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SEMBLANÇA HISTÒRICA DE L’INSTITUT MARTÍ L’HUMÀ 
 
 
CREACIÓ DEL CENTRE D’F.P. 
 
Orden de 9 de septiembre de 1975 por la que se crea una Sección de Formación Profesional de Primer 
Grado en las localidades que se mencionan. "Montblanc, dependiente de  la  Escuela de Maestria 
Industrial de Valls. Rama Administrativa y Comercial, Profesión Administrativa y rama Eléctrica, Profesión 
Electricidad." 
 
Publicada al BOE.  nº 249 de 17-10-75 
 
DENOMINACIÓ ESPECÍFICA 
 
Ordre de 25 de març de 1985 per  la qual s'atribueixen i canvien denominacions específiques a diversos 
Instituts i Seccions de Formació Professional de Catalunya "Secció de Formació Professional de Montblanc, 
amb núm. de codi 43001590, ubicada a la Plaça Poblet  i Teixidó 10 de Montblanc, Conca de Barberà, passa 
a denominar-se Secció de Formació Professional "Pere Berenguer". 
 
Publicada al DOGC. núm. 536 de 10-05-85 
 
CREACIÓ EXTENSIÓ INSTITUT 
 
Ordre de 10 de juliol de 1985 per la qual es crea: l'Extensió de Batxillerat del "Narcís Oller" de Valls a 
Montblanc. Ctra. Artesa,4, Montblanc. 
 
Publicada al DOGC núm. 590 de 20 de setembre de 1985 
 
CONVERSIÓ EN INSTITUT 
 
Decret 322/1986, de 23 d'octubre pel qual es creen diversos Instituts de Batxillerat a Catalunya: Institut de 
Batxillerat a Montblanc (Conca de Barberà), ubicat al carrer Artesa, núm. 4 
 
Publicat al DOGC núm. 766 del 14-11-1986 
 
CONVERSIÓ EN INSTITUT 
 
Decret 14/1989 de 24 de gener, pel qual es creen diversos Instituts de Formació Professional a Catalunya. 
"Institut de Formació Professional Pere Berenguer, per transformació de la secció de Formació 
Professional de l'IFP. de Valls, emplaçat a l'Avinguda del Dr. Folch s/n, 43400 Montblanc. (Conca de Barberà).  
 
Publicat al DOGC núm. 1102 del 3-2-1989 
 
DENOMINACIÓ ESPECÍFICA 
 
Decret 38/1990 de 2 de febrer que regula el procediment d'assignació o canvi de denominació específica dels 
centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.....DELEGACIÓ TERRITORIAL DE 
TARRAGONA: Municipi: Montblanc, Unitat de població: Montblanc, codi de centre: 43006666. Adreça: Artesa, 
4. Denominació genèrica: Institut de Batxillerat. Nova denominació específica provisional: de Montblanc. 
 
Publicat al DOGC núm. 1260 del 26-2-90 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/1975/10/17/pdfs/A21900-21901.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/536/187247.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/590/186449.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/766/18528.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1102/22941.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1260/20755.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1260/20755.pdf
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CONVERSIÓ EN INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que 
imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior. En  la disposició transitòria núm. 1, 
pàg. 5832, diu: "Els instituts de batxillerat, els instituts d'ensenyament secundari i els instituts de formació 
professional es transformen en instituts d'educació secundària... " 
 

Publicat al DOGC núm. 2218 14-06-96 
 

 
FUSIÓ  DELS  INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE LA VILA 
 
Decret 234/1997, de 2 de setembre, de creació de diversos instituts d'educació secundària. Diu: "DELEGACIÓ 
TERRITORIAL DE TARRAGONA. Comarca: Conca de Barberà. Institut d'Educació Secundària a 
Montblanc amb número de codi 43009187, per fusió de l'IES Pere Berenguer, amb número de codi 4300704 i 
de l'IES Montblanc, amb número de codi 43006666, emplaçat a l'av. del Dr. Folch,s/n de Montblanc" 
 
Publicat al DOGC núm. 2472 de 9-9-1997 
 
INICI D'ACTIVITATS DE L'IES 
 
Resolució de 16 d'octubre de 1997, per la qual es disposa l'inici d'activitats de diversos instituts d'educació 
secundària. DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA. Comarca: Conca de Barberà. Institut 
d'Educació Secundària a Montblanc, amb número de codi 43009187,emplaçat a l'av. del Dr. Folch s/n de 
Montblanc. Ensenyaments que s'implanten: Educació Secundària Obligatòria.Batxillerat Unificat i Polivalent i 
Curs d'Orientació Universitària. Formació Professional de primer grau: Branca Electricitat, professió 
electricitat; branca Administrativa i Comercial, professió Administrativa.Formació Professional de segon grau: 
branca Electricitat i Electrònica, especialitat Instal·lacions i Línies Elèctriques; branca Administrativa i 
Comercial, especialitat Administrativa. 
S'atribueix al centre la denominació específica: Martí l'Humà. 
 
Publicat al DOGC número 2510. 4-11-97 
 
INSTITUT 
 
La LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació disposa en el seu article 75 la denominació dels centres públics 
 
d) Institut: els centres públics que imparteixen ensenyaments d’educació secundària. Publicat al DOGC 
número 5422    16.7.2009. 
 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2218/64698.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2472/86781.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2472/86781.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2510/114152.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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MARTÍ I L'HUMÀ (va néixer el 1356 a Girona  i Rei de la Corona d’Aragó del 1396-1410)     

 
Heràldica 
 

La Creu d'Aïnsa «Senyal antich del rey Daragó» (també anomenada Armes antigues d'Aragó o Creu 
d'Enneco Ariesta) és un escut heràldic que es defineix de la següent manera: en camp d'atzur, creu patada 
d'argent, apuntada en el braç inferior i adestrada en cantó del cap. Actualment constitueix el segon quarter de 
l'Escut de l'Aragó, la descripció i l'ús del qual està regulat per la "Llei sobre l'ús de la Bandera i Escut 
d'Aragó" (Ley 2/1984, de 16 de abril; B.O.A. nº 5, de 18 de abril de 1984) en l'article 4t. Aquest escut es 
documenta per primera vegada l'any 1344 en les Ordinacions de Casa i Cort que manà redactar Pere IV 
d'Aragó "el Cerimoniós". L'escut simbolitza els antics reis d'Aragó i de Pamplona de la Dinastia Ximena. 

 
Els seus precedents heràldics es remunten al segle X al Regne de Pamplona, i aparegueren al  Regne 
d'Aragó aparegueren durant el regnat de Sanç I d'Aragó i Pamplona (1063-1094), rei d'Aragó i Pamplona. 
 
La Senyera Reial fou la senyera privativa i històrica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona. La Senyera 
Reial és la translació vexil·lològica del Senyal Reial, altrament dit senyal dels Quatre Pals. Aquest 
senyal heràldic es descriu de la següent manera: «en camper d'or quatre pals de gules». 
 
De la Senyera Reial en deriven actualment la bandera d'Aragó, la bandera de Catalunya, la bandera del País 
Valencià i la bandera de les Illes Balears.  
 
El senyal heràldic descrit «en camper d'or quatre pals de gules» fou denominat inicialment al segle XII i durant 
la primeria del segle XIII pels propis reis d'Aragó i comtes de Barcelona com a «senyal propi» (signo proprio) i 
«senyal nostre» (signi nostri), i la bandera vexillum nostrum. A partir de mitjans segle XIII se li associà 
la dignitat reial, essent denominat a partir d'aleshores pels sobirans mateixos com a «senyal nostre reial» 
(signi nostri regium) o senzillament «senyal reyal» (signum regium), i la bandera «nostra senyera». 
Paral·lelament en les cròniques catalanes de finals del segle XIII i principis del segle XIV se'l denominà 
«senyal del rey d'Aragó», i a la bandera «senyera reial del senyor rei d'Aragon», «estendard reial del senyor 
rei d'Aragó», o «bandera de la Casa reial d'Aragó». 
 
Actualment hi ha consens entre els especialistes heràldics a l'hora de determinar l'origen del senyal dels 
Quatre Pals: aquest apareix per primera vegada en la història en l'escut de Ramon Berenguer IV (1114-1162) 
testimoniat en un segell que valida un document del 2 de setembre del 1150. Donat que l'heràldica aparegué 
en l'àrea ibero-occitana entre el 1125 i el 1150, i evidenciat que no hi ha cap document sigil·logràfic que mostri 
el senyal dels quatre pals ni en els anteriors comtes de Barcelona, ni en els anteriors reis d'Aragó, s'argüí 
l'existència de possibles emblemes preheràldics.  
 
Actualment hi ha consens, també, a l'hora de determinar que originàriament la significació del senyal dels 
quatre pals era la d'un senyal heràldic de llinatge. Ramon Berenguer IV el portava a l'escut com un senyal 
personal, i no com un senyal heràldic de dignitat territorial de manera que, en origen, el senyal dels quatre 
pals no el portava ni per ser el comte de Barcelona, ni tampoc per ser el príncep d'Aragó, de manera que ni 
representava al regne d'Aragó ni tampoc al comtat de Barcelona sinó que, en origen, els senyals heràldics 
eren uns símbols d'identificació personal dels cavallers en el camp de batalla. Quan aquest símbol fou adoptat 
per tots els seus fills indistintament, ja fossin reis d'Aragó i comtes de Barcelona, ja fossin comtes de 
Provença, o fossin comtes de Rosselló i Cerdanya, el senyal dels quatre pals esdevingué un senyal heràldic 
de llinatge; només els descendents directes de Ramon Berenguer IV tenien dret a mostrar-lo sobre el 
seu escut d'armes. 
 
La Creu d'Alcoraç o «Armes Daragó» és un senyal heràldic territorial que representa «les armes del regne 
d'Aragó». Heràldicament es defineix de la següent manera: en camper d'argent (blanc) una creu 
de gules (roig), amb 4 caps de reis sarraïns en els seus quarters. Aquest senyal heràldic aparegué per primer 
cop el 1281 en la botlla de plom del rei Pere III d'Aragó «el Gran» i es contraposa al senyal heràldic dels   

http://ca.wikipedia.org/wiki/1344
http://ca.wikipedia.org/wiki/Or_(her%C3%A0ldica)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gules
http://ca.wikipedia.org/wiki/Or_(her%C3%A0ldica)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dignitat_(t%C3%ADtol)
http://ca.wikipedia.org/wiki/2_de_setembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A0ldica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sigil%C2%B7lografia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A0ldica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Argent_(her%C3%A0ldica)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_III_d%27Arag%C3%B3
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quatre pals, el «senyal reial», que representa al llinatge. Una llegenda del segle XIV i divulgada al segle 
XVI en remuntava l'origen a l'any 1096, fent-lo derivar de l'aparició de Sant Jordi durant la Batalla 
d'Alcoraç (1096), motiu pel qual també reben la denominació de Creu d'Alcoraç. Actualment aquest senyal 
heràldic ocupa el tercer quarter de l'Escut de l'Aragó i constitueix l'Escut de Sardenya. 
 
 
Breu semblança  
 
Un rei bo. Un bon rei? Aquest podria ésser el resum que hom extreu d'unes quantes lectures envers aquesta 
figura històrica que va morir sense hereus legítims, sobre la que s'ha vessat la major part de la responsabilitat 
de l'extinció de la nissaga reial catalana, al no nomenar successor i abandonar la sort dels seus regnes a 
"aquell que per justícia deurà pervenir". La justícia, quan la causa precedeix la llei, pot ser més esclava dels 
interessos no comuns que mai. 
 
L'entrada dels Trastàmara després del Compromís de Casp i les seves conseqüències, en un dels moments 
on es decideixen els fonaments de molts dels estats d'Europa, ha donat motius per que la història ficció 
blasmés la seva imatge oblidant que la suma de les voluntats dels pobles són les qui al cap de vall decideixen 
amb sotracs l'esdevenidor. 
 
Martí l'Humà, l'Eclesiàstic, Il Vecchio pels italians, el primer Duc de Montblanc, títol creat pel seu germà el 
Rei Joan I per premiar la seva fidelitat, no va néixer ni créixer per ser rei d'Aragó. Es va trobar segut al tron 
quan era a Sicília per fer valer els seus drets i els del seu fill a la corona d'aquella illa. Un tron que de fet va 
rebre de la seva esposa Maria de Luna, que amb gran sentit de l'estat, va exercir la regència durant els sis 
mesos que el nou rei va trigar a tornar a Catalunya, després de passar per Sardenya, Còrsega i Avinyó. 
 
El cisma d'occident i el seu recolzament incondicional al Papa Benet III, les bandositats d'Aragó i València, el 
problema de la remença, l'expansió comercial i cultural dels regnes, l'enfortiment de la Generalitat i de les 
Corts, van ser els fets que més emmarcaren el moment històric del seu regnat. 
 
Per definir la seva persona i la seva personalitat hi ha tot un seguit de qualificatius trobats en els escrits dels 
historiadors : "Home gros, de poca estatura". "Salut feble". "Minvat per les malures". "Sofridor pacient". 
"Prohom honest i pietós". "Benigne". "Afable". "Pacient". "Humanitari". "Extraordinàriament devot". "Bondadós i 
pacífic, però no pas poruc". "Fidel al seu germà". "Espòs fidel". "Temperament reposat". "Seriós". "Admirador 
de la memòria del seu pare i altres reis catalans". "Pare i avi amantíssim". "Negociador". "Capaç de moments 
d'energia". "Amic d'escoltar raons, de rebre i donar consells". "Estricte partidari de la justícia". "Valedor dels 
seus sotmesos". "Gran orador". "Bon parlamentari". "Eloqüent". "Protector de la poesia". "Esperit Cultivat". 
"Amic dels llibres i de les velles arquitectures". I també: "Poc enèrgic". "Feble". "Massa bondadós." 
 
Per què un rei bo no pot ser un bon rei? Quin és el límit on la bondat i la feblesa es confonen? Martí l’Humà, 
l'humanista, l'humanitari, nosaltres que el tenim a prop, estem segurs que el coneixia i tan sols les malures 
van poder enterbolir aquest coneixement. Si no com podria no haver pres cap decisió que traís el seu poble al 
que a les Corts de Perpinyà de 1406 li preguntava tot lloant-lo. "Qual poble és en el món que sia així franc de 
franqueses e llibertats, en què sia així lliberal com vosaltres?"   
 
El 29 desembre 1406 va morir la reina Maria de Luna , qui li havia donat quatre fills ( Martí , Jaume, Joan i 
Margarida ) , dels quals cap sobreviuria al seu pare ni deixaria descendència legítima alguna . 
 
L'últim a morir va ser Martí el Jove , el 1409 , a causa d'unes febres . Això va obligar a Martí I l’Humà a 
contreure un nou matrimoni amb la jove Margarida de Prades el 17 de setembre d'aquest mateix any , però 
d'aquesta unió no va néixer cap fill . 
 
El rei va intentar legitimar el seu nét bastard Frederic de Lluna ( concebut per Martí el Jove i la noble siciliana 
Tarsia Rizzari ) , al qual va portar a la Península per poder educar-lo, però no va trobar el suport polític 
suficient per convertir-lo en el seu hereu i la comissió d'experts destinada a dilucidar la qüestió de la successió 
no es va posar d’ acord. 
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El 31 maig 1410 , moria Martí I l’Humà als 54 anys sense haver nomenat un successor , obrint-se llavors un 
interregne de dos anys en què es van disputar el tron fins a sis pretendents , entre ells el seu nét. El conflicte 
va assolir la seva solució en 1412 després de l'anomenat Compromís de Casp , pel qual es va triar com a nou 
rei a Ferran I , fill de la germana de Martí , Elionor d'Aragó , nascut a la dinastia castellana dels Trastàmara . 
 
És el darrer rei, per línia directa, del casal de Barcelona. Fou enterrat al Monestir de Poblet. 
 
 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Casal_de_Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/Monestir_de_Poblet
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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 
 

Objectius generals  
 
Les normes d’organització i funcionament de centre han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions 
d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió 
que permetin assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.  
 
Les normes d’organització i funcionament d’un centre (NOFC) és el document que ens permet regular i 
establir les relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Han de servir per garantir la 
convivència, recollint els drets i deures de tota la comunitat educativa i el bon funcionament del centre.  
 
Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció, aprovar les normes d’organització i funcionament de 
centre i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden aprovar globalment o per parts.  
 
Les presents normes s’aplicaran a les activitats desenvolupades ja sigui al centre o en qualsevol altra 
instal·lació o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o en grups.  
 
S’aplicarà a totes les persones que constitueixen la Comunitat Educativa. 
 
Atesa la necessitat de regular els aspectes bàsics d'organització i funcionament del Centre, així com d'assolir 
els objectius proposats en el Projecte Educatiu i d'afavorir la convivència i l'ordre acadèmic, s'han acordat les 
següents normes, les quals, s'emmarquen en els drets de: reunió, associació, llibertat d'expressió i altres 
reconeguts en la Declaració dels Drets humans. 
 
 
A.- L'Institut d'Educació Secundària "Martí l'Humà" de Montblanc, és un Centre Docent Públic que té per 
objectiu primordial en les seves vessants d'oferta educativa de diferents objectius: 
 
    - L'ESO té una funció terminal i propedèutica i és per això que es tracta d'aconseguir que els joves assimilin 
de forma crítica els elements bàsics de cultura del nostre temps i es preparin per a ser ciutadans capaços de 
desenvolupar els seus deures i exercir els seus drets en una societat democràtica. També es tracta d'assentar 
les bases per la formació ulterior postobligatòria en les seves diferents modalitats ja sigui al Batxillerat o ja 
sigui als cicles formatius de Formació Professional. 
 
     - EL BATXILLERAT té com a finalitat al mateix temps, les formatives propedèutiques i orientadores. 
 
A més a més de tots els valors i drets que hem citat anteriorment i detalladament. Com objectiu assolir les 
tècniques de base i les destreses i estratègies formatives per a potser adaptar-se independentment d'estudis 
posteriors a la capacitació dels alumnes per a l'exercici d'una professió determinada, i, alhora, el total 
desenvolupament de la seva personalitat humana mitjançant la continuació de la seva formació integral 
vetllant per introduir noves tècniques, a fi que, en acabar els estudis en aquest Institut puguin, els qui ho 
desitgin, continuar estudis superiors dins del sistema educatiu vigent. 
 
    - ELS CICLES FORMATIUS (FORMACIÓ PROFESSIONAL) té per objectiu primordial la capacitació dels 
alumnes per a l'exercici d'una professió determinada, i, alhora, el total desenvolupament de la seva 
personalitat humana mitjançant la continuació de la seva formació integral vetllant per introduir noves 
tècniques, a fi que, en acabar els estudis en aquest Institut, els qui ho desitgin, a continuar estudis superiors 
dins del sistema educatiu vigent o integrar-se al món laboral. 
 
 
B.- L'Institut, mantindrà i guardarà un absolut respecte a totes les ideologies de caràcter polític, sindical, 
religiós i filosòfic, i no establirà entre els seus alumnes cap discriminació de tipus social, econòmic, o qualsevol 
altra. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 
 

Els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos 
humans i materials. El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, 
recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els 
alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. El projecte educatiu 
incorpora el caràcter propi del centre. 
 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica 
 
1. En el marc de l'autonomia de centre, els criteris que regeixen l'organització pedagògica dels ensenyaments 
en el nostre centre han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu i han de fer possible: 
 
 a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi 
 d'inclusió. 
 b) El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i 
 laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l'acció educativa. 
 c) La incentivació de l'esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al centre 
 educatiu. 
 d) L'adequació dels processos d'ensenyament al ritme d'aprenentatge individual, per mitjà de 
 l'aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació i per mitjà de l'aplicació 
 de pràctiques d'estímul per a l'assoliment de l'excel·lència. 
 e) La coeducació, que ha d'afavorir la igualtat entre l'alumnat. 
 f) L'establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de 
 convivència i el respecte a l'autoritat del professorat. 
 g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 
 

2. Els criteris d'organització pedagògica en els ensenyaments que s’imparteixen en el nostre centre han de 

contribuir a: 

 
 a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés educatiu, sens 
 perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l'educació dels fills. 

b) Educar en la responsabilitat de l'estudi de manera que esdevingui un hàbit, i desenvolupar  àmbits 
d'autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes.  

 c) Fer possible l'assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que utilitza una 
 persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir amb èxit uns 
 determinats resultats. 
 d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les característiques i les 
 necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius específics de cada ensenyament, 
 sens perjudici del manteniment de la coherència global dels elements educatius de la formació. 
 e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els efectes 
 de l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge i els resultats de l'avaluació del 
 progrés assolit individualment per cada alumne o alumna, i evidenciar la correlació entre els 
 resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a aquestes 
 etapes. 
 f) Educar i potenciar els alumnes en la responsabilitat d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la 
 participació en els afers de la comunitat. 
 
3. Tots els grups classe (ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà) disposen d’un/a tutor/a, designat 
d’entre el professorat que s’encarrega de la docència. Correspon al tutor o tutora de cada grup garantir 
l'atenció educativa general dels alumnes, directament i per mitjà de l'orientació de l'acció conjunta de l'equip 
docent, i també li pertoca la comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés personal de llurs 
fills. 
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Tot l’alumnat que cursa ensenyaments referents a una professió (cicles formatius) que comporta un període 
de formació pràctica en empreses , disposa d’un tutor o tutora de pràctiques per al seguiment de la formació 
pràctica en centres de treball. 
 
Tots els grups classe disposen d’una hora setmanal al seu horari per a l’atenció i orientació tutorial. 
 

Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del 
PEC. 
 
El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element vertebrador de la 
seva activitat. El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al 
període de mandat de la direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de 
desenvolupar durant el període i, si escau, ha de formular propostes en relació a l’adaptació o modificació, 
total o parcial, del projecte educatiu. 
 

a) El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions 
 generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 

b) En l’actualització del projecte de direcció, en la renovació del mandat, s’han de tenir en 
 compte les actualitzacions de tots els aspectes del projecte de direcció inicial que es 
 considerin pertinents,  sense perjudici de la possibilitat d’introduir-ne de noves, amb els 
 indicadors corresponents, quan  escaigui. 

c) Entre els indicadors n’hi haurà d’haver necessàriament de referits a l’acord de   vigent, si 
 el centre l’ha subscrit o modificat durant el mandat anterior de la mateixa direcció. 
 

Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 
 

El centre pot establir un acord de coresponsabilitat amb l’Administració educativa per a l’aplicació del seu 
projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció. 
 
Correspon al consell escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i participar en l’avaluació de la seva 
aplicació. 
 
L’Administració educativa i el centre defineixen els objectius dels acords de coresponsabilitat segons els 
principis que orienten el sistema educatiu.  
 
L’acord de coresponsabilitat inclou: 
 
 1. El pla d’actuació. 
 2. Les singularitats del centre i el seu entorn. 
 3. Els recursos addicionals associats, si escau. 
 
La renovació de l’acord de coresponsabilitat resta subjecta al resultat de l’avaluació. 

 
Capítol 4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. 
 

1. La formulació del projecte educatiu del centre públic correspon al claustre del professorat, a iniciativa del 
director o directora i amb la participació dels professionals d’atenció educativa. 
 
L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar. 
 
2. Correspon al director o directora posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa, que 
n’ha de requerir la modificació en cas que no s’ajusti a l’ordenament. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 
CENTRE 
 
Les decisions sobre l’organització i el funcionament d’aquest centre que es recullen en aquestes normes s’han 
ajustat als principis d’eficàcia, eficiència, funcionament integrat, gestió descentralitzada, flexibilitat, participació 
de la comunitat educativa i compromís de les famílies en el procés educatiu, i s’ha orientat a garantir el dret a 
una educació de qualitat a tots els alumnes, en aplicació del projecte educatiu i dels objectius generals de 
l’educació.  
 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció. 
 
Els òrgans unipersonals de direcció de l’ Institut Martí l’Humà són el director o directora, el secretari o 
secretària, el cap o la cap d’estudis i el coordinador pedagògic o coordinadora pedagògica. Aquests òrgans 
unipersonals integren l’equip directiu, que és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i que ha de 
treballar d’una manera coordinada en el compliment de les seves funcions.  
 
Secció 1. Director/a.  LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 142 
 
1. El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del 
centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen la 
comunitat escolar i l’Administració educativa. 
Perfil: Capacitat en determinar i aplicar tècniques de direcció i conducció de grups, lideratge, mediació. 
3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la 
comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic 
vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 
4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 
 

a) Representar el centre. 
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 
c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del centre. 
d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular  al 
centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 
 

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 
 

a) Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents. 
b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte 
educatiu i garantir-ne el compliment. 
c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels  plantejaments 
tutorials,  coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte 
educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 
d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de  comunicació 
en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II de la Llei  12/2009. Del 10 de 
juliol, d’educació  i el projecte lingüístic del centre (PLC). 
e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 
f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de  llocs 
de treball del centre i les modificacions successives. 
g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1  i 
presentar les propostes a què fa referència l’article 115. 
h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general 
anual. 
i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/PLC.pdf
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dels acords de coresponsabilitat. 
 
 j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal 
 destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula. 
 
6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 
 

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 
b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 
 corresponents. 
c) Assegurar la participació del consell escolar. 
d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau,  
amb les associacions d’alumnes. 
 

7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre següents: 
 

a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del  
centre i dirigir-ne l’aplicació. 
b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

 educatiu. 
c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 
d) Visar les certificacions. 
e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 

 secretària  del centre. 
f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 
g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com 

 a òrgan de contractació. 
h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la 

 qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 
 

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al govern del 
centre no assignades a cap altre òrgan. 
 
9. 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 la norma en les seves actuacions, llevat que es 
provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a 
defensar l’ interès superior de l’Infant. 
 
Secció 2. Cap d'estudis. 
 
1. Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 
147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits 
curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del 
centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 
d’organització i funcionament del centre.  
Perfil: Capacitat d’organització i planificació del treball. Capacitat de treballar en equip. Capacitat de negociar. 
Coneixements d’informàtica. 
 
2.Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment l’avaluació interna de les  activitats del centre, i la 
seva organització i coordinació, sota el comandament del director o directora de l’institut.  
 
3.Són funcions específiques del cap d’estudis:  
 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com amb els centres de 

procedència dels alumnes. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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b) Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 

docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltat el Claustre.   

c) Substituir el director en cas d’absència.  

d) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de final de curs.  

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

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

ensenyaments impartits a l’ institut. 

g) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en relació amb els 
objectius generals de l'etapa i les competències bàsiques a l’ESO o les competències generals i 
específiques de Batxillerat, juntament amb els caps de departament. 

h) Vetllar per l'adequada coherència de l'avaluació en les  diferents etapes. 

i) Vetllar per l’adequada orientació acadèmica i professional. 

j) Vetllar per la bona convivència en el centre. 

k) Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i del professorat, 
preveure l’atenció de l’alumnat en cas d’absència del professorat i controlar-ne les incidències. 
Assegurar el servei d’Ensenyament/Aprenentatge (guàrdies de professorat). 

l) Planificar i elaborar el calendari de les juntes d’avaluació del curs. 
m) Planificar i elaborar l’horari i distribució de les convocatòries extraordinàries. 
n) Presentar els resultats educatius al claustre i elaborar-ne l’estadística. 
o) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposicions del  

Departament d’Ensenyament. 

 
Secció 3. Secretari/ària.   
 
1. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no superior al del 
mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer.  
Perfil: Capacitat d’organització i planificació del treball. Capacitat de treballar en equip. Coneixements 
d’informàtica. 
 
2. Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les 
previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en 
l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les 
instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
 
3. Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del 
claustre i del consell escolar del centre, Comissió de Qualitat, Comissió de convivència, comissió per la revisió 
del SGQ per la direcció . 
 
4. Són funcions específiques del secretari les següents: 

 
 a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 
 celebrin. 
 b) Tenir cura de les tasques administratives de l’Institut, atenent la seva programació general i el 
 calendari escolar. 
 c) Estendre les certificacions i els documents oficials del col·legi, amb el vistiplau del director. 
 d) Dur a terme la gestió econòmica del centre, la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i 
 custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 
 financeres, juntament amb el director. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 
 e) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
 matriculació d'alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 
 f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d'acord 
 amb la normativa vigent. 
 g) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 
 expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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 h) Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 
 i) Vetllar pel manteniment i la conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari 
 i equipaments d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la 
 seva reparació, quan correspongui. 
j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, alienació o lloguer  de 
béns i als contractes de serveis i subministrament, d'acord amb la normativa vigent. 
k) El director  de l’Institut delega en el càrrec del Secretari les funcions següents: 
 

 Gestió econòmica de l’Institut. 

 Gestió documental de l’Institut. 

 Gestió dels recursos material de l’Institut. 

 Gestió de la conservació i manteniment de les Instal·lacions de l’Institut. 

 Exercirà la Prefectura del Personal d’administració i serveis (PAS) 
 
l) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director del centre o atribuïdes per 
disposicions del Departament d'Ensenyament. 
 
Secció 4. Òrgans unipersonals de direcció addicionals.  Coordinador/a pedagògic/a 
 
1. Correspon, amb caràcter general, al coordinador pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions 
educatives que es desenvolupen a l’ institut, sota la dependència del director.  
Perfil: Capacitat d’organització i planificació del treball. Capacitat de treballar en equip. Capacitat creativa i 
innovadora. Coneixements d’informàtica. 
 
2. Són funcions específiques del/de la  coordinador/a pedagògic/a: 
 

a) Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la col·laboració i 
participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. 

b) Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que 
s’imparteixen a l’ institut. 

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

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

e) Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la diversitat dels ritmes 
d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats 
educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del claustre en 
els grups de treball. 

f) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d’Educació 
quan escaigui. 

g) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació amb els 
objectius generals de l’etapa i amb les competències bàsiques, juntament amb els caps de 
departament. 

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

i) Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat en els 
diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’ institut, juntament amb els caps de departament. 

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

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

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

 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació. 
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Secció 1. Consell Escolar. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 148 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al 
Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el 
procediment d’elecció dels membres del consell. 
 
1.1 Composició del consell escolar 
 
 El Consell Escolar estarà compost pels següents membres: 
 

a) El Director o Directora (que presideix el Consell Escolar). 
b) el/la Cap d’Estudis 
c) 8 docents escollits pel Claustre. 
d) 4 representants de l'alumnat. 
e) 4 representants dels pares i mares de I'alumnat. 
f) un/a representant de l'Associació de Pares i Mares de l’alumnat,. 
g) un/a representant del Personal d'Administració i Serveis. 
h) un/a regidor/a o representant de I'àmbit municipal. 
i) Un representant de les institucions empresarials o laborals (amb veu i sense vot). 
j) el Secretari o Secretària (amb veu i sense vot). 

 
Un cop constituït , el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives 
de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius  Art. 27.7 
 
1.2. Funcions del consell escolar LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 148 
 
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. 
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’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) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 

. 
1.3. Renovació de les persones membres 
 

a) Les persones membres dels consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per 
un període de quatre anys. 

b) Els consells escolars renoven la meitat de les persones representants electes de cada sector cada 
dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans 
de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de 
les persones membres del consell escolar les convoca el director o la directora amb quinze dies 
d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament 
d’Ensenyament. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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c) Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta  vacant s’ha d’ocupar per la següent 
candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer 
ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant 
roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de  

        nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant. 
d) La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne 

membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha 
       designat en revoca la designació. 
e) Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell 

escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat. En 
tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les 
diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel 
director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior 
a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions. 

 
1.4 Funcionament del consell escolar  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  
Art. 46 

 
a) El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s’han 

d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 
b) El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca 

el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, 
s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització. 

c) Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la 
decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa 
determini una altra majoria qualificada. 

d)  La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima 
de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El 
consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes 
les persones membres hi estan d’acord. 

e) Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre que 
estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa 
que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema 
o qüestió corresponent. 

f) Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions  i 
deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si 
escau de qui els substitueixin, i  la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. 

g) En segona convocatòria, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres.  
h) Només  poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, a no ser que estiguin presents 

tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la 
majoria absoluta. 

i) La convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d’anar acompanyada 
de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici que aquesta 
documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat 

j) El secretari estendrà l’acta de la sessió, on s’ha de fer constar els  assistents, l’ordre del dia de la reunió, 
el lloc i temps en què s’ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels 
acords adoptats i, si un membre ho demana, una explicació succinta del seu parer. 

