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Fonaments de les normes d’organització i funcionament del 
centre. 

La normativa principal de referència d’aquestes Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
(NOFC) és la següent: 

• Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació 

• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius 

• DECRET 155/2010 de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal 
directiu professional docent. 
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Capítol I. Estructura organitzativa interna. 

Article 1. Organigrama de l’ Institut Mollet. 

L’estructura interna s’ajustarà a l’organigrama següent: 
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Article 2. Òrgans de govern col·legiats. 

Són òrgans col·legiats de l’Institut: el Consell Escolar i el Claustre de professors/res. 

Article 3. El consell escolar. 

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels 
instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves 
activitats. 

3.1. Competències del consell escolar. 

• Aprovar la creació d’altres òrgans de coordinació de l'institut i assignar-los competències, sens 
perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents. 

• Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa vigent. 

• Resoldre els conflictes i imposar els correctius amb finalitat pedagògica en matèria de disciplina 
d’alumnes, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures. 

• Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu de l'institut, aprovar-lo i avaluar-
ne el compliment. 

• Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació. 

• Aprovar les Normes de Funcionament del Centre. 

• Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars 
complementàries, de les activitats extraescolars i serveis, si escau, amb la col·laboració de les 
associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució. 

• Avaluar i aprovar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip 
directiu. 

• Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre. 

• Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, 
així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, 
escoltades les associacions de pares i les associacions d’alumnes. 

• Establir les relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives. 
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• Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i material escolar, i la seva renovació, així 
com vetllar per la seva conservació. 

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

• Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d'Educació. 

3.2. Composició del consell escolar. 

• El director o directora de l’Institut, que n’és el president. 

• El cap o la cap d’estudis, el cap d’estudis adjunt. 

• Un regidor/a o representant de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 

• Un nombre determinat de membres del professorat elegits pel Claustre de professors/es. 

• Un nombre determinat d’alumnes i pares i mares elegits entre ells i elles. D'entre els pares i 
mares, un serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes i més representativa, 
d’acord amb el seu nombre d’associats. 

• Un representant del personal d’administració i serveis del centre. 

• Un representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals presents 
en l’àmbit d’acció de l’Institut, amb veu, però sense vot. 

• El secretari o secretària de l’Institut, que actua de secretari o secretària del Consell, amb veu i 
sense vot. 

El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç del total dels 
components del Consell. El nombre de representants de l’alumnat i de pares i mares en conjunt, 
inclòs el designat per l’associació de pares i mares d’alumnes, no pot ser inferior a un terç del total 
dels components del Consell. Quan el nombre de representants de l’alumnat i de pares i mares sigui 
parell, la representació es decidirà per parts iguals entre els dos sectors; quan el nombre total 
d’aquests representants sigui senar, el sector de l’alumnat tindrà un representant més que el sector 
pares i mares. 
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3.3. Funcionament del consell escolar. 

Les convocatòries poden ser ordinàries o extraordinàries: 

• Es convocarà amb caràcter ordinari : 

 A principi de curs per tal d’aprovar el pla anual i tota la documentació que aquest concreti. 
 Un cop per trimestre, per tal de poder fer una valoració trimestral del funcionament del 

centre. 

• Es convocarà amb caràcter extraordinari: 

 Sempre que 1/3 dels seus components així ho sol·licitin. 

La convocatòria es farà per escrit. En aquesta convocatòria hi constarà l’ordre del dia. La 
documentació adient pel millor desenvolupament de la sessió es trobarà a la Secretaria del centre, 
48 hores abans de la reunió. 

Del Consell Escolar depenen la Comissió Econòmica i la de Convivència. 

Les reunions es celebraran en dimecres, l’hora serà acordada en la primera sessió. 

3.4. Renovació parcial dels seus membres. 

La primera renovació parcial dels membres electes dels consells escolars, representants del sector 
del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares de l’alumnat s’efectuarà amb els següents criteris: 

• Si el nombre total de membres electes del respectiu sector és parell, es renovarà la meitat dels 
membres. 

• Si el nombre total de membres electes del respectiu sector és senar, el nombre de membres a 
renovar serà l’arrodoniment per defecte de la meitat del nombre total. 
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El Consell Escolar del centre decideix per majoria absoluta els criteris per determinar els membres 
concrets de cada sector afectats per la renovació. Si no s’assoleix la majoria exigida, els criteris són: 

• Sector professorat: els membres afectats per la renovació són successivament els de més recent 
destinació definitiva al centre, els de menys antiguitat com a funcionaris docents i els de menys 
edat. 

• Sector alumnat i de pares i mares de l’alumnat: els membres afectats per la renovació són els 
alumnes i els pares i mares que, atesa l’edat i curs escolar dels alumnes, abans tinguin previst 
deixar d’ésser membres de la comunitat educativa. En cas de coincidència de criteri, es procedirà 
a efectuar un sorteig. 

Article 4. Comissions específiques del consell escolar. 

4.1. Comissió econòmica. 

Estarà formada pel director/a i el secretari/a que actuarà com a tal, un professor/a, un pare o mare 
d’alumnes i un alumne/a. 

Serà funció d’aquesta comissió informar el Consell de tot el que fa referència a qüestions d’índole 
econòmica. 

Serà també funció seva preparar el projecte de pressupost de l'Institut. 

