les conseqüències en cas d‟ús inadequat, pèrdua de documents,... 

 

Art. 353.- Els informes psicopedagògics que els pares o tutors legals poden entregar al 

tutor/a es custodiaran a l‟expedient de secretaria. En tot cas, el tutor/la tutora en deixarà 

constància al registre de la seva actuació tutorial. 

 

Art. 354.- Un cop finalitzada l‟escolarització, la documentació recollida en el marc de 

l‟orientació i acció tutorial, sigui en suport digital o en suport paper, serà destruïda. 
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DISPOSICIONS FINALS 

 

1a.- Les presents normes d‟organització i funcionament entraran en vigor a partir de la 

data de la seva aprovació pel Consell Escolar, amb caràcter parcial o global, segons 

s‟escaigui, igual que les seves modificacions.  Se‟n guardarà una còpia a disposició de 

la Inspecció Educativa. 

 

2a.- Les presents normes d‟organització i funcionament són d‟obligat compliment per a 

tots els membres de la comunitat educativa de l'Institut La Serra, tal i com es descriu al 

títol I. 

 

3a.- Tots els membres de la comunitat educativa tindran accés a les normes 

d‟organització i funcionament del centre, amb suport digital o suport paper. A més, en 

romandrà una còpia a direcció, a secretaria, a la sala del professorat i a la biblioteca del 

centre. 

 

4a.- Per tal de facilitar-ne la consulta i l‟ús, s‟editaran separates per àmbits de gestió i 

d‟òrgans de govern i coordinació. 

 

5a.- Les presents normes d‟organització i funcionament, un cop aprovades, podran ser 

modificades, ampliades o revisades d‟acord amb les següents consideracions: 

 

a) Es podran presentar propostes de modificació quan ho sol·liciti una tercera part dels 

membres del Consell Escolar, el Claustre de Professorat, qualsevol comissió del 

Consell Escolar, la Junta de l‟Associació de mares i pares, el personal d‟atenció 

educativa, el personal d‟administració i serveis, el Consell de Delegats i Delegades 

d‟alumnes o qualsevol altre estament representatiu, previ acords respectius per 

majoria absoluta dels seus membres. 

b) Les propostes s‟hauran de presentar per escrit a la direcció del centre per a l‟estudi 

inicial. Si la considera viable i ajustada a dret, la presentarà al Consell Escolar; 

altrament i de manera raonada, la retornarà a l‟òrgan proposant per a la seva 

modificació.  

c) Les propostes hauran de contenir el redactat del punt que es vulgui afegir o el nou 

redactat del punt que es vulgui modificar; en aquest segon cas també s‟haurà 

d‟incloure el redactat del punt que es pretén modificar. 

d) Les propostes seran aprovades amb el vot favorable de les dues terceres parts dels 

membres del Consell Escolar. Un cop aprovada, la modificació serà incorporada a la 

documentació del centre i comunicada a la comunitat escolar. 

e) Només és susceptible de modificació tot allò que no contravingui les disposicions 

oficials del Departament d'Ensenyament ni es podrà articular cap normativa 

contrària a les disposicions del jerarquia superior.  

f) La direcció del centre proposarà les modificacions oportunes per adaptar les 

presents normes d‟organització i funcionament a les noves disposicions legals i al 

projecte de direcció que implementi. 

g) Quan es consideri oportuna l‟ampliació de la normativa, es prendrà com a punt de 

referència els punts tractats en els òrgans de govern o de coordinació i en les 

solucions adoptades per la comunicat escolar abans de la seva reglamentació. 

 

6a.- Els temes no previstos en aquestes normes seran resolts per la direcció del centre, 

els òrgans de gestió o coordinació i el Consell Escolar, segons correspongui. 
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Normativa de referència: Llei Orgànica del Dret a l‟Educació (Llei 8/1985. LOE), Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d‟educació (LEC), Decret 102/2010, de 3 d‟agost, d‟autonomia de 

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

públics i del personal directiu professional docent  i el Decret 279/2006, de 4 d‟abril, sobre drets 

i deures de l‟alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de 

Catalunya, derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d‟autonomia dels centres 

educatius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