 
1.5 Comissions del Consell Escolar.  
 
a) Comissió Econòmica, integrada pel Director/a, que la presideix, el Secretari o Secretària,  un/a 

professor/a, un/a pare o mare de I'alumnat i un/a alumne/a designat pel Consell Escolar del Centre d'entre 
els seus membres.  

 
      La comissió econòmica estudia els pressuposts, informa de la situació econòmica al Consell escolar i  
      supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del  consell, les propostes que  
      siguin escaients en aquesta matèria. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
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b)   Comissió Permanent integrada pel Director/a, que la presideix, el/la Cap d’Estudis i sengles representats  
      del professorat, dels pares i mares d'alumnes i de I'alumnat, designats pel Consell Escolar del Centre  
      entre els seus membres. De la Comissió Permanent en forma part el Secretari o Secretària, si s'escau,  
      amb veu i sense vot. La comissió de permanent s’ encarrega  de tractar de temes de caràcter general que   
      no impliquin planificació general del centre. 
 
c)   Comissió de Convivència integrada pel Director/a, que la presideix, el/la Cap d’Estudis i dos representats 
       
      del professorat, dels pares i mares d'alumnes i de I'alumnat, designats pel Consell Escolar del Centre 
      entre els seus membres i el secretari amb veu i sense vot. La comissió de convivència s’ encarrega   
      d’avaluar qüestions relacionades amb aspectes disciplinaris, així com de fer el seguiment dels conflictes i  
      la seva resolució que es puguin produir en el Centre, i fer propostes per adequar, modificar o millorar tot 
      allò que millori la convivència al Centre. 
 
d)   Comissió de Normalització Lingüística integrada pel Director/a, que la presideix, coordinador/a LIC i tres 
      representats del professorat  dels departaments de Llengües designats pel director/a  i un  representant  
      de I'alumnat, designats pel Consell Escolar del Centre entre els seus membres i el secretari amb veu i  
      sense vot. Vetllarà pel compliment del projecte LIC de l’Institut. 
 
e)    Comissió d’actualització NOFC integrada pel Cap d’estudis, que la presideix, i un representats del   
       professorat, dels pares i mares d'alumnes i de I'alumnat, designats pel Consell Escolar del Centre entre  
       els seus membres. La comissió de  s’ encarrega   d’actualitzar el NOFC.  
 
f)   Comissió de coeducació, polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats. Integrada  pel Director/a, que la   
       presideix, i un representats del professorat, dels pares i mares d'alumnes i de I'alumnat, designats pel  
       Consell Escolar del Centre entre els seus membres i el secretari amb veu i sense vot. La comissió  
       s’encarrega de vetllar per la igualtat d’oportunitats de nois i noies i de promoure la perspectiva de gènere   
       en l’acció educativa. 

 
 
Secció 2. Claustre de professors. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 146   
 
El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de 
les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. Està integrat per tot el professorat i el 
presideix el director o directora del centre. 
 
2.1 Funcions del claustre de professors  
 
El claustre del professorat té les funcions següents LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació Article 146.2 

 

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

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

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

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

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

f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

g) Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació 

general del centre. 

h) Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació de l’alumnat i del Centre en general. 

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

vigent. 

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

 
El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre de professors professionals d’atenció 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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educativa destinats al centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions establertes per les lletres 
a, c, d, e, g i i de l’apartat 2.1 

2.2 Funcionament del claustre de professors 

 

a) El claustre es reuneix preceptivament a l’inici i al final de curs, i sempre que el convoqui el director o 
directora del centre o ho sol·liciti com a mínim un terç de les persones membres. El claustre de 
professors del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el 
director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. 

b) La convocatòria de la sessió, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als membres amb una 
antelació mínima de 48 hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president o presidenta, que s’ha 
de fer constar a la convocatòria. 

c)  L'assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
d) Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions 

i deliberacions i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, 
o si escau de qui els substitueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres. En segona 
convocatòria el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim 
de tres. Llei 2672010, del 3 d’agost,  de règim jurídic i procediment de les administracions públiques. 
Art.17.6. 

e) Els acords seran adoptats per majoria simple de vots. En cas d’empat dirimeix els resultats de les 
votacions el vot del president o presidenta.  

f) La convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d’anar 
acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici 
que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i 
la seguretat. 

g) Les votacions del Claustre de professors només podran  ésser secretes:  Llei 2672010, del 3 d’agost,  
de règim jurídic i procediment de les administracions públiques. Art.19.2. 

 Eleccions de representants al Consell escolar 

 Proposar el professorat que intervindrà en el procés de selecció del director/a 

h) El secretari del centre estén acta de cada sessió del Claustre, que s’ha d’aprovar en la mateixa reunió 
o en la següent 

Capítol 3. Equip directiu  
 
1. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre  i les persones membres treballen coordinadament 
en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte 
de direcció. 
 
2. L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, el 
secretari o secretària i Coordinador/a pedagògic/a. 
 
3. L’equip directiu es reuneix setmanalment per fer la planificació, avaluació i resolució de totes les qüestions 
concretes de funcionament del centre. 
 

Capítol 4. Comissió de la qualitat 

 
La Comissió de Qualitat està formada per l’Equip directiu i el/la coordinadora de qualitat. D’aquesta 
comissió podrà formar part funcionalment d’altres persones de l’Institut que per formació, suport a la gestió 
o interès de desenvolupar la seva àrea d’acció es consideri necessari per part de la direcció o proposta del/la 
Coordinador/a de Qualitat. 
La comissió de Qualitat efectua reunions periòdiques i com a mínim una revisió per a la direcció al llarg del curs. 
El/La  Director/a en serà el President/a i el Secretari/ària del centre actuarà com a Secretari de la Comissió. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209202.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209202.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209202.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209202.pdf
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El/La Director/a podrà convocar als membres de la comunitat educativa en funció dels temes a tractar 

 
Són funcions de la comissió de qualitat les següents: 

 
a) Establir, aprovar i comunicar la política i objectius de qualitat. 
b) Revisar el Sistema de Gestió a la Qualitat. 
c) Seguiment dels objectius de la qualitat i millora. 
d) Proposar àrees de millora. 
e) Revisar i millorar els processos que es donen a l’Institut. 
f) Incentivar la formació i el funcionament de Grups de Millora per a cada curs. 
g) Seguiment del programa de formació en qualitat. 
h) Mantenir la cultura de la Qualitat a l’Institut. 
i) Assegurar la disponibilitat de recursos per la implantació i desenvolupament del sistema. 
j) Sensibilitzar , informar i formar les persones de l’Institut envers el Sistema de Gestió de la Qualitat. 
k) Augmentar la satisfacció de les persones i institucions que reben el servei que proporciona l’Institut 

acomplint amb els requisits explícits i implícits que demanen l’alumnat i les seves famílies del servei que 
nosaltres proporcionem. 

l) Qualsevol altre aspecte que afecti la correcta implantació i evolució del Sistema de Qualitat. 
 

 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació. 
 
Secció 1. Cap de departament. Cap de seminari 
  
El/la cap de Departament és el coordinador/a de tots els professors/res d'àrea o qualsevol altre funció del 
Departament. Té com objectiu establir criteris pedagògics, metodològics i tècnics dintre de la seva àrea de 
competència.  Són funcions i responsabilitats dels/de les Caps de Departaments: 
 

1. Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació i memòria anual. 
2. Coordinar el procés de concreció del currículum de les  matèries corresponents i assegurar la 

unitat de criteris en les programacions. 
3. Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica docent. 
4. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge del alumnes en les 

matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 
5. Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del Departament. 
6. Vehicular la informació de la Comissió d’atenció a la diversitat i l’equip directiu al professorat i 

viceversa. 
7. Atendre els alumnes amb matèries pendents 
8. Gestionar les actuacions que es deriven del treball de recerca. 
9. Acollir i donar suport al professorat nou o substitut. 
10. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i 

assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent. 
11. Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel Director/a del centre o atribuïdes pel 

Departament d'Educació. 
12. Correspon al/la Cap de Departament traslladar les propostes de material i pressupostos a l'equip 

directiu. 
13. La convocatòria de la sessió s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d’anar 

acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens 
perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir 
l’accessibilitat i la seguretat. 

14. Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la 
memòria anual d'activitats del centre i les propostes de millora. 

 
Cap de seminari 
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Quan en un departament hi hagi més d’un professor o professora que imparteixi una especialitat diferent es 
podrà constituir un seminari. 
 
Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap de seminari, les competències del qual són  
 
les que li delega el cap del departament i aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del 
centre o atribuïdes pel Departament d'Ensenyament. 
 
 
Secció 2.  Coordinador/a ESO 
 
Perfil: Capacitat d’organització, treballar en equip, creativa. 
Les funcions del coordinador/a  són les que consten a continuació: 
 
a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al Ilarg de l'Educació 

Secundaria Obligatòria, sota la dependència del/la Cap d’Estudis. 
b) Gestionar les reunions de l’equip docent. 
c) Fer un seguiment del Pla d’acció Tutorial de cada nivell. 
d) Informar els professors que no assisteixen a les reunions d’equip docent dels acords presos. 
e) Coordinar l’organització del treball de síntesis.  
f) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu. 
g) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la 

memòria anual d'activitats del centre i les propostes de millora. 
 
Secció 3.  Coordinador/a d’FP 
Perfil: Capacitat d’organització,comunicació, negociar, coneixements d’informàtica. 
Són funcions del coordinador de formació professional: 
 

a)   Desvetllar l’ interès professional dels alumnes mitjançant les pràctiques a les empreses.  

b)   Vetllar perquè les pràctiques es portin a terme seguint els criteris i programes del Departament    

       d’Ensenyament.  

c)    Cooperar en l’avaluació i seguiment del resultat de les pràctiques professionals 

d)    Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit territorial on és ubicat  

        l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i programes del Departament d’Ensenyament. 

e)    Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat al finalitzar els estudis que hagin cursat. 

f)     Mantenir un contacte directe amb el món empresarial, les administracions locals i les institucions  

       públiques o privades. 

g)    Aconseguir que els industrials coneguin de prop la Formació Professional i els seus fins. 

h)    Coordinar l'horari de pràctiques i vetllar pel compliment dels objectius marcats en cada especialitat. 

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

j)     Vetllar per informar-se de la normativa d’aplicació publicada i per la seva correcta difusió. 

k)    Vetllar perquè la documentació dels convenis s’ajusti a allò que es contempla a la normativa. 

l)     Aquelles altres funcions que el/la director/a del centre li encomani o que puguin desprendre's de la  

       programació general del centre. Actuarà d’acord al sistema de gestió de qualitat del centre. 

m)  Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la  

memòria  anual d'activitats del centre i les propostes de millora. 
 
Secció 4. Coordinador/a de Qualitat i millora continua 
 Perfil: Capacitat d’organització,comunicació, treballar en equip, coneixements d’informàtica. Formació en 
qualitat. 
Són funcions del/la Coordinador/a: 
 

a)    Mantenir el contacte habitual amb els responsables del projecte del Departament Ensenyament. 
b)    Coordinar les autoavaluacions i auditories que s’hagin de realitzar. 
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c)    Controlar i revisar la documentació del Sistema de Gestió a la Qualitat. 
d)    Coordinar el seguiment dels objectius de qualitat i millora i equips de millora 
e)    Assistir als cursos de formació necessaris per anar desenvolupament el projecte 
f)     Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la  
        memòria anual d'activitats del centre i les propostes de millora. 

 
Secció 5. Coordinador/a d’activitats i serveis escolars 
Perfil: Capacitat d’organització, comunicació, negociar, creativa. 
Correspon al coordinador/a d'activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats escolars 
complementàries i de les activitats extraescolars del centre i sota la dependència del/de la Cap d'Estudis. 
 
Funcions de la Coordinació d'Activitats i Serveis Escolars: 
 
     a)   Vetllar per l'adequada organització i desenvolupament de les esmentades activitats. 
     b)   En la programació del calendari  haurà d'elaborar la programació anual de les activitats extraescolars i  
           complementàries  
     c)   Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars  complementàries i  
           extraescolars 
     d)   Promoure i/o coordinar les activitats culturals i esportives. 
     e)   Coordinar l'organització dels viatges d'estudi i el lloguer del mitjà de transport, si cal; els intercanvis  
           escolars i qualsevol altre tipus de viatge que realitzin els alumnes. 
     f)    Distribuir els recursos econòmics destinats entre les activitats escolars complementàries i     
           extraescolars. 
    g)   Publicarà a la Sala de Professors/res i la pàgina web del centre les activitats, i dels professors/res    
           acompanyants. 
    h)   Si l'activitat ho requereix i conjuntament amb el/la Cap d'Estudis elaboraran un horari on s'hi assigni el 
           professorat necessari per a vigilar el bon funcionament de l'activitat (normalment aquest serà el  
           professorat que té l’alumnat i que l'activitat li coincideixi amb les seves hores de classe). 
     i)   Vetllarà per l'elaboració i compliment del calendari de sortides i el demanarà a cada departament o  
           seminari en començar el curs escolar. 
     j)   Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a la  
           memòria anual d'activitats del centre i les propostes de millora. 
 
Secció 6.  Coordinador/a informàtica  
Perfil: Capacitat d’organització,comunicació, negociar, coneixements d’informàtica. 
Són funcions del coordinador d’informàtica: 
 

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

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

c)   Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics d’ús 
             comú del centre. 
      d)   Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics 
            en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema. 
      e)   Assessorar als Caps de Departament que s'escaigui per assegurar la deguda coordinació de l'ús 
            curricular dels recursos informàtics en les diverses assignatures i especialitats. 
       f)   Proposar a la direcció del centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions dels recursos informàtics i   
            telemàtics. 
      g)   Actuar, per delegació del Director/a del centre d'interlocutor amb el  Departament d'Ensenyament de  
            la Generalitat. 
      h)  Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics proposant les mesures 
            pertinents per a garantir el seu millor funcionament. 
       i)   Vetllar per l’operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions materials d’instal·lació i 
            manteniment del programari, instal·lació i prova del maquinari. 
       j)   Elaborar la memòria anual de la coordinació d’informàtica i les propostes de millora. 
      k)   Vetllar per les necessitats i solucions pedagògiques per desplegar el TAC (Tecnologia per a   
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l’aprenentatge i el coneixement). 
l)   Vetllarà per  l’ús l’aplicació de la tecnologia de la informació i de la comunicació com a recurs per  
      aconseguir els aprenentatges bàsics dels alumnes, integrant aquesta tecnologia en el desplegament  
      dels continguts de les diferents àrees instrumentals, ja sigui la seva introducció o el seu reforç,  
      consolidació o ampliació. 

       m)   Actuar, per delegació del Director/a del centre d'interlocutor amb el  Departament d'Ensenyament de  
             la Generalitat. 
       n)  Garantir que l’alumnat, en finalitzar l’escolarització al centre, hagi adquirit els procediments de 
             tractament de la informació amb eines tecnològiques: dissenyar, redactar i compondre; presentar i  
             comunicar; calcular; mesurar, enregistrar i controlar; seleccionar, contrastar i avaluar. 
       o)   Potenciar 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. 
       p)    Elaborar la memòria anual de la coordinació TIC i les propostes de millora. 
. 
 
Secció 7.  Coordinador/a lingüístic/a, d’interculturalitat i de cohesió social(LIC). 
Perfil: Capacitat d’organització, comunicació, negociar, gestionar la diversitat cultural. 
El coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social serà el responsable de:  
 
        a)   Consolidar l'educació intercultural i de la llengua catalana. 
        b)   Assessorar els professors en l'acolliment de l'alumnat nouvingut. 
        c)   Elaborar i actualitzar el projecte lingüístic del centre 
        d)   Marcar els criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües a la  
   realitat sociolingüística del centre globalment i individual. 
        e)   Donar  impuls i manteniment de les activitats encaminades a incentivar  l'ús de la llengua  
        f)    Dirigir el funcionament de la biblioteca del Centre. 
        g)   Elaborar la memòria anual de la coordinació LIC i les propostes de millora. 
. 
 