4.2. Comissió de convivència. 

A fi de vetllar pel correcte compliment del Decret 279/2006 de les normes i procediments establerts 
en aquestes NOFC, es constituirà dintre del Consell Escolar una Comissió de Convivència. 

Composta per un pare o mare d’alumnes, un alumne i diversos professors, un professor exercirà les 
funcions de secretari/a de la comissió. 

Presidirà aquesta Comissió el Director/a de l’institut que, sempre que ho cregui convenient, podrà 
delegar aquesta funció en el/la Cap d’Estudis. 

La seva funció és la de vetllar pel correcte exercici dels drets i deures dels alumnes, de gestionar 
expedients i fer el seguiment dels problemes disciplinaris, dins la línia del contingut del Decret 
279/2006. 
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Article 5. El claustre de professors/es. 

El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació 
educativa de l’Institut. Està integrat per la totalitat dels/les professors/es que hi presten serveis i el 
presideix el director o directora. 

Com a membres del Claustre de professors/es, aquests seran electors i elegibles en les eleccions de 
representants del professorat al Consell Escolar del centre. Com a membres del Consell Escolar del 
centre poden ser membres de les comissions constituïdes en el seu sí. 

5.1. Funcionament del claustre de professors. 

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada trimestre amb caràcter ordinari i sempre 
que el convoqui el director/a o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que el 
claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar. 

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

La convocatòria es farà per escrit on hi constarà l’ordre del dia. La documentació adient estarà 
disponible i es farà arribar al professorat 24 hores abans de la celebració del claustre 

El/la secretari/a del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una vegada aprovada, 
passa a formar part de la documentació general del centre. 

5.2. Funcions del claustre de professors. 

• Participar en l’elaboració del projecte educatiu del centre (PEC). 

• Informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l’equip directiu sobre l’organització 
i la programació general del centre (PGI), i per al desenvolupament de les activitats escolars 
complementàries i de les extraescolars. 

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

• Informar del nomenament dels professors-tutors. 

• Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que 
el director/a no la presenti al Consell Escolar del centre. 

• Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes. 

• Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques, i en el de la 
formació del professorat de l’institut. 

• Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del centre en general. 
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• Aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració de les Normes de 
Funcionament del Centre (NOFC). 

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

• Aprovar els criteris pedagògics que cal seguir en l’elaboració dels horaris generals del centre. 

• Elegir els seus representants al Consell Escolar del centre. 

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

Article 6. Òrgans unipersonals de govern. 

Són òrgans unipersonals de govern de l’ Institut: el/la director/a, els/les caps d’estudis, els/les cap 
d’estudis adjunt/es, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis d’FP, el/la secretari/a i 
l’administrador/a. 

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

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

L’equip directiu mantindrà de manera ordinària una sessió de treball setmanal amb presència de 
tots els seus membres. 

Article 7. Funcions dels òrgans unipersonals de govern: l’equip directiu. 

Les funcions dels diferents càrrecs directius de l'Institut es marquen clarament a les normatives 
oficials, Decret 102/2010 i Decret 1 i DECRET 155/2010 Tanmateix hi ha unes feines concretes que 
és millor especificar-les clarament per tal de distribuir i aclarir algunes de les funcions directives en 
l’àmbit de la nostra comunitat educativa. Algunes d’aquestes feines es poden reorganitzar en reunió 
d’equip directiu i modificar-ne la responsabilitat per tal de millorar el funcionament del centre. 
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7.1. Director/a. 

La direcció i responsabilitat general de l’activitat de l’Institut correspon al director o directora, el/la 
qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l’adequació al projecte educatiu i a la 
programació general. Correspon al director o directora: 

• Representar el centre i representar l’administració educativa en el centre, sense perjudici de les 
competències de la resta d’autoritats educatives de l’administració educativa. 

• Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre. 

• Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents i sense 
perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 

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

• Col·laborar amb els òrgans superiors de l’administració educativa. 

• Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l’Institut. 

• Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de govern del centre, 
visar les actes i executar els seus acords adoptats en l’àmbit de la seva competència. 

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

• Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

• Designar el/la cap d’estudis, el/la cap d’estudis adjunt/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la 
Cap d’Estudis de FP, l’administrador/a, el/la secretari/a, i proposar el seu nomenament al 
director dels Serveis Territorials corresponent del Departament d'Educació. També correspon al 
director/a designar la resta d’òrgans unipersonals de govern i nomenar els de coordinació. 

• Vetllar pel compliment de les Normes de Funcionament de Centre. 

• Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient per a 
l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada 
professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del 
centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta dels departaments. 

• Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general de l’alumnat, vetllant per 
l’harmonia de les relacions interpersonals. 

• Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-
los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent. 



 

    

 

Elaborat: Prefectura Imprès codi: NOFC Versió: 7 

Revisat: Direcció   

Aprovat: Consell escolar Data: 18/09/2019 Pàgina 17 de 132 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Mollet del Vallès 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

• Promoure plans de millora de la qualitat a l’Institut, així com a projectes d’innovació i 
investigació educativa. 

• Respondre a les sol·licituds de formació de l’entorn. 

• Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual del centre i trametre-la a la 
corresponent delegació territorial del Departament d'Educació, un cop el Consell Escolar del 
centre n’hagi emès el corresponent informe. 

• Altres funcions que per disposicions del Departament d'Educació siguin atribuïdes als directors 
o directores dels instituts. 

Les competències que es consideren necessàries per exercir el càrrec de director són les següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de director/a és provisionalment assumit 
pel/la Cap d’Estudis. 