Secció 8.  Coordinador/a de prevenció de Riscos Laborals. 
Perfil: Capacitat d’organització, comunicació. 
Correspon als coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les 
actuacions en matèria de salut i seguretat al centre i, per tant, hauran de: 
 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, com també promoure i fomentar l'interès i la 
cooperació de les treballadores i treballadors en l'acció preventiva, d'acord amb les orientacions del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

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

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

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

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

f) Promoure actuacions d'ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 
g) Complimentar i trametre als serveis territorials el full de notificació d'accidents. Col·laborar amb els 

tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la investigació dels accidents que es produeixin 
al centre docent. 

h) Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l'avaluació i el control dels 
riscos generals i específics del centre. 

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

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

k) El coordinador/a presentarà, a final de curs, una memòria amb les activitats realitzades i les propostes 
de millora. 
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Secció 9. Nomenaments i cessaments dels òrgans unipersonals de coordinació. 
 

1. Es nomenaran per a exercir les funcions dels òrgans unipersonals de coordinació els 
funcionaris/nàries docents, en servei actiu i amb destinació definitiva al centre. Només per 
insuficiència d'aquests, es cobriran la resta de llocs de coordinació amb funcionaris docents que no 
tinguin destinació definitiva. 
 

2.  Els òrgans unipersonals de coordinació de l'Institut els nomena el/la Director/a del centre. 
 

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

4. El nomenament de cap de departament s'efectua d'entre els professors/res membres del departament 
que tinguin la condició de catedràtic/a, escoltat el departament. Si cap dels membres del departament 
no és catedràtic/a, la proposta es farà d'entre tots els seus membres. 
 

5. El Director/a de l'institut pot acceptar la renúncia motivada o disposar el cessament dels 
coordinadors/res i caps de departament abans de la finalització del període per el qual han estat 
nomenats, una vegada escoltat l'òrgan que en cada cas va intervenir en la seva proposta de 
nomenament i amb audiència de l'interessat/da. 
 

6. Del nomenament i cessament dels coordinadors/res i caps de departament, el Director/a en dóna 
compte al consell escolar del centre. 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

Capítol 1. Organització del professorat. 
 
Secció 1. Equip docent. 
 
1. Formen part de l'equip docent tots/tes aquells/es professors/res que imparteixen classe a un grup de 

qualsevol curs. Per tal d’evitar la dispersió i afavorir la coherència i l’avaluació integrada, sempre que sigui 
possible, el professorat que imparteixi una matèria en un nivell educatiu, serà el mateix per a tots els 
grups del nivell. 
 

2. Al marge de les sessions d'avaluació, I'equip docent es reunirà periòdicament amb la finalitat d'efectuar un 
seguiment coordinat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, i decidir les intervencions que consideri 
necessàries. A tal fi, en l’horari setmanal del professorat, s’ha de preveure un espai per a les reunions de 
l’equip docent que coincidirà amb les dues hores establertes de forma general per reunions. El/La 
professor/a tutor/a coordina l'equip docent de grup. 
 

3. Són funcions: 
 

a) Fer el seguiment global de l'alumnat del grup i establir les mesures necessàries per a la millora de 
l'aprenentatge, d'acord amb el projecte educatiu del centre. 

b) Fer col·legiadament l'avaluació de l'alumnat, d'acord amb la normativa establerta i amb el projecte 
educatiu del centre, i adoptar les decisions de promoció corresponents. 

c) Qualsevol altra funció que estableixi el Departament d’Ensenyament o es determinin en el pla 
d'orientació i acció tutorial del centre. 

d) Els equips docents col·laboraran per a prevenir els problemes d'aprenentatge que puguin presentar-se 
i compartiran tota la informació que sigui necessària per treballar de manera coordinada en el 
compliment de les seves funcions. 
 

Secció 2. Departaments i seminaris. 
 
1. El Departament és una exigència organitzativa indubtable, derivada de la necessitat del treball en equip 

per aconseguir un adequat tractament dels problemes de la institució escolar. 
 

2. Les orientacions pedagògiques, per altra banda, defineixen els departaments per àrees educatives com  
"petites agrupacions d'especialistes de diferents àrees". 
 

3. A l'institut es constitueixen departaments didàctics en funció de les àrees curriculars de l'educació 
secundària, a les quals s'integrarà el professorat d'acord amb les seves especialitats, agrupades per llur 
afinitat. 
 

4. En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les matèries corresponents , es 
concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. 
 

5. Al front de cada departament es nomena un cap del Departament. 
 

6. L'estructura, quant a departaments didàctics, de l'Institut serà la següent: 
 

 a) Departament de ciències socials. En forma part el professorat de les especialitats següents: 
 geografia i història, filosofia, economia  i religió. 
 b) Departament de llengua catalana i literatura. En forma part el professorat de les especialitats 
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 següents: Llengua Catalana i literatura i Cultura clàssica. 
 c) Departament de llengua castellana i literatura. En forma part el professorat de les especialitats 
 següents: Llengua Castellana i Literatura 
 d) Departament de llengües estrangeres. En forma part el professorat de les especialitats següents: 
 Llengües estrangeres anglès i francès. 
 e) Departament de matemàtiques. En forma part el professorat de les especialitats següents: 
 Matemàtiques. 
 f) Departament de ciències de la natura. En forma part el professorat de les especialitats següents: 
 Física i química, biologia i geologia. 
 g) Departament de d’expressió artística i educació física. En forma part el professorat de les 
 especialitats següents: Educació física, música i educació visual i plàstica. 
 j) Departament de tecnologia. En forma part el professorat de l'especialitat següent:  
 Tecnologia. 
 k) Departament de Gestió  Administrativa. En forma part tot el professorat de la família. 
 l) Departament de Manteniment electromecànic. En forma part tot el professorat e la família. 

 
Són funcions dels departaments: 
 

a) Decidir juntament amb el/la cap de departament i/o seminari la programació anual de les 
           activitats del departament. 

b) Revisar i definir les concrecions curriculars dels departaments, concretant el currículum dels 
           crèdits i mòduls al llarg dels cicles. 

c) Elaborar les programacions de les matèries, crèdits i mòduls segons el model de centre. 
d) Consensuar o harmonitzar les programacions de cada matèria, crèdit i/o mòdul. 
e) Col·laborar i participar en la planificació de les activitats escolars del centre. 
f) Cercar processos o activitats d’innovació. 
g) Definir l’organització del departament. 
h) Quan hi ha un departament agrupat, com és el cas del departament d’expressió artística i educació 

física, cada un dels departaments que l’ integren ( visual i plàstica, música, educació física) 
realitzarà de manera individual el pla anual, la memòria anual i tota la documentació necessària . 

 
Secció 3. Comissions 

 
1. Comissió pedagògica ( caps de departament) 

 
Els/les caps de departament seran convocats pel director o directora, cap d’estudis, coordinador/a 
pedagògic/a per tractar temes que afectin al funcionament dels seus departaments. Seran consultats per 
coordinar la utilització eficaç de les instal·lacions i material, per proposar millores al PCC, per establir 
metodologies educatives aplicables en la pràctica docent, propiciar la innovació i recerca educatives i la 
formació permanent del professorat, per coordinar l’acció dels diferents departaments, etc. 
 

2. Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 

 
La comissió d’atenció a la diversitat haurà de determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les 
necessitats educatives específiques dels alumnes els procediments que s’empraran per determinar aquestes 
necessitats educatives i per formular les adaptacions  curriculars o els plans individualitzats quan 
correspongui, i els trets bàsics de les formes  organitzatives i dels criteris metodològics que es considerin més 
apropiats.  
 
 La Comissió d’Atenció a la Diversitat està formada per:  
 

 Cap d’estudis  

 Coordinador/a pedagògic/a  
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 Mestre/a Terapeuta  

 Coordinador/a LIC  

 Psicopedagog/a de l’EAP  

 Tutor/a de l’Aula d’Acollida 

 Tutor/a de l’Aula Oberta  

 El coordinador o la coordinadora d’ESO  

 Els tutors o tutores dels grups que atenen a l’alumnat dels PIM o grups de reforç. 

 Altres professionals de la comunitat educativa que es consideri oportú. 
 

 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat tindrà, doncs, les funcions següents:  
 

a) Vetllar per la coordinació dels suports dels alumnes amb necessitats educatives  derivades de 
situacions diverses i altres casos que calgui una atenció més  especifica.  

b) Planificar i decidir un conjunt d'actuacions i mesures per atendre la diversitat de  necessitats 
educatives dels alumnes i fer-ne el seguiment.  

c) Avaluar les mesures d’atenció a la diversitat emprades.  
d) Analitzar i validar els documents de diversitat del centre.  
e) Vetllar per la bona acollida de l’alumnat nouvingut.  
f) Proposar i aprovar els Pans individualitzats.  

La CAD es reunirà ,com a mínim , tres vegades durant el curs, a principi, durant el segon  trimestre i a final de 
curs. A més a més es reunirà tantes vegades com sigui necessari per  garantir una bona coordinació dels 
temes que l’afecten , aprovar nous P.I. o altres aspectes que  es consideri oportú.  
 

Capítol 2. Organització de l’alumnat. 
 
Secció 1. Atenció a la diversitat. Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius  
Art.22.1  i 2 

 
L’atenció a la diversitat consisteix en una estratègia general per tal d’aconseguir que la pràctica docent s’ajusti 
a les diferents necessitats de l’alumnat. 
 
L’atenció a la diversitat, a més, requereix actuacions globals en els centres educatius que han de concretar-se 
a donar resposta als alumnes que tenen dificultats per aprendre per qualsevol tipus de condició personal o 
social. 
 
L’aplicació d’aquesta estratègia general implica tot el centre, des de les opcions preses en el projecte educatiu 
i en el projecte curricular fins a l’actuació concreta del professorat en cada àrea. Per tant, es caracteritza 
perquè abraça tots els nivells de l’acció educativa, compromet el professorat de tot el centre, té a veure amb 
tots els alumnes -i no només amb aquells que presenten dificultats, problemes o limitacions personals o 
socials- i es concreta en un conjunt de mesures i actuacions programades que repercutiran sobre les 
possibilitats d’aprenentatge dels alumnes i en el desenvolupament de les capacitats establertes en el 
currículum. 
 
Els suports poden tenir característiques ben diverses i l’única condició important és que resultin eficaços per a 
l’objectiu perseguit. 
 
Per atendre a la diversitat l’institut disposa d’una planificació específica que es va modificant i revisant cada 
curs en funció de les necessitats concretes i de la disponibilitat personal i horària. Aquesta planificació sempre 
es basa en els següents objectius :  
 

 Prioritzar mesures que afavoreixin la inclusió de tot l’alumnat, sempre que sigui possible i evitar 
qualsevol sentiment de segregació.  

 Potenciar l’autoestima i la confiança dels alumnes atesos.  

http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
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 Sentir l’èxit en les tasques que realitzen i poder apreciar els seus propis progressos.  

 Aprendre a ser responsables.  

 Aprendre a organitzar-se i ser autònoms.  

 Potenciar els aprenentatges funcionals.  

 Assolir les competències bàsiques.  
 

Secció 2.  Mesures organitzatives 
 
1r d’ESO  
 
Respecte a l'alumnat de primer d’ESO que ha de rebre algun tipus d’atenció més específica hem pres els 
següents acords:  
 

 L'alumnat que tenen un Dictamen o un informe de l’EAP i que ja a primària rebien ajut a l’aula 
d’educació especial els ubicarem en el mateix grup classe per tal de facilitar la seva atenció . 

 L'alumnat nouvinguts que ha de ser atès algunes hores a l’Aula d’Acollida els repartirem entre els dos 
altres grups.  

 L'alumnat que els cal una atenció més específica faran en petit grup les hores de : català , castellà , 
matemàtiques i ciències socials . Al mateix temps la resta dels seus companys faran la mateixa 
matèria a l’aula comuna. 

 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) proposarà quins alumnes/as formaran part d’aquest grup , a quins 
cal fer un Pla Individualitzat (PI) i de quines matèries . 
  
 2n, 3r i 4t d’ESO  
 
 L'alumnat de segon, tercer i quart estan distribuïts en tres grups . Un dels grups acull els alumnes que 
mostren un ritme d’aprenentatge més lent , que presenten alguna dificultat en l’aprenentatge, que segueixen 
un pla individualitzat o alumnes que estan repetint curs . Aquest tercer grup es dividirà en les classes de 
català, castellà , matemàtiques i ciències socials. En funció de les necessitats i la disponibilitat de professorat 
es podran impartir altres matèries en el grup de reforç.  
 
La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) proposarà a quins alumnes cal fer un Pla Individualitzat i de 
quines matèries. Possiblement caldrà concretar si a més dels alumnes que el curs anterior ja tenien un Pla 
individualitzat hi ha algun altre alumne que li calgui.  
 
Els alumnes de tercer o quart que presenten més dificultats d’adaptació al sistema educatiu , a més de 
dificultats d’aprenentatge assisteixen a l’Aula Oberta(dedicarem un apartat d’aquest PCC a l’AO.)  
 
Secció 3. Mesures curriculars i didàctiques: 
 
Adaptació i flexibilitat del currículum. Són el conjunt d’estratègies que han d’adoptar els professors de les 
diferents matèries per ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe.  
 
Plans individuals. Adaptacions curriculars que s’ha acordat per cada alumne o alumna. 
 
Projectes de diversificació curricular : L’aula oberta ens la plantegem com un grup d’alumnes que realitza 
una part important de l’horari treballant l’adquisició de competències bàsiques , d’habilitats de la vida 
quotidiana, habilitats prelaborals i habilitats socials i personals. Bàsicament proposarem per anar a l’aula 
oberta un grup d’alumnes de 3r o 4t d’ESO que per diferents circumstàncies necessiten una adaptació 
curricular i que la CAD valori que amb un plantejament pedagògic i organitzatiu diferent poden assolir el 
graduat en ESO.  
 

Capítol 3. Acció i coordinació tutorial. 
 
L’Acció Tutorial comprèn el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació personal, acadèmica i professional, que 
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s’adreça als alumnes i que el professorat del Centre programa, d’acord amb les línies d’actuació establertes al  
                                                                                 
Projecte Educatiu del Centre, mitjançant un Pla d’Acció Tutorial que aproven el Claustre i el Consell Escolar. 
Per a cada grup d’alumnes el Director/a designarà, a proposta del Cap d’Estudis i escoltat el Claustre, un 
professor/a Tutor/a que haurà de ser professor/a del grup i preferentment de les matèries comunes del grup. 
Els horaris dels grups disposaran d’una hora setmanal fixa dedicada a activitats de tutoria. L’activitat tutorial 
suposa la relació amb cada alumne del grup (tutoria individual) i la relació amb el grup sencer (tutoria de grup). 
 
En el Pla d’Acció Tutorial del Centre es concreten els objectius i les activitats que duu a terme el professorat 
del Centre pel que fa a: 
 

 L’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat. 

 La dinamització del grup-classe. 

 La coordinació de l’activitat educativa entre els membres dels Equips Docents. 

 La coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat. 
 
L’Acció Tutorial ha de preveure els mecanismes necessaris per al seu seguiment i avaluació 
 

Capítol 4. Orientació acadèmica i professional. 
 
L’Orientació acadèmica i professional, és un servei per a donar suport a l’alumnat tant acadèmicament com 
professionalment una vegada finalitzats els estudis. 
 
La tutoria i l'orientació de l’alumnat formarà part de la funció docent. Tot el professorat que forma part del 
claustre del centre poden exercir les funcions de professor/a tutor/a, quan correspongui. Cada  grup d'alumnes 
té assignat un  tutor o tutora. Tenint com a document de referència el PAT 
 
Secció 1.  Tutor/a. 
 