7.2. Cap d’estudis. 

Correspon al o a la cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats 
del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament del director/a de l’institut. 

Són funcions específiques del cap d’estudis: 

• Coordinar les activitats escolars reglades. Coordinar també quan s’escaigui, les activitats escolars 
complementàries i supervisar 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. 

• Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Educació i serveis socials 
de l’Ajuntament i especialment amb els equips d’assessorament psicopedagògics. 

• Substituir el director/a en cas d’absència. 

• Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de curs 
o de cicle. 

• Atendre els problemes de convivència de l’alumnat que per la seva urgència, no hagin pogut ser 
tractats per altres instàncies per traslladar-ho a la Comissió de Disciplina o de Convivència, 
proposant actuacions concretes. 
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• Control i gestió general del personal docent, elaborar i controlar el quadrant de guàrdies 
generals, de biblioteca i pati. 

• Encarregar-se de les substitucions i permisos del professorat. 

• Controlar per delegació del director i sota la seva autoritat, l’assistència del professorat, de 
l’alumnat i del personal de serveis. 

• Vetllar per tal que l’oferta formativa que s’imparteix, compleixi la normativa vigent. 

• Responsable de la utilització i ocupació de les aules i tallers del centre i assignació de les aules 
d’informàtica per a la impartició de les diferents matèries. 

• Aquelles altres que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Educació. 

Les competències que es consideren necessàries per exercir el càrrec de cap d’estudis són les 
següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Cap d’Estudis és provisionalment assumit 
pel/la Cap d’Estudis Adjunt, prèvia designació del Director/a. 

7.3. Cap d’estudis adjunt. 

Correspon al cap d’estudis adjunt les funcions que li assigni el departament d’Educació en el 
moment de la seva creació i les que li delegui el Cap d’Estudis en nom del Director: 

• Planificació, seguiment i avaluació del Pla Anual del Centre. 

• Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar, la distribució dels grups, de les aules, laboratoris, 
tallers i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, tot seguint els criteris 
pedagògics aprovats pel claustre. 

• Elaborar informes per l’avaluació de la competència docent per al personal interí i/o substituït 
durant el primer curs que han estat nomenats per a tot un curs escolar en aquest centre. 

• Presidir i coordinar la comissió d’Atenció a la Diversitat i la de Cohesió social en tots els seus 
àmbits d’actuació. 

• Vetllar per la coherència organitzativa relativa a la formació de grups, equips docents i 
dinàmiques que se’n deriven a l’ESO. 
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• Elaborar la memòria final del conjunt d’activitats planificades pel Centre i registrades en el Pla 
Anual del Centre. 

• Representar l’ Institut Mollet en el XCEM. Responsable de la coordinació Centre-XCEM en tots 
els programes d’abast municipal: traspàs d’informació (primària, secundària, tallers, etc.). 

• Donar suport tècnic al professorat en el camp d’orientació professional, acadèmica i personal 
del conjunt dels alumnes de l’ Institut. 

• Col·laborar amb el cap d’estudis de la coordinació del Centre amb els serveis educatius 
dependents del Departament d’Educació (EAP...) i l’Ajuntament (Serveis Socials...). 

• Impulsar projectes d’innovació educativa i plans estratègics. 

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

Les competències que es consideren necessàries per exercir el càrrec de cap d’estudis adjunt són 
les següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Cap d’Estudis adjunt és provisionalment 
assumit pel/la Cap d’Estudis, prèvia designació del Director/a. 

7.4. Cap d’estudis d’FP. 

Correspon, amb caràcter general, la coordinació de totes les accions de les diferents famílies 
professionals, el desenvolupament, propagació i funcionament de tots els ensenyaments de 
formació professional, i l’assumpció, per delegació, de les competències del Cap d’Estudis pel que 
fa referència a la Formació Professional, així com l’elaboració de l’horari escolar, distribució de 
grups, aules, laboratoris, tallers. Treballarà amb el/la coordinador/a de la Formació Professional, i 
caps de Departament. 

Són funcions específiques del/de la cap d’estudis d’FP: 

• Impulsar, coordinar i supervisar els programes i les accions de formació professional 
desenvolupats a l’institut o dirigits des d’aquest. 

• Coordinar la programació d’acció tutorial als Cicles juntament amb el coordinador/a de cicles 
formatius. 
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• Dirigir l’actuació dels caps de departament i tutoria en matèria d’FP, inclosa la formació en 
centres de treball. 

• Impulsar accions, acords amb organitzacions empresarials, empreses, organismes i centres de 
treball per afavorir la inserció laboral i la difusió de l’FP Dual així com atendre demandes de 
qualificació professional. 

• Impulsar l’ús de la llengua anglesa en els diferents cicles formatius, com a eina per a la millora 
de la inserció laboral dels alumnes. 

• Impulsar les accions d’innovació i recerca educatives i formació del professorat en l’àmbit de la 
FP. 

• Dirigir accions per poder valorar el nivell d’inserció professional i laboral dels alumnes. 

• Assumir aquelles tasques que el Director/a li delegui. 

• Substituir al director en cas d’absència del cap d’estudis. 

• Assumir, per delegació, del/la Coordinador/a Pedagògic/a l’elaboració dels itineraris curriculars 
de la Formació Professional. 

• Impulsar projectes d’innovació educativa i plans estratègics. 

• Dirigir les accions d’anàlisi de la inserció professional i laboral dels alumnes. 