Funcions del tutor/a: 
 

a)   Complir les normes establertes pel Centre. 
b)   Comunicar al/ la Cap d'Estudis les sessions de tutoria, entrevistes personals amb els pares, reflectint   
       el tema tractat. 
c)    Confeccionar les estadístiques per assignatures suspeses de cada avaluació. 
d)    Coordinar i presidir I'elecció de la Delegació i de la Sotsdelegació de l'alumnat del seu grup. 
e)    Portar un control dels expedients de l'alumne. 
f)     Fer reunions, si s’escau, fora de l'horari lectiu amb els alumnes. 
g)    Convocar cadascun dels pares o tutors en particular. 
h)    Fer una reunió general, com a mínim, amb els pares. 
i)     Conèixer el funcionament de cadascuna de les matèries. 
j)     Convocar reunions amb tots els professors/res del curs per fer un seguiment del mateix. 
k)    Convocar i presidir les Juntes d'Avaluació, fent constar els acords presos en l'acta corresponent. 
l)     Control de les faltes d'assistència i puntualitat de cada alumne en particular. 
ll)    Comunicar als pares les faltes d'assistència i puntualitat sense justificar. 
m)   Comunicar als pares les expulsions dels alumnes. 
n)    Comunicar al/la Cap d'Estudis  les faltes d'assistència i puntualitat. 
o)    Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com a nivell de   
       comportament, d'acord amb les normes del NOFC del Centre. 
p)    Mantenir informats els pares sobre el rendiment deIs seus fills i filles, afavorint un clima de diàleg i 
       mútua col·laboració. 
 

En relació amb la tutoria individual, correspon al tutor/a: 
 

a)    Conèixer la situació de cada alumne o alumna amb la finalitat de facilitar el procés d'aprenentatge i el  
       de desenvolupament individual. 
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b)    Fer un seguiment individualitzat dels alumnes utilitzant els diversos procediments habituals  
       (entrevista personal, fitxa de registre, reunions, seguiment del procés d'avaluació, etc.). 
c)    Ajudar i orientar l'alumnat en la planificació i la realització de les seves tasques escolars. 
d)    Orientar l'alumnat en I'elecció d’estudis i professions, d'acord amb els seus interessos i capacitats. 
e)    Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.. 
f)     Propiciar I'autoestima de l'alumnat i destacar els aspectes positius de la seva persona, per millorar la  
       seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment. 
g)   Col·laborar amb els pares i mares en el procés educatiu i informar-los de I'aprofitament acadèmic dels 
       alumnes. 
h)    Rebre l'alumnat, o els seus pares i mares, d'acord amb I'horari destinat a I'efecte que consta a la  
       declaració personal de I'horari de treball, sense perjudici d'adaptar aquest horari en els casos que  
       sigui aconsellable. 
  

Secció 2. Tutor/a de FCT. 
 
Els tutors de pràctiques professionals efectuen la programació, el seguiment, l'avaluació i el control de la fase 
de formació pràctica en els centres de treball en els ensenyaments de formació professional. 
 
El Director nomena els tutors i tutores d’FCT , escoltats els departaments i a proposta del Coordinador d’etapa 
i del Cap d’estudis. 
 
Les seves funcions són les següents: 
 

a) Complir els terminis establerts en la programació general per la posada en marxa dels 
             convenis entre l’Institut i l’Empresa i l’inici del crèdit de FCT. 

b) Informar a l’alumnat de la normativa relativa a l’exempció del crèdit de FCT. 
c) Revisar la documentació corresponent a les peticions d’exempció del crèdit de FCT . 
d) Programar el crèdit de formació pràctica en centres de treball. 
e) Cercar i assignar, en col·laboració amb el coordinador d’FP, les empreses als alumnes, 

             en funció de la mobilitat i l’adequació del perfil de l’alumne a l’empresa 
f) Acordar amb l’empresa el pla de formació i fer el seguiment de l’alumnat en la realització del crèdit de 

formació en centres de treball. En aquest sentit, el tutor o la tutora de pràctiques realitzarà visites de 
seguiment, vetllant que l’alumne empleni degudament el quadern de seguiment de l’FCT. 

g) Promoure i vetllar pel compliment dels acords relatius al crèdit de Formació en Centres de Treball i fer-
ne el seguiment. 

h) Vetllar perquè la documentació necessària per a la realització de la formació pràctica 
             en centres de treball estigui degudament emplenada. 
        i)    Reunir-se amb la persona tutora de l’empresa per avaluar conjuntament els alumnes, i 
              complimentar el quadern de seguiment. 
        j)   Proposar a la junta d’avaluació final la qualificació del crèdit d’FCT per cada alumne. 
        k)  Lliurar la documentació generada a la Coordinació d’FP, en els terminis establerts.. 
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TÍTOL V. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
El sistema disciplinari de l'Institut no es basarà en la repressió i la coacció. L'Institut  "Martí l'Humà" de 
Montblanc, entén la disciplina en el sentit propi d'aprendre uns comportaments que preparin els joves per a la 
convivència i el treball amb els altres. 
 
Els/les educadors/res de l'Institut inculcaran en tot moment als alumnes el sentit de l'acció ben feta, així com 
l'amor al bé dels companys; no per la por al càstig que li pugui imposar en reparació del mal causat als altres, 
sinó perquè la norma d'obrar amb respecte i responsabilitat cap a les coses dels altres sigui un condició 
personal de l'alumne. 
 
La matriculació d'un alumne a l'Institut suposa, per part dels pares i marers, una valoració positiva de la 
formació que s'imparteix. 
 
Els pares i les mares han d'ésser els primers a respectar aquest peculiar valor educatiu i procurar inculcar-lo 
als seus fills i filles, col·laborant d'aquesta manera amb la direcció i el professorat. 
 
La persona més idònia per mesurar la falta d'un alumne és el tutor/a del curs corresponent, sempre en 
coneixement del Director/a. 
 
El càstig, mirarem que no sigui mai humiliant per a l'alumne. Perdria el valor educatiu si arribés a convertir-se 
en una befa col·lectiva. 
 
La reparació demandada a l'alumne que hagi fet una falta s'haurà de dirigir al propi interessat, i a la vegada fer 
reflexionar als/a les companys/es sobre una (es) conducta (es) que fa (n) anar malament la tasca educativa de 
l’Institut i que impedeix (en) la realització dels fins educatiu, és a dir, obtenir que cada alumne es comporti com 
una persona lliure, responsable dels seus actes i respectuosa amb els deures dels altres. 
 
Els pares i les mares dels alumnes han de veure positiu que l'efecte de la correcció als seus fills i filles no pot 
obtenir-se si no és mitjançant una estreta col·laboració entre ells i l’institut. Per la seva col·laboració entre ells i 
l’institut. Per la seva part, han d'ajudar amb la seva activitat com a pares i mares, a totes les accions que 
emprengui l’institut tal com reclamació de deures no presentats, rendiment escolar més elevat..., convindrà 
que l'alumne vegi per part dels dos estaments - Pares i Escola - una mateixa línia d'actuació. 
 
El sistema pedagògic de l'Institut i dels seus professors/res restarà sempre obert a les noves aportacions de la 
pedagogia. La unitat d'acció Institut-Família, enfocada així permetrà a l'alumne integrar en la seva personalitat 
un sistema coherent i de valors humans i normals que li doni seguretat quan s'enfronti a la societat. 
 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 
 
Secció 1. Mesures de promoció de la convivència. 
 

Totes les persones membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure 
de facilitar-lo amb les seves actituds i conductes.  

 

Aquestes mesures formaran part de les normes d’organització i funcionament del centre on s’especificaran els 
mecanismes i les fórmules de prevenció i resolució de conflictes, entre els quals cal destacar el foment de 
polítiques educatives de mediació i l’aplicació de la carta de compromís educatiu.  

 

D’acord amb l’article 31.2 de la  Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació aquestes mesures tenen com a 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.  
 
Les mesures  i accions que el centre desenvoluparà per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat 
educativa per a la millora de la convivència seran , d’entre altres: 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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- Programar sessions preventives per desenvolupar l’assertivitat i l’empatia. 
- Afavorir que el docent i especialment el tutor o la tutora puguin disposar de temps i espais per tractar 

els petits conflictes el més aviat possible. 

- Realitzar tallers o sessions de formació adreçats a alumnes a càrrec de professionals sobre: 
autoestima, maltractament, assetjament, consum i dependència de tòxics. 

- Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat. 
 

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. 
 
La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per finalitat contribuir al 
manteniment i a la millora del procés educatiu dels alumnes. 
 
Els procediments de resolució dels conflictes de convivència que es duran a terme en el centre s’ajustaran als 
principis i criteris següents: 
 

a) Vetllaran per la protecció dels drets dels afectats i hauran d’assegurar el compliment dels deures dels 
afectats. 

b) Hauran de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l’alumnat 
i el professorat. 

c) S’hauran d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 
 
 

Capítol 2. Mediació escolar. 
 
El centre ofereix el procés de mediació com a estratègia en la gestió i resolució de conflictes. El procés de 
mediació es pot iniciar a instància de qualsevol part en conflicte, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible 
intensificació del conflicte, o a requeriment de la direcció. 

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les 
normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de 
les circumstàncies següents:  

a) Que en la conducta s'hagi emprat greu violència, intimidació humiliació o vexacions a qualsevol 
           membre de la comunitat educativa.  

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne/a, 
           durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos.  
 
 

Capítol 3. Règim disciplinari de  l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 
convivència en el centre. 
 
Secció 1. Conductes sancionables (Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació art.37.1). 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les conductes 
següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

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

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

d)   La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de considerar especialment 
greus. 

Secció 2. Sancions imposables (Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació art.37.3). 

1. Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades com a conductes 
greument perjudicials per a la convivència en el centre són: 

a) La suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del 
dret d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres 
mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si  són menys de tres mesos. 

b) La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
 
Secció 3. Competència per imposar les sancions (Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres, 
art. 25) 

1. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del 
rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 

 
Secció 4. Prescripcions (Decret 102/2010, de 3 d’agosts, d’autonomia de centres, art. 25.5). 

1. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article ( conductes greument perjudicials) prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 
Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris. (Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres, art. 
24.3) 

1. Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes greument perjudicials per a la 
convivència en el centre, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de la resta de 

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

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

2. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l'article 37.1 de la  Llei 12/2009 del 10 de juliol, 
d’educació s'han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s'han d'acordar de manera 
proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, 
naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per 
l'actuació a corregir. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia de centres, art. 25) 

1. La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un o una docent amb 
designació a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient s'estableixen els fets, i la responsabilitat de 
l'alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el 
seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per 
l'actuació que se sanciona. 

2. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 
anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es 
considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor o instructora de 
l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de 
l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva 
conformitat amb allò que a l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per 
realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar constància escrita, és de cinc 
dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

3. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta d'alumnat del centre, en 
incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional 
d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que 
ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-
assistència al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les activitats 
lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En tot cas, en la 
suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, s'han de 
determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

4. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de 
l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol 
cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s'han resolt.  

5. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir 
temporalment al centre en les etapes d'escolarització obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o 
tutora legal. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les 
raons que ho han impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes 
obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Educació ha de 
disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de 
l'alumnat en qüestió. 

6. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l'alumne/a, i 
la seva família en els i les menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la 
sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne/a i, en els i les 
menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a la convivència en el 
centre. 

Secció 1. Conductes contràries a la convivència en el centre. 
 
1. Les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat d’aquest centre que es contemplaran com a conductes  

http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
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contràries a la convivència en el centre són: 
 

a) Les que tipifica l’art. 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació (les faltes greus), quan no 
siguin de caràcter greu. 

b) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.  
c) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.  
d) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre com no  

             portar el material o no fer els deures. 
e)   Els actes d'indisciplina i les injuries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa. 
f)    El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest   
      o de la comunitat educativa.  
g) Tant el material del Centre com les instal•lacions i edifici, han de mantenir-se en les millors 

condicions d'ús possible. Els seus desperfectes, sempre que hagin estat fets intencionadament, o 
siguin deguts a negligència o maltracta, es resoldran fent que els responsables se’n facin càrrec, 
sense perjudici de l'aplicació del present reglament pel que fa referència a mesures correctores i 
faltes. 

h)   Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar i que no  
             constitueixi falta. 

i)    Córrer, cridar o fer qualsevol classe de soroll que pugui destorbar les activitats (docents,    
      escolars, extraescolars i administratives) de l’Institut. 
j)    Consumir begudes alcohòliques a l’Institut, quedant prohibida l’entrada d’aquestes en el recinte  

             escolar. 
k)    Fumar en tot el recinte escolar. 
l)     L’entrada dels alumnes a la Sala de Professors/res, sense consentiment d’aquests. 
m)   Romandre pels passadissos, vestíbuls, escales, lavabos...en hora lectiva, i sense permís 

              específic d´un professor.  
n)    No portar el material escolar a classe de forma reiterada. 
o)    Qualsevol altra acció impròpia de l’ús normal de les aules, biblioteques, cantina o tallers que 

              destorbi el bon funcionament del centre i aules específiques.  
p)    Ús no autoritzat de telèfons mòbils o aparells electrònics similars (MP4, ipod...).Portar el telèfon 

              mòbil connectat al llarg de l’horari escolar dins dels diferents edificis del centre. Només es  
              podran utilitzar, al pati i a la cantina, durant el temps d’esbarjo. 

q)    No guardar el silenci necessari a l’aula interrompent l’activitat  escolar normal. 
r)     No guardar el silenci necessari als passadissos i altres dependències del recinte escolar.  
s)    Menjar o beure en el decurs de les classes i/o en els passadissos.  
t)     Provocar un incident que trenqui el clima de bona convivència entre els membres de la  

              comunitat educativa o que perjudiqui el rendiment del grup-classe.  
u)    Sortir del centre sense permís. 

  
Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 
 
1. Les mesures per corregir les conductes contràries a la convivència del centre seran: 
 

a) Amonestació oral. 
b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o de la cap d’estudis o del director o la directora 

del centre. 
c) Privació del temps d’esbarjo. 
d) Amonestació escrita. 
e) Realització de tasques  educadores per a l’alumne o alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació  

             econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat  
             educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a    
             dues setmanes. 

f)   Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementaries ( sortides i   
     excursions) del centre per un període màxim d’un mes. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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g)  Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies. 
h)  Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies 
      lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de romandre al centre   
      efectuant els  treballs acadèmics que se li encomanin. 
i)   Quan un professor confisca un aparell a un alumne omple el corresponent comunicat d’incidència. 

Informa a l’alumne que el lliurarà a l’equip directiu (l’alumne o alumna pot prendre la bateria i   targeta).   
             
 Aquest en tindran cura  una setmana i si reincideix  els seus pares o tutors vindran a buscar-lo  
            personalment, prèvia notificació de la incidència. Successives reincidències seran tractades en  
            l’àmbit de la Comissió de Convivència, si és el cas. 
 
Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants. 
 
1. Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 
 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

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

c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les    

             activitats del centre. 

d)   L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

e)   La falta d’intencionalitat. 

f)    Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre dret i deures de     

       l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius de Catalunya. 

 

2. S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

 

a)   Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat   

       educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o  

       social. 

b)    Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior o als incorporats  

       recentment al centre. 

c)     La premeditació i la reiteració. 

d)    Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 
Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 
 

a) L'estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les seves 
aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat d'assolir una 
bona preparació humana i acadèmica. 
 

b) L'assistència a classe és considerada un  dret i un deure dels alumnes, i significa el mitjà més 
important per assolir els objectius contemplats en el Projecte Educatiu. L'assistència a classe és 
obligatòria per a tot l'alumnat. Els pares o tutors/es dels alumnes seran informats periòdicament de les 
faltes d'assistència. Per aquest motiu cal seguir les indicacions establertes en aquest reglament. 

c) Els alumnes arribaran al Centre amb el temps suficient per a ésser presents a les aules respectives al 
començament de la classe amb la puntualitat exigida per l'horari escolar. 

d) L'alumne/a que s'incorpori amb retard al començament de la classe, haurà de justificar el motiu davant 
el professor corresponent. Si no se li acceptés la justificació com a vàlida es considerarà com a falta 
d'assistència injustificada. En qualsevol cas l'alumne podrà sol·licitar la seva incorporació a l'activitat 
docent. En l'ensenyament obligatori l'alumne romandrà a classe. 

e) Les absències s'hauran de justificar per escrit al tutor/a, utilitzant l'imprès oficial del Centre o a través 
de la intranet del centre en un termini de cinc dies com a màxim, des que l'alumne s'hagi incorporat a  

http://www.iesmartilhuma.org/IES/Decret_279-2006_drets_i_deures_alumn_regula_convivencia.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/Decret_279-2006_drets_i_deures_alumn_regula_convivencia.pdf
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f) classe. 
g) Els alumnes majors de divuit anys podran justificar les seves faltes d'assistència, utilitzant l'imprès 

oficial del Centre o a través de la intranet del centre. 
h) Els pares poden consultar a través de la intranet del centre les faltes d’assistència dels seus fills o 

filles. En cas d’absències reiterades el tutor/a enviarà als pares un resum   mensual de faltes 
d’assistència i/o puntualitat, tant si són justificades com si no . 

i) Les faltes d'assistència a classe no justificades se li aplicaren les mesures correctores  corresponents. 
La reiteració d'aquestes mesures pot esdevenir falta. 