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

• Impulsar mesures flexibilitzadores a l’FP: gestionar el Servei d’Assessorament i Reconeixement 
al centre (publicació de l’oferta, seguiment de les diferents fases dels processos, etc.), gestionar 
la semipresencialitat, etc. 

• Assessorament d’FP i FP dual. 

Les competències que es consideren necessàries per exercir el càrrec de cap d’estudis adjunt són 
les següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Cap d’Estudis d’ FP és provisionalment 
assumit pel membre de l’equip directiu que designi el/la Director/a. 
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7.5. Coordinador/a pedagògic/a. 

Correspon, amb caràcter general, al/la coordinador/a pedagògic/a el seguiment i l’avaluació de les 
accions educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del/la director/a. 

Són funcions específiques del/la coordinador/a pedagògic/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. Vetllar per 
la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que 
s’imparteixen a l’institut. 

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

• Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada a l’ESO i fer-ne el seguiment. 

• Impulsar projectes d’innovació educativa i plans estratègics. 

• 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. Presidir la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat). 

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

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

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

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

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

• Exercir el control dels ensenyaments en tots els seus vessants: programacions, notes, reunions 
d’equips docents, juntes d’avaluació. 

• Elaboració dels itineraris curriculars. 

• Recollir els resultats de les avaluacions i impulsar la reflexió i el debat. 

• Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions del 
Departament d’Educació i impulsar projectes d’innovació educativa i plans estratègics. 
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• Responsable de la inscripció a cursos formatius del professorat i personal del centre mitjançant 
la web del Departament d’Educació (PUC). 

• Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el seguiment de 
manera especial pel que fa referència al BTX i a l’ESO. 

• Dirigir i coordinar les activitats d’alumnes universitaris que fan pràctiques al nostre Centre. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador pedagògic son les següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de la Coordinació Pedagògica és 
provisionalment assumit pel membre de l’equip directiu que designi el/la Director/a. 

7.6. Secretari/a. 

Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa de l'institut, 
sota el comandament del director/a, i exercir, per delegació d’aquest, la prefectura del personal de 
secretaria adscrit a l'institut, quan el director/a així ho determini. 

Són funcions específiques del secretari/a les següents: 

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

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

• Estendre les certificacions i els documents oficials de l'institut, amb el vist-i-plau del director/a. 

• Control de la correspondència del Centre. 

• Vetllar per l’adient compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 
matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

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

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

• Exercir per delegació del director/a la prefectura del personal de secretaria, així com l’assignació 
en el dia a dia de les tasques per a la gestió administrativa. 
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• Vetllar per mantenir al dia la documentació legal relacionada amb l’ensenyament. 

• Informar a tots els membres de la Comunitat Educativa, dels textos legals apareguts al DOGC, i 
de tota la informació d’interès que els puguin ésser d’utilitat segons el seu propi criteri. 

• Controlar els procediments de matrícula. 

• Recollir tot el material necessari per a redactar la Memòria Anual de cada curs. Aquesta redacció 
es farà amb l'ajut del personal administratiu del centre. 

• Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva, essent el 
responsable per delegació del director/a. Elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir 
i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director/a i 
secretari/a. Elaborar el pressupost del curs per tal de ser aprovat pel Consell Escolar. 

• Fer el seguiment del pressupost. 

• Lliurar a l’administració les corresponents justificacions econòmiques i alhora al Secretari/a per 
a la seva custòdia. 

• Encarregar-se de tots els cobraments i pagaments del centre i autoritzacions de compres. 

• Preveure, planificar i quan s’escaigui, pressupostar tot el que fa a ús normal de l'Institut. 
Controlar els albarans de lliurament de materials i factures. 

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

Les competències necessàries per exercir el càrrec de secretari són les següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Secretari és provisionalment assumit és 
provisionalment assumit pel membre de l’equip directiu que designi el/la Director/a. 

7.7. Administrador/a. 

Correspon, amb caràcter general, a l’administrador/a tot el que fa referència al personal de neteja, 
al manteniment del Centre, control de claus, fotocopiadores, mobiliari, etc. 

Són funcions específiques de l’administrador/a: 
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• Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 
equipament d'acord amb les indicacions del director/a i les disposicions vigents. Tenir cura de la 
seva reparació, quan correspongui. 

• Canalitzar de forma que ell cregui convenient, les indicacions dels membres de la comunitat 
educativa respecte a les avaries i petites reparacions que s'han d'anar fent al llarg del curs. 

• Encarregar-se de tot el que faci referència al Servei de bar-menjador i màquines expenedores 
d’aliments i begudes. 

• Responsable del control i enllaç del centre amb l’empresa contractada per la vigilància del 
centre. 

• Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

• Canalitzar les demandes de material inventariable (equipament) que se sol·licitin al 
Departament d’Educació. Se n’haurà de fer càrrec quan arribi material nou, de distribuir-lo, 
controlar que sigui tot allò que figura als albarans de lliurament i, si és inventariable, enregistrar-
ho al lloc corresponent. 

• Coordinació de la Prevenció de Riscos Laborals. 

• Vetllar perquè la taxa de material sigui invertida en material fungible per als alumnes. 

• Coordinar la feina dels alumnes en pràctiques que presten servei a l’institut. 

• Control de les targetes d’accés al centre. 

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

• Donar un usuari i contrasenya de l’aplicació de gestió de faltes als nous professors i professors 
substituts. 