 
1.  A  l'absència injustificada i no reiterada d'assistència a classe (a partir de 5 faltes; 3 en una mateixa 
assignatura) se li aplicarà com a primera mesura correctora l’amonestació oral. 
 
2. La reiteració de 2 mesures correctores comportarà l'amonestació per escrit per part del Tutor/a.(a partir de 
10 faltes; 6 en una mateixa assignatura) 
 
3. La reiteració de 2 amonestacions per escrit ocasionarà falta ( amb 20 faltes d’assistència ; 12 en una 
mateixa assignatura).  
 
Secció 5. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. 
 
1. El consell escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria i en els 
ensenyaments postobligatoris les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva 
assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui 
resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades 
a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors. 
 
Secció 6. Aplicació de les mesures correctores. 
 
1. L’aplicació de les mesures correctores detallades a la secció 2 d’aquest capítol correspon a: 
 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures 
correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article anterior. 

b) La persona tutora, la persona cap d’estudis, el director o la directora del centre, escoltat l’alumnat, en 
el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) i f). 

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d’estudis per delegació d’aquest, el tutor del curs 
i la comissió de convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores 
previstes a les lletres e), f), g) i h). 

 
Secció 7. Informació a les famílies. 
 
1. La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la compareixença immediata davant 
del /la cap d’estudis o del/la director/a del centre i de la privació del temps d’esbarjo, s’hauran de comunicar 
formalment als pares o tutors dels alumnes. 
 
VALORACIÓ DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I LES FALTES 
GREUMENT PERJUDICIALS  
 
El professorat i els equips docents han de seguir les següents indicacions en el moment de valorar les 
conductes del seu alumnat:  
 

1. El professorat ha de notificar la incidència a través de la intranet del centre o del document 
d’incidències si ha passat a l’hora del pati. 

2. Quan un alumne és sancionat amb un comunicat d’expulsió, el tutor/a escolta l’alumne/a i li fa  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament                                               
Institut Martí l’Humà 
Montblanc 

 Revisió:  0 Pàgina 40/62 

Elaborat: Director/a / Cap d'estudis 

Data :  10/01/18 

Arxiu:  NOFC                               

  Aquest  document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

 

3. reflexionar sobre els fets ocorreguts, fent-li veure les conseqüències de la seva conducta.  

4. El tutor/a del grup revisa el resum de comunicats d’incidències i, en cas que consideri que hi ha una 
conducta sancionable (capítol 3, secció1), transmetrà aquesta informació a el/la Cap d’estudis  a la  
Comissió de  Convivència. 

5. Quan l’alumne o alumna acumula 6 comunicats de conductes contràries a la convivència del centre, el 
tutor/a ho comunicarà per escrit a les mares o pares o tutors legals. 

6. Si tot i així l’alumne arriba a acumular  3 comunicats d’incidència més( en total 9),  es deriva a la 
Comissió de Convivència amb una proposta concreta de sanció en coherència amb la gravetat del 
contingut dels comunicats d’incidència de l’alumne/a. 
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TÍTOL VI. DEL PROFESSORAT I DE L’ALUMNAT 

 
Capítol 1. Del professorat 
 
Secció 1. Dels drets i deures   (Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació art.29)  
 
1. El  professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, té els drets específics següents: 
 

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el marc del 
projecte educatiu del centre. 

b)  Accedir a la promoció professional. 
c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

 
2. El professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, té els deures específics següents: 
 

a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte 
educatiu. 

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, 
participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica. 

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la millora 
contínua de la pràctica docent. 

  
Secció 2. Funcions del professorat (Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació art.104) 
 
1. Els professors són els agents principals de procés educatiu en els centres. 
  
El professorat ha d’exercir les seves funcions sota el principi de col·laboració i treball en equip. 
 
2. El professorat té, entre altres, les funcions següents: 
 

a) Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin 
encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen l’atribució docent. 

b) Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 
c)  Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. 
d) Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels alumnes en els 

aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 
e) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el procés educatiu. 
f) Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin encomanades. 
g) Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades. 
h) Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos d’ensenyament. 
i) Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte escolar, si són 

programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 
j) Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar com a eina 

metodològica. 
k) Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d’acord amb Llei 

12/2009 del 10 de juliol, d’educació art.34. 
 
3. Les funcions que especifica l’apartat 2 s’exerceixen en el marc dels drets i els deures establerts per les 

lleis. 
 

4. L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya comporta el dret 
de participar en els òrgans del centre, d’acord amb el que estableixen les lleis. 
 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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5. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica, de coherència amb el 
projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del centre i ha d’incorporar els valors de la 
col·laboració, de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en 
equip. 

 
Secció 3. Funcions del professorat a l’aula 
 

a) Fer un seguiment per a cada àrea de programació o crèdit i seguir els criteris i metodologia 
d’avaluació fixats pel respectiu departament. Aquests criteris d’avaluació es comunicaran a l’alumnat 
per escrit a principi de curs. 

b) Controlar diàriament, amb el programari de la intranet, l’assistència de l’alumnat dels grups amb els 
quals tingui classe. 

c) Mantenir dins les aules un ambient d’estudi, atenció i treball necessari per al correcte 
desenvolupament de les tasques d’ensenyament i aprenentatge.  

d) Fer un control i revisió de les tasques, intervencions i activitats realitzades per l’alumnat a classe o a 
casa seva. 

e) Fer el control quotidià de la neteja, ordre, estat de manteniment i desperfectes a l’interior de l’aula. En 
cas de detectar-se alguna anomalia en aquest sentit es comunicarà al tutor/a. 

f) Poder privar l’assistència a l’aula a un alumne sempre que sigui necessari pel bon 
 desenvolupament de la classe i hagi esgotat els recursos per reconduir la situació. En aquest cas cal 
 seguir el protocol establert: omplir el full d’incidències, donar-li feina per aquell temps privat de classe, 
 derivar l’alumne al professor de guàrdia 
       g)   Donar a l’alumne o alumna la targeta del material per al conserge, en cas d’enviar-lo a fer fotocòpies,  
       h)   En el cas de deixar anar a un alumne  al lavabo, donar-li la targeta per al conserge. 
       i)    Assegurar-se que l’aula queda recollida i tancada amb clau, amb els llums apagats i les finestres   
             tancades si en finalitzar aquella classe és l’hora de l’esbarjo o bé a última hora . 
 
Secció 4. Funcions del professorat de guàrdia 
 
El professorat de guàrdia té les funcions següents: 
 

a) És el responsable i ha de garantir  l’ordre general en l’Institut. Ha de controlar l’ordre als passadissos 
durant els canvis de classe i mentre els alumnes són a classe. 

b)  Ha de tancar les aules que trobi obertes  i els llums que trobi encesos. 
c) El professorat de guàrdia substituirà les absències d’altres professors i controlarà l’assistència de 

l’alumnat.  
d) Si no substitueix a cap professor/a, i després d’assegurar-se que totes les activitats es desenvolupen 

amb normalitat, restarà a la sala de guàrdia. 
e) Actuar al davant de  qualsevol situació imprevista o incidència que es produeixi. 

 
 
Secció 5. Horari i assistència del personal docent 
 
El/la director/a  ha d'assegurar-se que el centre disposa d'un sistema de control d'assistència i de puntualitat 
del personal docent. Ha d'incloure tant les activitats d'horari setmanal fix com les reunions d'horari no fix. 
 
Els professors titulars de la plantilla del centre tenen l'horari laboral setmanal establert amb caràcter general 
per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts 
setmanals.  
 
El personal docent està obligat a complir l'horari i el calendari d'activitats establert en la programació general 
anual del centre. També està obligat a assistir als claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que 
correspongui i a les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del centre 
que siguin degudament convocades pel director. 
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El professorat  complirà l’horari amb puntualitat tant en començar com al finalitzar, perquè la sortida dels 
alumnes de classe abans que toqui el timbre, no permet mantenir l’ordre necessari per tal que els altres 
professors acabin normalment les seves classes.  
 
Totes les absències, siguin per malaltia o permís, caldrà justificar-les per escrit en l’imprès corresponent 
indicant la naturalesa de l’absència i aportant la documentació necessària. 
 
L’assistència i puntualitat del professorat es controlarà mitjançant el programari de la intranet del centre.  
 
El director del centre ha d'arxivar i tenir a disposició de les persones afectades, de la Inspecció d'Educació i 
del consell escolar la documentació interna emprada per fer el control d'absències i els justificants presentats. 
 
Tanmateix, en cap cas no podran conservar-se els justificants documentals que continguin dades sobre la 
salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...), els quals s'hauran de retornar 
als interessats. En cas de retorn de la documentació justificativa caldrà deixar constància a l'apartat 
Observacions que l'absència ha estat correctament justificada mitjançant documentació adequada i suficient. 
 
Dins dels deu primers dies del mes en curs s'hauran de trametre als serveis territorials mitjançant l'aplicació 
informàtica les absències justificades i injustificades. 
 
Les faltes d'assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. Les llicències estan regulades 
DECRET LEGISLATIU  1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509 / Annex de 3 de 
novembre de 1997) en l'article 95. 
 
Secció 6 . Absències del professorat. 
 
1. En cas de preveure una absència, el professorat ho comunicarà sempre a algun membre de l’equip 

directiu, anotarà l’absència al programari de la intranet del centre i deixarà activitats didàctiques 
programades per als seus alumnes.  
 

2. En el cas d’absència puntual per una causa de força major, el professor de guàrdia ho comunicarà a un 
membre de l’equip directiu que anotarà l’absència al programari de la intranet del centre. 
 

3. El professorat acompanyant d’una sortida amb alumnes anotarà l’absència al programari de la intranet del 
centre i deixarà activitats didàctiques programades per als seus alumnes. 

 

Capítol 2. De l’alumnat  (Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació art.21 i 22) 

 
Secció 1. Drets dels alumnes 
 
1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de 

qualitat. 
2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l’educació, tenen dret a: 
 
a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 
b) Accedir a la formació permanent. 
c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i 

n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 
f) Ésser educats en la responsabilitat. 
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de 

cooperació. 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/decleg1-97_refos_funcio_publica_cat.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/decleg1-97_refos_funcio_publica_cat.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/decleg1-97_refos_funcio_publica_cat.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
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h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a 

situacions de desemparament. 
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

 
Secció 2. Deures dels alumnes 
 
1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents: 

 
a) Assistir a classe. 
b) Participar en les activitats educatives del centre. 
c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 
d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat. 

 
2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els 

imposa la normativa vigent, tenen els deures següents: 
 
a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
b) Complir les normes de convivència del centre. 
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre. 
e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

 

Secció 3. Protecció de dades, d'imatges, de la propietat intel·lectual i de l'ús d'Internet  
 

Per a la publicació i la utilització d'imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels quals 
recau en els alumnes, cal disposar de la corresponent autorització signada. Es pot procedir al tractament de 
les dades dels més grans de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en els casos en què la normativa 
exigeixi per a la seva prestació l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutoria legal. En el cas dels 
menors de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o 
tutors. 
 
L'autorització ha d'especificar de la manera més concisa possible la finalitat a què es destinaran les dades, 
imatges o materials, la durada de l'autorització i el mitjà de difusió. Aquesta informació s'ha d'expressar en un 
llenguatge que sigui fàcilment comprensible. 
 
Amb aquesta finalitat, es disposa del model “Autorització relativa als alumnes: ús d'imatges, publicació de 
dades de caràcter personal i de material que elaboren (menors de 14 anys)”, que els centres han de demanar 
que sigui emplenat i signat pel pare, la mare o els tutors legals de qualsevol alumne. 
 
En el cas d'alumnes majors de 14 anys, es disposa del model “Autorització relativa als alumnes: ús d'imatges, 
publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren (majors de 14 anys)”, que els centres han 
de demanar que sigui emplenat i signat directament per l'alumne. 
 
Els models es signaran en el moment de formalitzar la matrícula. 
 
En el cas d'alumnes majors de 18 anys, es disposa del model "Autorització a lliurar la documentació a la mare 
i pare o tutor/tutora legal” relativa als alumnes: notes, comunicacions, faltes d’assistència...", que el centre ha 
de demanar que sigui emplenat i signat directament per l'alumne o alumna (SG-IMP35). 
 
L’alumnat que durant el curs compleixi 18 anys serà informat dels seus drets pel que fa la protecció de dades.  
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Els consentiments o autoritzacions atorgats poden ser revocats en qualsevol moment pel titular de les dades o 
pel seu representant legal. El centre ha de cessar en el tractament de les dades en el termini màxim de deu 
dies a comptar de la recepció de la revocació del consentiment. 
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TÍTOL VII. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 
ESCOLAR 
 
Capítol 1. Qüestions generals. 
 
La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles és imprescindible per assolir 
l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumnat. 
 
L’Institut promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles i la participació en el 
funcionament del centre, a través de l’acollida a les famílies, la carta de compromís educatiu, informació i 
comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills i en el funcionament del centre. 

 

Capítol 2. Informació a les famílies. 
 
L’Institut utilitzarà la xarxa d’Internet i l’ús del correu electrònic per a la difusió de la informació a les famílies. 
També hi haurà  comunicació directa amb les famílies a través de: 
 

a) Reunions amb famílies d’alumnes, també amb alumnes de les etapes post-obligatòries de Batxillerat i 
Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

b) Sistema de queixes i suggeriments.  
c) Enquestes anuals de satisfacció a les famílies.  
d) Actualització de la informació a la pàgina web de l’Institut. .  
e) Tríptics informatius.  
f) Jornades de portes obertes. 
g) Circulars a l’alumnat. 
h) Atenció telefònica. 

 

Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs). 
 
Les mares i  pares tenen dret a constituir associacions de mares i pares (AMPA) i/o formar-ne part. 
L’associació de mares i pares es regirà pel seu propi estatut. 
 
L’AMPA podrà disposar de les instal·lacions del centre per reunir-se, o celebrar actes relacionats amb la seva 
formació com a pares d’alumnes o amb activitats extraescolars, sempre que hagi sol·licitat autorització per 
utilitzar les instal·lacions i se li hagi atorgat el permís per part de la direcció del centre. 
 

Capítol 4. Alumnes delegats. Consell de participació. 
 
A l’Institut es constituirà un Consell de Delegats i Delegades dels estudiants. 
  
Es un òrgan de coordinació i representatiu dels estudiats del Centre. 
 
El Consell de delegats i delegades dels estudiants serà format pels delegats i delegades elegits lliurement pels 
estudiants de cada curs o classe, especialitat o branca, i pels representats dels estudiants en el consell 
escolar del centre. En cap cas el nombre de membres del consell de delegats no podrà ser inferior a cinc. 
 
L'elecció dels delegats serà per tot el curs acadèmic i es realitzarà en els primers 30 dies lectius. 
 
Es garantirà el dret a la reunió en el Centre, d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal 
desenvolupament de les activitats docents. 
 
El Director/a del centre facilitarà la utilització dels locals necessaris per realitzar la seva tasca. 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament                                               
Institut Martí l’Humà 
Montblanc 

 Revisió:  0 Pàgina 47/62 

Elaborat: Director/a / Cap d'estudis 

Data :  10/01/18 

Arxiu:  NOFC                               

  Aquest  document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 
 
Secció 1. Funcions del Consell de Delegats i Delegades 
 

a) Donar assessorament i suport als representants del estudiants del consell escolar del centre, als quals 
faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos, classes, especialitats o branques 
que representen. 

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

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

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

 

Capítol 5. Carta de compromís educatiu. (Llei 12/2009 del 10 de juliol, d’educació  art. 20,  Decret 

102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres art. 7) 
 
La carta de compromís educatiu és una eina que facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu i 
expressa els compromisos que cada família i el centre s’avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les 
accions educatives de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i 
responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 
 
Els compromisos expressats s’entenen en el marc del respecte als drets i les llibertats de les famílies recollits 
a les lleis i pressuposen el respecte de la família al caràcter propi del centre. 
 