• Responsable del material informàtic del centre. 

• Responsable del material d’audiovisuals disponible. Revisar periòdicament els mitjans 
audiovisuals del centre i els aspectes relacionats amb el seu manteniment amb la finalitat 
d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

• Promoure l’ús de material audiovisual com a eina de millora d’algunes activitats educatives, 
donant suport i assessorament al personal del centre amb la utilització dels equips audiovisuals 
i les seves possibilitats tècniques. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec d’administrador són les següents: 

• Competències d’anàlisi de problemes i presa de decisions. 

• Competències de visió estratègica i d’orientació a resultats. 

• Competències d’autoconfiança, tolerància a l’ambigüitat i la pressió. 

• Competències de direcció i desenvolupament de persones. 

• Competències en lideratge i gestió del canvi. 
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En cas de baixa , absència de la persona titular, el càrrec de l’Administrador és provisionalment 
assumit pel membre de l’equip directiu que designi el/la Director/a. 

Article 8. Òrgans de coordinació. 

A l’ Institut Mollet existeixen dues modalitats d’òrgans de coordinació. Els òrgans de coordinació 
col·legiats i els òrgans de coordinació unipersonals. 

Els col·legiats són la Comissió Pedagògica, la Comissió d’Atenció a la diversitat, de Lingüística, 
Interculturalitat i Cohesió Social, la Comissió Social, la Comissió de Qualitat, la Comissió 
d’Informàtica, els Departaments didàctics i els Equips docents. Comissió de Disciplina. Comissió de 
Biblioteca. 

Els òrgans unipersonals de coordinació estan formats pel Coordinador/a d’ESO, Coordinadors/res 
de cicle d’ESO, Coordinadors/res d’equip docent d’ESO, Coordinador/a de Batxillerat, Coordinador/a 
de Formació Professional, Coordinador/a de Cicles Formatius , Coordinador/a d’Informàtica, 
Coordinador/a Lingüístic, Intercultural i de Cohesió Social, Coordinador/a de Qualitat, 
Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals, Coordinador/a d’Activitats i Serveis Escolars, 
Coordinador/a de Biblioteca, Caps de Departament, Caps de Seminari, Cap de Departament de la 
família professional d’Electricitat-Electrònica i els tutors/res de grup-classe i les tutories tècniques. 

Les Normes de Funcionament del Centre de l’ Institut en successives revisions poden determinar 
per al millor funcionament del centre l'existència d'altres òrgans de coordinació col·legiats o 
unipersonals, tot i tenint en compte la disponibilitat de personal i la dotació horària reservada a les 
tasques de coordinació. 

Article 9. Òrgans col·legiats de coordinació. 

9.1. Comissió pedagògica. 

És un organisme constituït pels Coordinadors d’etapa (ESO, Batxillerat i Cap d’Estudis d’FP), el Cap 
d'Estudis i el Coordinador Pedagògic qui la convoca i presideix. És el marc on es farà un seguiment 
de la marxa general de l'activitat docent des d' una perspectiva de departaments com a òrgan de 
consulta del Coordinador Pedagògic en aspectes concrets de la seva gestió. 

Actuarà com a promotor de discussió en el marc dels departaments qüestions que impliquin 
decisions no immediates i que afectin a l'activitat docent. 
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Es plantejarà la programació de possibles activitats de formació del professorat respecte l'activitat 
docent en aquells aspectes que poden ser a l'abast del centre. Proposarà a l'organisme competent 
la seva organització en els casos en que la complexitat del tema o el seu interès superi l'àmbit del 
centre. 

Serà convocada periòdicament, un cop al trimestre en convocatòria ordinària. 

Amb la finalitat d’obtenir la màxima operativitat hi haurà dues subcomissions pedagògiques: la de 
membres de l’àmbit d’ESO i Batxillerat i la de l’àmbit d’FP. Seran convocades cada quinze dies, 
aproximadament. 

Cadascuna estarà formada pel Coordinador/a Pedagògic/a o Cap d’Estudis, Coordinador/a de 
l’àmbit o àmbits i els /les Caps de Departament propis de l’àrea bé d’FP o de la resta. 

9.2. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD). 

Està integrada pels membres del departament d’orientació del centre, la professional de l’equip 
d’assessorament psicopedagògic i la coordinadora pedagògica, que la convoca i presideix. Qualsevol 
membre de la comunitat educativa del nostre centre pot participar en aquesta reunió, prèvia 
convocatòria, si la coordinadora pedagògica troba escaient la seva presència. 

 Les funcions de la comissió d’atenció a la diversitat són: 

• Planificar i fer i el seguiment de les actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat 
de l’alumnat. 

• Determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives 
específiques de l’alumnat. 

• Establir els procediments que s’empraran per determinar aquestes necessitats educatives i per 
formular les adaptacions curriculars o els plans individuals intensius per a l’alumnat nouvingut 
quan correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que 
es considerin més apropiats. 

9.3. Comissió de disciplina. 

Aquesta comissió està integrada per Prefectura d’Estudis, un representant de cadascun dels nivells, 
ESO, BATX, Cicles i, si s’escau, els tutors o professors implicats. Les funcions d’aquesta seran revisar 
les incidències dels alumnes, així com valorar les accions que caldrà portar a terme i determinar les 
mesures correctores adients a cada cas. 
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L’objectiu d’aquesta comissió és agilitzar la gestió de les faltes de disciplina per tal de donar una 
resposta ràpida i eficaç als problemes de convivència en el centre provocats per alguns alumnes. 

9.4. Comissió social. 

Aquesta comissió té com a objectiu fonamental servir com a espai multidisciplinari on es recullen 
les demandes detectades a l’institut o mitjançant altres serveis sobre problemàtiques sociofamiliars 
que es manifesten en els o les alumnes del centre. A més, es tracta d’analitzar i reflexionar sobre 
aquestes problemàtiques per tal de delimitar la intervenció que correspongui. De manera més 
concreta, es tracta de: 

• Consensuar indicadors de risc social i criteris d’intervenció. 

• Planificar les intervencions. 

• Constituir un observatori, recollir casuístiques i establir propostes de necessitats de recursos, 
d’intervenció i d’elements de prevenció. 

La seva metodologia consisteix en analitzar la problemàtica i planificar la intervenció a partir d’un 
protocol de demanda. 

S’adjudicarà un professional educador com a referent del cas per tal de realitzar el seguiment de les 
actuacions acordades. 

Es reunirà mensualment o segons les necessitats del centre, prèvia convocatòria del cap d’estudis. 

La comissió de manera ordinària està integrada pel o la Cap d’Estudis, qui la convoca i presideix, la 
psicopedagoga i el psicopedagog de l’Institut, un membre de l’Equip de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la o el psicopedagog i/o treballador social de l’EAP de Montmeló 
del Departament d’Educació. 

9.5. Comissió de seguiment del programa de reutilització de llibres de text. 

Actualment el programa de reutilització de llibres el gestiona directament l’AMPA mitjançant una 
empresa anomenada Iddink. La persona d’enllaç amb l’institut serà el/la coordinador/a 
pedagògic/a. Les seves funcions seran actualitzar i fixar la llista de llibres per a cada curs i donar un 
nombre aproximat d’alumnes que els hauran de comprar. 
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9.6. Comissió de qualitat. 

La comissió de qualitat és formada pel Director/a, coordinador/a Pedagògic/a, Cap d’Estudis o Cap 
d’Estudis adjunt, Cap d’estudis de FP, el Secretari i l’Administrador Coordinador/a de Qualitat. Es 
convocada i presidida pel Director i actuarà com a secretari el Coordinador de Qualitat. 

Tindrà les funcions següents: 

• Planificació del sistema de gestió de la qualitat (incloent l’establiment dels objectius de la 
qualitat). 

• Elaborar, controlar i revisar la documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

• Aprovar la documentació del S.G.Q. per part de direcció. 

• Revisions del sistema de gestió de la qualitat. 

• Seguiment dels objectius de la qualitat i millora. 

• Seguiment del programa de formació en qualitat. 

• Impulsar i fer el seguiment dels equips i accions de millora. 

• Mantenir la cultura de la qualitat a l’ Institut Mollet. 

• Sensibilitzar i informar l’equip humà. 

• Qualsevol altre tema que afecti la correcta implantació i evolució del Sistema de Qualitat. 

• Es reunirà periòdicament quedant fixat el seu calendari en la PGI. 

• Durant la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat procurarà reunir-se setmanalment. 
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9.7. Comissió d’informàtica. 

D’acord amb la normativa legal vigent, a l’Institut ha de funcionar una Comissió d’Informàtica, 
presidida per un membre de l’equip directiu, que vetlli per l’ús òptim de la tecnologia de la 
informació amb la finalitat d’assessorar l’equip directiu en les tasques de: 

• Coordinació de la integració de la tecnologia de la informació en el disseny de les programacions 
i en l'avaluació de l'alumnat. 

• Promoció de l'ús educatiu de la tecnologia de la informació i de la formació interna del 
professorat. 

• Supervisió i optimització de l'ús dels recursos informàtics i telemàtics. 

• Distribució del pressupost per a inversions i manteniment de la infraestructura informàtica i 
telemàtica del centre. 

• Animació d’accions de difusió de les aplicacions formatives de la tecnologia de la informació per 
a la comunitat educativa. 

• D’acord amb la normativa legal vigent, a l’Institut ha de funcionar una Comissió d’Informàtica, 
presidida per un membre de l’equip directiu, que vetlli per l’ús òptim de la tecnologia de la 
informació amb la finalitat d’assessorar l’equip directiu en les tasques de: 

Estarà formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador TAC i algun altre professor 
nomenat per la seva qualificació tècnica en aquest àmbit. Les reunions seran convocades i presidides 
pel membre de l’equip directiu i es convocaran segons les necessitats del centre. 

9.8. Els departaments didàctics. 

A l’ Institut Mollet es constitueixen departaments didàctics en funció de les àrees curriculars de 
l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, i Famílies Professionals en les quals s'integrarà el 
professorat d'acord amb les seves especialitats, agrupades per afinitat. 

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

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

Les Normes de Funcionament del Centre poden modificar l'estructura dels departaments, agrupant-
ne, quan així convingui, per racionalització organitzativa i segons els criteris d’afinitat, o establint 
seminaris en el si dels departaments quan la complexitat d'aquests així ho aconselli. 
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L’estructura, quant a departaments didàctics, de l’Institut serà la següent: 

Departament de ciències socials. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: 

• Geografia i Història. 

• Religió. 

• Llatí i Cultura clàssica. 

• Economia 

• Filosofia 

Departament de psicopedagogia i orientació escolar i professional. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Psicologia i Pedagogia. 