Els continguts de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, amb la participació de la comunitat 
escolar, i són aprovats pel consell escolar. 
 
La carta de compromís es formalitzarà en el moment de la matrícula, mitjançant la signatura dels pares o 
tutors legals. 
 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
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TÍTOL VIII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
Capítol 1. Aspectes generals 
 
Secció 1. Horaris del centre. 
 
El marc horari general del centre és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 per a l’ESO i Batxillerat i de 8.30 a 
14.00 per als Cicles formatius.  
 
Secció 2. Entrades i sortides del centre. 
 
Tots els alumnes accediran al centre per la porta d’accés d’alumnes del pati. 
 
A les 8:45 els conserges tancaran les portes d’accés al centre. L’alumnat que arribi tard haurà de trucar al 
timbre i esperar que el conserge obri. L’alumnat d’ESO i l’alumnat que tingui retard justificat ha d’anar a 
classe,  la resta s’ha d’esperar fins a la propera classe fora del centre. 
 
En cas que un alumne d’ESO hagi de sortir del centre, haurà de ser recollit per un pare/mare, tutor/a legal o 
una persona autoritzada, que es dirigirà a consergeria on  haurà de signar al registre de sortida de l’alumnat. o 
excepcionalment podrà sortir si la família en dóna permís telefònic i n’és assabentat l’equip directiu el/la 
conserge serà l’encarregat/da de localitzar l’alumne/a i anotar-ho al corresponent registre. 
 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris que, per algun motiu justificat, hagin de sortir del Centre en horari 
lectiu aniran  a la Consergeria on hauran de signar al registre de sortida de l’alumnat. 
 
L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius podrà sortir abans de l’última classe o entrar més tard, si és la 
primera classe, sempre que sigui per l’absència del professor/a. Quan hagin de sortir abans, serà el 
professorat de guàrdia l’encarregat d’acompanyar el grup a la porta de sortida. 
 
Secció 3. Visites dels pares. 
 
Cada tutor/a tindrà una hora de visita setmanal en el seu horari per parlar amb els pares o mares o tutors/es 
legals. També es poden posar en contacte amb el tutor/a mitjançant la intranet del centre o per telèfon. 

 
Secció 4. Activitats complementàries i extraescolars. 
 

1. Són activitats complementàries totes aquelles que estan estipulades pels departaments o seminaris o 
òrgans de coordinació del centre i complementen els continguts relacionats amb la programació de les 
diferents matèries i enriqueixen el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es faran en horari lectiu i tindran 
caràcter obligatori. 
2. Consideracions a tenir en compte: 
 

a) Totes les sortides i excursions de l’alumnat hauran de ser programades en el Pla anual de centre i 
autoritzades pel Consell Escolar a l’inici de cada curs. 

b) No es podran realitzar sortides amb menys de dos acompanyats. Quan el nombre d’alumnes sigui 
superior a 20, s’augmentarà en un acompanyant i així per a cada 20 alumnes de més, com a mínim. 

c) Cada sortida s’haurà de fer amb un mínim d’alumnes que podrà variar en funció dels cursos. 
S’aconsella establir-lo en 70% de la classe 

d) S’haurà de racionalitzar les sortides d’un mateix curs o classe, intentant espaiar al màxim les sortides. 
Si això no és possible, la prioritat, i sempre en el cas que no s’assolissin els mínims d’assistència, la 
tindria l’activitat programada en primer lloc i l’activitat que tingués més interès pedagògic o s’adeqüés 
als continguts dels  crèdits. 

e) Les sortides de finalització d’estudis (ESO,BAT i CF), tindran sempre caire pedagògic i no 
exclusivament lúdic. 
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f) El professorat acompanyant a les sortides curriculars dels departaments didàctics seran 
prioritàriament: 

1. Professorat del departament didàctic que organitza la sortida i que té l’alumnat que surt ,a 

classe. 

2. Professorat que tingui més hores de classe amb els alumnes que fan la sortida, el dia que es fa 

la sortida. 

3. Tutors/es del grup/s que fan la sortida. 

El professorat ,que acompanya l’alumnat a la sortida, ha de romandre totes les hores amb l’alumnat. 

 
 
3. Del professor/a organitzador/a: 
 

a) Ha de realitzar la sol·licitud per escrit,  sempre que aquesta sortida no hagi estat planejada a l'inici de 

curs, consti en el Pla Anual i estigui aprovada pel Consell Escolar. 

b) Ha de presentar la relació dels alumnes que realitzen el viatge d’antelació, a fi de poder tramitar 

l’assegurança escolar, sempre que aquesta sigui necessària. 

c) Comunicarà la data de la sortida, el professorat acompanyant i els grups que sortiran.(El professorat 

que quedarà sense classe haurà de cobrir les absències del professorat acompanyant). 

 
Secció 5. Guàrdies 
 
En cada hora de classe hi ha diversos professors de guàrdia. Tot el professorat té assignades al seu horari 
setmanal unes hores determinades de guàrdia. 
 
Protocol a seguir: 
 

a) L’equip de professors i professores de guàrdia de cada hora és responsable de tot el centre. 
b) A la sala de guàrdies hi haurà obert el programari de la intranet del centre on hi haurà anotat el 

professorat que no ha vingut, la feina que ha deixat i el professorat substitut 
c) El professorat de guàrdia ha de ser puntual i repartir-se per tot el centre, vigilant que l’alumnat entri 

dins les aules i no romangui al passadís i observant si falta algun professor/a. 
d) Es farà la guàrdia en els grups que hi manca professor/a i la resta del professorat de guàrdia anirà a la 

sala de guàrdies per tal de rebre els alumnes expulsats de classe. El professor/a que l’ha expulsat ha 
d’omplir l’imprès 1 de guàrdies i donar-lo a l’alumne/a que el lliurarà al professorat de guàrdia. ( Motiu 
de l’expulsió i feina a fer) i ha de posar la incidència al programari de la intranet del centre. 

e) El professorat de guàrdia ha d’anar  donant tombs periòdicament, sobretot pel passadís de la planta 
baixa i llocs més amagats del centre. També caldrà que tanqui amb clau les aules que trobi obertes. 

f) El professor/a de guàrdia serà l’encarregat/da de recollir la feina i fer-la arribar al respectiu professor/a 
personalment o al seu “caseller”. 
 

El fet de treure alumnes de l’aula ha de ser una mesura excepcional i el fet d’arribar tard, no constitueix motiu 
d’expulsió . S’ha de buscar altres càstigs i cal posar els retards i avisar al tutor/a o que incideixin en les 
qualificacions de la matèria. En situacions excepcionalment conflictives es procurarà no expulsar més de tres 
alumnes d’un mateix grup. 
 
Els professors que tenien classe amb els grups que són fora atendran els grups desatesos pel professorat que 
ha marxat i també els alumnes que no han participat a la sortida. 
 
Quan el professorat que manca és el d’educació física, el professorat de guàrdia anirà a buscar l’alumnat i el 
portarà a la seva aula. 
 
Secció 6. Vigilància de l’esbarjo. 
 
A les hores d’esbarjo  hi haurà professorat de guàrdia que s’encarregarà de la vigilància de pati, pistes, edifici  
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i biblioteca. 
 
Durant el temps d’esbarjo l’alumnat no podrà romandre a l’edifici central. L’alumnat d’ESO pot estar al pati, les 
pistes i a la cantina o fent activitats esportives. L’alumnat d’ensenyament postobligatori pot sortir del centre. 
 
A l’interior cal vigilar la porta i els passadissos. Un professor/a donarà tombs pels passadissos i vigilarà que no 
hi hagi alumnes a l’interior del  recinte.  També mirarà que totes les portes de les aules estiguin tancades. 
Recordem que el professorat ha de tancar les aules. L’ altre professor/a vigilarà la porta d’accés al pati. 
 
Els professors/es que són a l’exterior han d’obrir i tancar la porta de l’exterior i donar voltes pel pati evitant que  
els alumnes fumin, s’escapin i no entrin persones alienes al centre. 
 
El professorat de guàrdia de la biblioteca és el responsable de garantir l’ordre durant l’esbarjo. 
 
Si un professor/a castiga alumnes o vol fer exàmens o ha quedat amb alumnes, hauria d’avisar als de guàrdia  
 
El professorat de guàrdia de pati de pistes han de ser els darrers d’entrar al centre, procurant que tots els 
alumnes es dirigeixin a les aules. 
 
Secció 7. De les absències. 
 
L’assistència a classe és requisit indispensable per al bon rendiment escolar. És, per tant, estrictament 
obligatòria. La puntualitat de l’alumnat i el professorat és també essencial per al bon funcionament de l’activitat 
acadèmica. Per tal de regular aquesta puntualitat sonarà un timbre per marcar el canvi de classe i el temps 
d’esbarjo. Les classes no poden acabar abans que soni el timbre. El professorat s’adreçarà a la classe 
següent amb la màxima promptitud i els alumnes romandran dins de l’aula.   
 
Les faltes previstes es poden justificar prèviament amb l’imprès oficial o mitjançant el programari de la intranet 
del centre. L’estudiant que tingui una falta d’assistència o un retard haurà de presentar al seu Tutor o Tutora la 
justificació de la falta el més aviat possible (signada pel pare o mare tutors/es legals). Es farà servir l’imprès 
destinat a tal efecte o la intranet del centre, afegint, si s’escau, la documentació necessària. La competència 
de justificar una falta d’assistència la té  el Tutor o Tutora en coordinació amb la Prefectura d’Estudis 
corresponent. 
 
Secció 8. Utilització dels recursos materials. 
 
1. Biblioteca 
 
La biblioteca romandrà oberta a l’hora del pati. Hi ha un servei de préstec de llibres. Aquest espai s’utilitza a 
més d’espai d’estudi i/o consulta, com a aula assignada o com a espai que el professorat  pot reservar amb 
antelació al programari de la intranet del centre. El professorat abans d’anar a la biblioteca haurà de demanar 
la clau a consergeria i retornar-la en finalitzar-hi l’estada. 
 
 A la biblioteca no es pot menjar ni beure. 
 
2. Sala d’actes 
 
La sala d’audiovisuals és la mateixa que la sala d’actes. Per poder fer ús d’aquest espai, el 
professor podrà reservar-la  al programari de la intranet del centre. 
 
3. Gimnàs i pistes 
 
El gimnàs és un espai a utilitzar exclusivament per a les classes d’educació física. Excepcionalment i amb el 
permís de direcció es podrà utilitzar per a altres activitats. 
 
Les pistes seran utilitzades com a espais per a l’educació física durant les hores lectives, convertint-se en 
espai d’esbarjo fora de les hores de classe. 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament                                               
Institut Martí l’Humà 
Montblanc 

 Revisió:  0 Pàgina 51/62 

Elaborat: Director/a / Cap d'estudis 

Data :  10/01/18 

Arxiu:  NOFC                               

  Aquest  document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 
4. Informàtica 
 
L’ aula d’informàtica i l’aula d’informàtica mòbil  serà utilitzada  pel professorat que la tingui assignada com a 
aula en el seu horari lectiu, i en demanarà la clau a consergeria. 
 
Les hores en que no està assignada es pot utilitzar, prèvia reserva en el programari de la intranet del centre la  
 
 
clau es demanarà a consergeria que en duran un registre del préstec. 
 
5. Aula de tecnologia i laboratoris 
 
L’aula de tecnologia s’utilitza exclusivament per les classes de tecnologia. 
 
Els laboratoris s’utilitzen per les classes pròpies de la matèria. 
 
Secció 9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 
 
Amb aquells alumnes en què el tutor  detecta una situació d‘absentisme continuat es posa en contacte amb la 
família, s’analitza la situació per detectar si hi ha altres problemàtiques associades i aleshores es posa algun 
tipus de mesura. Les mesures que s’utilitzen són majoritàriament: 
 

a) Intervenció amb la família.  
b) Derivació a Serveis Socials.  
c) Derivació a Serveis Externs. 

 
Secció 10. Accidents i malalties 
 
El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el paracetamol en la 
farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per poder administrar aquest medicament en els casos 
exposats en les recomanacions, cal tenir l'autorització dels pares o tutors legals, que el centre educatiu ha de 
demanar en el moment de la inscripció de l’alumne al centre. 
 
Per poder administrar medicaments als alumnes cal que els pares o tutors legals aportin una recepta o 
informe mèdic on consti el nom de l’alumne, la pauta d’administració i el nom del medicament que ha de 
prendre. Així mateix, els pares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del 
centre educatiu a administrar al fill el medicament prescrit, sempre que sigui imprescindible la seva 
administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada. 
 
Protocol a seguir en cas d’accident dins de l’institut: 
 

a) El professorat que sigui a classe en el moment de l’accident tindrà cura de l’alumne accidentat i el 
durà a consergeria o a direcció, on s’avisarà a la família. 

b) El professorat de guàrdia es farà càrrec de l’alumne afectat des d’aquell moment fins al final del 
procés d’atenció (arribada dels pares a l’institut o al CAP). En cas de no haver-hi ningú a la guàrdia 
per qualsevol motiu, se’n farà càrrec la persona de direcció que estigui de guàrdia en aquell moment. 

c) L’alumne serà traslladat al CAP quan es vegi que la lesió, malaltia o problema de salut de què es tracti 
no pugui ser atesa en el propi centre. El trasllat es farà en taxi o amb el vehicle del professor, si ho 
considera oportú. 

d) En el cas d’un accident que necessita trasllat a l’hospital amb urgència es demanarà una ambulància. 
e) El professor/a de guàrdia recollirà a secretaria els papers de l’assegurança de l’alumne. 
f) Encara que el professor/a tingui classe a l’hora següent, no el deixarà fins que se’n facin càrrec els seus pares, o 

el pugui retornar a l’institut.  
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Secció 11. L’avaluació. 
 

a) Es procurarà, sempre que sigui possible, evitar l’acumulació d’exàmens el mateix dia.  No és 
recomanable realitzar més de 2 activitats d’avaluació en un sol dia. 

b) Cada Departament establirà el nombre de proves i la incidència que han de tenir a la nota d’avaluació. 
c) Si un alumne falta justificadament a una prova o examen, ho justifica adequadament, i el professor/a 

considera que aquesta absència repercuteix en l’avaluació, el professor/a establirà mecanismes sobre 
com i quan recuperar aquella prova en un altre moment. Si ho creu oportú, el professor/a podrà exigir 
un certificat oficial com a justificant de la falta. 

d) Al Batxillerat, si en alguna matèria concreta les faltes injustificades de l’alumne/a arriben al 20% de les 
hores de classe, l’alumne/a pot perdre el dret a l’avaluació continuada.  

e) Als Cicles Formatius, si un alumne acumula més del 10% de les hores de faltes injustificades no tindrà 
dret a l’avaluació continuada i el professor/a l’avaluarà a partir d’activitats d’avaluació al final de la 
unitat formativa. 

f)  Els exàmens tindran, generalment, la durada d’un hora, i els alumnes no podran sortir de l’aula fins 
que toqui el timbre de canvi de classe. El professor podrà comentar l’examen corregit amb els 
alumnes. Aquests tenen el dret de veure l’examen i que els hi sigui explicada la nota. El professorat 
conservarà els exàmens o treballs el temps establert per la llei. 

g) La sessió d’avaluació consistirà en l’estudi del procés d’aprenentatge de cada alumne/a, i el resultat 
global de l’avaluació. La Tutoria de grup informarà al seu grup del que s’hagi dit en la sessió 
d’avaluació. 

h) El professorat té l’obligació d’assistir a les reunions d’avaluació de tots els grups que tingui 
encomanats. 

 
Junta d’avaluació: 
 
L’ equip docent, integrat pel professorat del grup d’alumnes i coordinat pel professor o professora que exerceix 
la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat, en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en 
resultin. 
 
Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part dels professorat del procés 
d’ensenyament es farà una sessió d’avaluació trimestral. A més, per tal de millorar el coneixement i l’acollida 
dels alumnes, en el primer trimestre es realitzarà una sessió d’avaluació inicial. 
 