Departament de llengua catalana i literatura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: 

• Llengua Catalana i Literatura 

• Acollida 

Departament de llengua castellana i literatura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua Castellana i Literatura. 

Departament de llengües estrangeres. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: 

• Anglès 

• Francès 

Departament de matemàtiques. 

En forma part el professorat de l'especialitat següent: Matemàtiques. 
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Departament de ciències experimentals. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: 

• Física i Química. 

• Biologia i Geologia 

Departament d'educació visual i plàstica. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Dibuix. 

Departament d'educació física. 

En forma part el professorat de les especialitat següents: 

• Educació Física. 

• Música 

Departament de tecnologia. 

En forma part el professorat de les especialitat següents: Tecnologia 

Departament d’electricitat-electrònica. 

En forma part el professorat de les especialitat següents: 

• Sistemes electrònics (524) 

• Sistemes electrotècnics i automàtics (525) 

• Instal·lacions electrotècniques (606) 

• Equips electrònics (602) 

Departament de fabricació mecànica. 

En forma part el professorat de les especialitat següents: 

• Organització i projectes de fabricació mecànica (512) 

• Mecanització i manteniment de màquines (611) 

• Oficina de projectes de fabricació mecànica (613) 
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Departament de manteniment i serveis a la producció. 

En forma part el professorat de les especialitat següents que imparteixen crèdits en el cicles 
d’aquest departament: 

• Organització i projectes de fabricació mecànica (512) 

• Mecanització i manteniment de màquines (611) 

• Instal·lacions electrotècniques (606) 

• Sistemes electrotècnics i automàtics (525) 

Departament de manteniment de vehicles autopropulsats. 

En forma part el professorat de l'especialitat següent: 

• Organització i processos de manteniment de vehicles (511) 

• Manteniment de vehicles (609) 

Departament de química. 

En forma part el professorat de les especialitat següents: 

• Anàlisi i química industrial (502) 

• Laboratori (608) 

• Operacions de processos (615) 

Departament de formació i orientació laboral. 

En forma part el professorat de l'especialitat següent: Formació i Orientació Laboral. (505). 

En el cas que un professor imparteixi matèries de més d’un departament serà adscrit com a norma 
general al departament del qual tingui més hores de docència assignades. No obstant seguirà les 
directrius marcades dels altres departaments en què respecta a les matèries adscrites als mateixos. 

9.9. L’equip docent. 

En el decret 199/1996, art. 42.2, es fa una descripció de les seves funcions. 

L'equip docent estarà constituït, en la mesura que això sigui possible, per tots els professors que 
imparteixen matèries comunes o específiques en el conjunt de grups d’un mateix nivell. Si més no, 
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hi formaran part d’aquest, els tutors i els professors que hi intervinguin el major número d’hores 
lectives. 

El professorat de totes les etapes i ensenyaments reglats del centre, ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius de Formació Professional s’integrarà en un equip docent, d’acord amb allò que 
s’especifica al punt anterior. 

En el cas d’ESO i Batxillerat cada equip docent tindrà un/a coordinador/a que vetllarà per la 
coherència del treball tant a nivell acadèmic com tutorial i de l’alineament d'aquest treball en la 
direcció marcada pel Pla Anual de Centre. Els equips docents es reuniran de manera ordinària 
setmanal o quinzenalment, d’acord amb allò que s’estableixi a la Programació General de l’Institut 
(PGI). 

L’Equip Docent d’un cicle formatiu està format per la totalitat dels professors que imparteixen el 
cicle formatiu, així en els cicles que tinguin una durada superior a 1 curs l’equip docent estarà format 
per tot el professorat de tots dos cursos, assumint les funcions de coordinador/a el tutor/a de 2n 
curs i de secretari el tutor/a del 1r curs, i si a més a més hi ha més d’un grup per curs, l’equip docent 
els formaran tots els docents de tots els grups del cicle.  

Els equips docents de Cicles Formatius es reuniran de manera ordinària mensualment, d’acord amb 
allò que s’estableixi a la Programació General de l’Institut (PGI). 

 

Article 10. Òrgans unipersonals de coordinació. 

Els càrrecs es mantindran sempre que sigui possible, en funció de la dotació de la plantilla de càrrecs 
de Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament. 

10.1. Nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de coordinació. 

Els òrgans unipersonals de coordinació els nomena el director o directora del centre. El 
nomenament per exercir les funcions corresponents als òrgans de coordinació s'estendrà, com a 
màxim, fins a la data de la fi del mandat del director o directora. 

El director o directora de l’Institut pot acceptar la renúncia motivada o disposar el cessament dels 
coordinadors i caps de departament abans de la finalització del període per al 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. 
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Del nomenament i cessament dels coordinadors/es i caps de departament, el director o directora 
en dóna compte al consell escolar del centre. 

10.2. Coordinador/a d’ESO. 

Vetllarà per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de l'educació 
secundària obligatòria, segons s'escaigui, sota la dependència del coordinador pedagògic. 

L’etapa ESO està coordinada per un coordinador/a general d’etapa i dos coordinadors/res de cicle. 
Tots ells funcionen mancomunadament establint relacions bidireccionals amb Prefectura d’Estudis 
i el/la Coordinació Pedagògica. 

Tot seguit es detallen les seves funcions més específiques: 

• Organitzen i distribueixen les optatives. 

• Planifiquen mitjançant proposta de la Direcció del centre les activitats de curs. 