L’equip docent es reunirà periòdicament amb la finalitat d’efectuar un seguiment coordinat del procés 
d’aprenentatge de l’alumnat, i decidir les intervencions que consideri necessàries. A tal fi, en l’horari setmanal 
del professorat, s’ha de preveure un espai per a les reunions de l’equip docent que coincidirà amb les dues 
hores establertes de forma general per reunions . 
 
Qui s’encarregui de la Tutoria de grup redactarà l’acta de cada Junta d’avaluació i la signarà. 
 
El professorat haurà de posar les notes de l’avaluació amb suficient antelació . 
 
Caldrà que el professorat conservi en el centre fins a l’inici del curs següent el material que hagi pogut 
contribuir a atorgar la qualificació en l’avaluació final extraordinària i els documents de registre de l’avaluació 
continuada. L’alumnat ha de conservar fins a final de curs el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la 
seva avaluació continuada ( proves escrites, treballs, etc.). 
 
Dels resultats acadèmics obtinguts per I'alumnat a les diferents avaluacions, la Secretaria cursarà a l’alumnat 
un butlletí individual de notes, signat pel Tutor o Tutora, i que haurà de retornar degudament signat pel pare, la 
mare o representant legal. Prefectura d’Estudis trametrà al Claustre un resum estadístic deIs resultats 
obtinguts per tot l’alumnat, organitzat en cursos i grups. 
 

Capítol 2. De les queixes i reclamacions. 
 
Secció 1. Queixes, suggeriments i agraïments 
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La comunitat eductiva pot adreçar al centre les queixes, els suggeriments i els agraïments dels grups d’interès 
(alumnat, famílies, personal del centre i empreses), respecte a l’educació rebuda i els serveis del centre i així 
poder orientar els actuacions de millora adients. 
 
1. Quan un membre de la comunitat educativa i/o empresa vol presentar una queixa, suggeriment o 
agraïments pot:  
 

a) Emplenar per escrit el model "Full de Queixes / Suggeriments / Agraïments"  (PGQ17-IMP01 i PGQ17-
IMP02) que el trobarà en:  

 L’entrada de l'Institut, al costat de Consergeria en una bústia.  

 Secretaria.  

 Intranet del centre.  
 

b) Fer-ho a través del Web del centre Serveis i seccions/secretaria/impresos que es troba a la pàgina 
web del centre www.iesmartilhuma.org/. 

2. El/La Secretari/ària buidarà periòdicament les bústies, tan la de consergeria, com la intranet.  
 
3. El/la director/a, receptor dels correus de la bústia de suggeriments de la pàgina web i intranet, informa i 
lliura dels missatges rebuts a al/la secretari/ària.  
 
4. El/La Secretari/ària registrarà les queixes, els suggeriments i els agraïments  formulats, a la carpeta de 
registre de Queixes, Suggeriments i Agraïments  
 
5. El/La Secretari/ària informarà al/a la director/a de les queixes, suggeriments i  agraïments rebuts, i ho 
lliurarà al responsable de la gestió de l’àmbit afectat.  
 
6. El membre de l’àmbit afectat lliurarà en el termini de 10 dies la resolució al/la secretari/ària.  
 
7. El/La secretari/ària informa de la resolució de les queixes o suggeriments a l’equip directiu i el/la 
secretari/ària lliura a la persona interessada una fotocòpia de la resposta de la queixa, suggeriment o 
agraïment en el termini de dos dies hàbils des de la resolució d’aquesta.  
 
8. Les queixes/suggeriments/agraïments que fan referència a serveis que no depenen del centre (exemple 
transport escolar) es comunicaran a l’òrgan competent. A l’òrgan competent se li lliurarà una còpia de l’original 
i, signarà en aquest, conforme ha rebut una còpia i la data. L’original es guarda a Secretaria. En el cas de que 
es produeixi una queixa de manera reiterada i que aquesta no sigui resolta per l’òrgan competent al que s’ha 
comunicat, si el centre considera que afecta al bon funcionament del servei, l’institut ho comunicarà al Consell 
Comarcal.  
 
9. El/La secretari/ària arxiva la resposta.  
 
Secció 2. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 
professional del personal del centre. 
 
Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta serveis en un centre públic del 
Departament d'Ensenyament han d’adreçar-se al director del centre i han de contenir la identificació de la 
persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui 
possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fa 
referència. 
 
El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o treballador afectat i, directament o per 
mitjà d’altres membres de l’equip directiu del centre, obtenir informació sobre els fets exposats. 
 
Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el director ha de prendre les decisions que consideri pertinents i 
comunicar per escrit a la persona o persones que han presentat la queixa la solució adoptada o, si escau, la 

http://www.iesmartilhuma.org/
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desestimació motivada, fent constar en l’escrit l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la 
resolució adoptada. La documentació generada ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del 
centre. 
 
Secció 3. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes a l’ESO, Batxillerat i CF. 
 
D’acord amb la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació article 21.2 d) i e) i el DECRET 279/2006, de 4 de 
juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris 
de Catalunya, els alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d’edat tenen dret a 
sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a 
reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un 
curs o de l’etapa. 
 
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen  directament entre 
el professor/a i l’alumne afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament, seminari o 
òrgan equivalent que correspongui per tal que s’estudiïn. 
 
En tot cas la resolució definitiva correspondrà al professor. L’existència de la reclamació i la resolució 
adoptada es faran constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o registre documental de funció 
equivalent, i es comunicaran a l’equip docent del grup corresponent. 
 
Reclamacions per qualificacions finals  
 
Per a les qualificacions finals de cada curs el centre establirà un dia, posterior a la realització de les 
avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles 
reclamacions. Si l’alumne no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al 
director i presentat el mateix dia o l’endemà. Per resoldre aquestes reclamacions se seguirà la tramitació 
següent: 
 

c) El director traslladarà la reclamació al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per 
tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris 
d’avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d’un o dos membres, l’òrgan 
s’ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director designi (entre els professors d’altres 
matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la seva 
proposta raonada de resolució es faran constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o en el 
registre documental de funció equivalent. 

d) Vista la proposta formulada i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip docent atorgà les 
qualificacions finals, el director podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova 
reunió de l’equip docent. En aquest últim cas resoldrà en vista dels elements abans esmentats i de la 
proposta que faci l’equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual constaran en 
una acta singular elaborada a tal efecte. 

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

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

 

 còpia de la reclamació adreçada al director del centre, 

 còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació, 

 còpia de la resolució recorreguda, 

 còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne, 

 còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne al llarg de l’etapa, 
 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/Decret_279-2006_drets_i_deures_alumn_regula_convivencia.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/Decret_279-2006_drets_i_deures_alumn_regula_convivencia.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/Decret_279-2006_drets_i_deures_alumn_regula_convivencia.pdf
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 qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de l'interessat, el director del 
centre consideri pertinent d’adjuntar-hi. 

 
La Inspecció d'Educació elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el 
tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Quan de l'informe i de la documentació es 
desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, si el director dels serveis ho 
considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un professor del centre que 
no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel director, un professor 
d’un altre centre i un inspector, proposats per la Inspecció d'Educació. 
 
D’acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director dels serveis territorials ho resoldrà  
definitivament, amb notificació a l'interessat, per mitjà del director del centre i, si escau, amb els efectes 
previstos en el punt c). 
 
A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que el professorat mantingui un registre de tots els 
elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada. Aquests s’hauran de conservar fins al 30 de 
setembre del curs següent. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació 
d’expedients de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts, o retornats a l’alumnat si aquest així ho 
havia demanat prèviament. 
 

Capítol 3. Serveis escolars. 
 
Secció 1. Servei de cantina i menjador 
 
És un servei adreçat a tots els membres de la comunitat eductiva.  
 
L’adjudicatari de la cantina es fa responsable de l’ordre i neteja del material al seu càrrec, així com de la 
correcta utilització del mobiliari. 
 
El servei de menjador s’ofereix com a complement de la cantina. Està obert a tota la comunitat educativa i és 
opcional. Es podrà a quedar a dinar l’alumnat que ho demani i restarà obert sempre que la direcció del centre 
o l’AMPA ho sol·liciti. Aquest servei es podrà oferir a entitats de la vila que ho demanin , sempre i quan ho 
aprovi el consell escolar del centre. 
 
L’horari de funcionament de la cantina serà aprovat per la direcció del centre a proposta de l’adjudicatari. 
 
Secció 2. Servei de transport escolar. 
 
El Consell Comarcal assumeix, en el seu àmbit territorial, la delegació de competències de la gestió del servei 
de transport escolar a la comarca, d'acord  amb el DECRET 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el 

servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 
 
S'establiran a l'inici de cada curs escolar les diferents parades dels autobusos que arriben o marxen de 
l'institut i l’alumnat sempre serà acompanyat pels seus respectius monitors. 
 
Secció 3. Altres serveis del centre. 
 
El centre disposa de servei de reprografia. Es gestionarà des de la consergeria del centre. La finalitat és 
facilitar aquest servei a l’alumnat per poder fer fotocòpies, així com per poder enquadernar els treballs que 
facin i hagin de presentar. 
 
El centre disposa de servei d’ascensor. L’ascensor només podrà ser utilitzat per les persones amb mobilitat 
reduïda que els impedeixi pujar i baixar escales. 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2208/72764.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/2208/72764.pdf
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El centre disposa d'unes taquilles que es posaran a disposició de l'alumnat de CF de Manteniment 
electromecànic. 
 

Capítol 4. Gestió econòmica. 
 
L’Institut Martí l’Humà  com a centre educatiu públic del Departament d'Ensenyament ha d’ajustar la seva 
gestió econòmica al que disposa la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació , Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius, l'ORDRE de 16 de gener de 1990, de desplegament del Decret 235/1989, de 

12 de setembre, que regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents 

públics no universitaris del Departament d'Ensenyament., la Instrucció 1/2013 de la secretària general, relativa a 
la gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament d'Ensenyament i les altres instruccions 
que s’hagin donat en la seva aplicació. 
 
L’Institut Martí l’Humà utilitza el programari SAGA per a l’elaboració, la gestió i la posterior liquidació del 
pressupost. 
 
1. Responsabilitats i funcions: 
 
Director: 
 

 Ésser l’òrgan de contractació del centre i, per tant, autoritzar les despeses i ordenar  els pagaments 
d’acord amb el pressupost aprovat.  

 Fer les actuacions necessàries per a la contractació de serveis i subministraments  necessaris per 
garantir el correcte funcionament del centre.  

 Custodiar la documentació econòmica.  
 
Secretari: 
 

 Controlar el pressupost aprovat. 

 Gestionar la tresoreria. 

 Portar la comptabilitat. 

 Elaborar el pressupost 

 Elaborar la proposta de l’informe de gestió econòmica. 
 

Comissió econòmica consell escolar 

 Aprovar la proposta de l’informe de gestió econòmica. 

 

Consell escolar 
 

 Aprovar l’informe de gestió econòmica. 

 Aprovar el pressupost 
 
 

Capítol 5. Gestió acadèmica i administrativa. 
 
L’Institut Martí l’Humà utilitza el programari SAGA (Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica) per a la gestió 
academicoadministrativa. 
 
L’Institut  ha de vetllar perquè la informació sobre les convocatòries de beques i ajuts a l’estudi, destinades als 
alumnes, els arribi amb prou antelació, a fi que puguin presentar la sol·licitud dins del termini establert en cada 
convocatòria. 
 

http://www.iesmartilhuma.org/IES/12-2009LEC.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://www.iesmartilhuma.org/IES/102-09-2010_decret_autonomia_centres.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1250/23835.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1250/23835.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/1250/23835.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Gestio_economica_instruccio_1_2013.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Gestio_economica_instruccio_1_2013.pdf
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Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del centre. 
 
Formen part del personal d’administració i serveis el personal auxiliar administratiu i subaltern del centre. 
 
 
El personal d’administració i serveis tindrà els drets i deures que la Llei de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de Funció Pública estableixi. 
L’assignació dels horaris del PAS la farà la direcció del centre atenent sempre a les necessitats dels serveis. 
 
Les formes de controlar l’horari i l’assistència seran les que la direcció del centre cregui oportunes en cada 
moment, i la justificació de les faltes i els endarreriments serà la mateixa que es faci servir per a la resta de 
personal. 
 
Secció 1. Secretaria 
 
Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d’administració (o cos administratiu), adscrit als centres 
educatius: 

 
a) La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes; 
b) La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, historials acadèmics, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...; 
c) la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

 
Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

 

 Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

 Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, franqueig…). 

 Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes. 

 Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en cada cas). 

 Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del centre. 

 Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 
permisos…). 

 Realització de comandes de material, comprovació d’albarans..., d’acord amb l’encàrrec rebut pel 
director o el secretari del centre. 

 Manteniment de l'inventari. 

 Control de documents comptables simples. 

 Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast (disposicions, 
comunicats…). 

 
La jornada i l’horari de treball del personal auxiliar d’administració (o administratiu) adscrit als centres 
educatius són els que estableix el  DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del 

personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les adaptacions que, per 
necessitats dels centres i d’acord amb la seva activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat. 
 
Secció 2. Consergeria 
 
Correspon al personal funcionari del cos subaltern adscrit als centres educatius: 

 
a) Vigilar les instal·lacions del centre. 
b) Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. 
c) Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 
d) Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 
e) Atendre els alumnes. 
f) Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244708.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244708.pdf
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Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 
 

 Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 

 Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i 
funcionament. 

 Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i 
aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament. 

 Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i 
altres espais del centre. 

 Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

 Control d’entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...). 

 Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

 Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 

 Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d’un equip 
especialitzat. 

 Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material 
audiovisual, etc.). 

 Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre. 

 Utilització del fax (enviament i recepció de documents). 

 Realització d’enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material propi de l’activitat del 
centre. 

 Col·laboració en el manteniment de l’ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 

 Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d’actuació del centre. 

 Recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control de la 
puntualitat i l’assistència dels alumnes. 

 Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d’impresos, 
atenció de consultes presencials i derivació, si escau. 

 Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

 Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 

 Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament 
propis d’aquest (tràmits al servei de correus...). 

 Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, 
en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

 
La jornada i l’horari de treball del personal subaltern adscrit als centres educatius són els que estableix el 
DECRET 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de 

l'Administració de la Generalitat, sens perjudici de les adaptacions que, per necessitats dels centres i d’acord 
amb la seva activitat, calgui fer per garantir-ne el funcionament adequat. 
 
Secció 3. Personal de neteja 
 
El personal de neteja realitzarà les feines que té assignades segons el contracte signat amb l’institut i el 
conveni col·lectiu interprovincial per al personal de neteja del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Correspon al personal laboral de la categoria professional netejador la neteja i la higiene del centre i de les 
seves dependències, així com del mobiliari, els estris i els lavabos. 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244708.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244708.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6139/1244708.pdf
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DISPOSICIONS DEROGATÒRIES I FINALS 

 
1. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogat l’anterior Reglament de Règim Interior del centre. 
 

2. DISPOSICIONS FINALS 
 
1. Primera. Vigència 
 
Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre entraran en vigor a partir de la data de la seva 
aprovació pel consell escolar. 
 
2. Segona. Aprovació 
 
Les normes s’aproven pel consell escolar del centre. Per a la seva aprovació és necessari l’acord favorable de 
la majoria absoluta dels membres del consell escolar. 
 
3. Tercera. Modificació 
 
L’aprovació de les presents normes d’organització i funcionament de centre s’entén per cursos escolars. Cada 
curs escolar es procedirà a la seva revisió i es podran presentar les modificacions que es considerin pertinents. 
 
Les normes podran ser modificades, ampliades o revisades a iniciativa del director/a del centre o per petició 
d’una tercera part dels membres del consell escolar. 
 
També podran presentar propostes de modificacions, ampliacions o revisions el claustre de professorat. 
 
Les presents normes es modificaran sense necessitat d’aprovació del consell escolar en funció de la 
normativa vigent de rang superior. El director/a informarà dels canvis que es realitzin a tota la comunitat. 
 
4. Quarta. Publicitat 
 
El/La  director/a donarà a conèixer les presents Normes d’organització i funcionament de centre a tota la 
comunitat educativa. Una còpia quedarà dipositada a la secretaria del centre a disposició de qualsevol 
persona reconeguda com a part implicada. 
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de  
canvis 

Revisió Responsable Data Descripció de la modificació Aprovació 

0 Director / Cap 
d’estudis 

10/01/18 Inici del Document Director 
10/01/18 

 