• Organitzen les reunions amb els equips docents. 

• Transmeten la informació dels òrgans de govern unipersonal als equips docents. 

• Elaboren els documents bàsics per a la recepció dels alumnes. 

• Assisteixen a les reunions que plantegi el coordinador pedagògic o altres càrrecs directius. 

• Traslladen de manera adequada els informes que reben dels equips docents canalitzant-los de 
manera apropiada. 

• Processen informació dels resultats d’avaluacions per informar els equips docents, i l’equip 
directiu. 

• Elaboren suggeriments de funcionament a l’equip directiu. 

• Impulsen les proves de competències bàsiques o altres internes que pugui establir el centre. 

• Impulsen l’organització i els continguts dels diferents crèdits de síntesi. 

• Impulsen l’elaboració i aplicació del PAT. 

• Organitzen, seguint les pautes de Coordinació pedagògica i prefectura d’estudis, el Crèdit de 
síntesis. 

• Organitzen el lliurament de notes i la pre-avaluació. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de L’ESO són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 
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En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació d’ESO és provisionalment 
assumit per un dels coordinadors/res d’equip docent d’ESO, prèvia designació del Director/a. En una 
primera fase, l’equip de coordinadors/res d’ESO pot proposar al Director/a la persona que assumirà 
provisionalment el càrrec. Si no hi ha consens o l’equip de coordinació d’ESO no fa cap proposta, el 
director/a nomenarà un dels coordinadors/res d’equip docent per exercir provisionalment el càrrec 
de Coordinació d’ESO. 

10.3. Coordinador/a de curs d’ ESO. 

Com a ajuda a la coordinació de l’ESO, s’anomenen coordinadors de curs. 

Fa el seguiment i coordinació de cadascun dels equips docents d’ESO. 

Són els responsables de les reunions d’equip docent. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador del curs d’ESO són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

10.4. Coordinador/a de batxillerat. 

Vetllarà per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg del batxillerat, 
segons s'escaigui. Estableix relacions bidireccionals amb Prefectura d’Estudis, Secretaria i el/la 
Coordinació Pedagògica. 

Tot seguit es descriuen les seves funcions més habituals: 

• Planifica mitjançant proposta a la Direcció del centre les activitats de curs. 

• Organitza les reunions amb els equips docents. 

• Transmet la informació dels òrgans de govern unipersonal als equips docents. 

• Informa al personal docent nouvingut que imparteix Batx., del Pla d’Acció Tutorial i del Treball 
de Recerca. 

• Elabora els documents bàsics per la recepció dels alumnes. 

• Assisteix a les reunions que planteja e/al coordinador/a pedagògic/a o altres càrrecs directius. 
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• Trasllada de manera adequada els informes que rep dels equips docents canalitzant-los de 
manera apropiada. 

• Processa informació dels resultats d’avaluacions per informar als equips docents i a la Direcció. 

• Elabora suggeriments de funcionament a l’equip directiu. 

• Impulsa les proves internes que pugui establir el centre. Entre d’altres, el simulacre de proves 
PAU a final de curs. 

• Organitza tot el que fa referència als Treballs de recerca. 

• Organitza tot el que fa referència a les proves PAU. 

• Col·labora amb el coordinador pedagògic en l’elaboració dels itineraris i la gestió. 

• Col·labora amb el/la Cap d’Estudis en l’organització i gestió de les reunions d’avaluació. 

• Coordinar i col·laborar amb el/a tutor/a en la detecció orientació i acompanyament en aquells 
supòsits de anul·lació de matrícula o matrícula extraordinària en les circumstàncies que marca 
la normativa, canvis de currículum, renúncia de matèries etc. 

• S’informa si hi ha algun alumne amb NEE al Batxillerat. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de Batxillerat són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació de Batxillerat és 
provisionalment assumit per un dels tutors/res dels grups de Batxillerat, prèvia designació del 
Director/a. En una primera fase, l’equip de tutors/res de Batxillerat pot proposar al Director/a la 
persona que assumirà provisionalment el càrrec. Si no hi ha consens o l’equip de tutors/res de 
Batxillerat no fa cap proposta, el director/a nomenarà un dels tutors/res de Batxillerat per exercir 
provisionalment el càrrec de Coordinació de Batxillerat. 

10.5. Coordinador/a d’equip docent. 

Cada nivell d’ESO i cada curs de Batxillerat tindrà un/a coordinador/a que dirigirà les reunions 
pròpies de l’acció dels seus tutors/res i de l’equip docent. Aquest càrrec podrà coincidir amb el de 
coordinador/a de cicle o podrà ser exercit per un professor tutor d’un grup classe de la promoció 
per un altre docent amb prou experiència en aquesta etapa educativa al centre. Les seves funcions 
son: 
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• Tindrà la responsabilitat de coordinar l'activitat global de l’equip docent de grup. Presidirà les 
reunions de coordinació de l'equip, proposant-ne l'ordre del dia en cada una d'elles. 

• Al començar el cicle oferirà a l'equip nou les orientacions i informacions en el seu cas per poder 
dissenyar ràpidament un projecte de treball pel primer curs del cicle. Aquest projecte de treball 
ha de presentar les línies de treball generals en les diferents variants de l’activitat acadèmica. 

• Organitzarà, en contacte directe amb Cap d'Estudis, les activitats de recepció del nous alumnes, 
cuidant tant els aspectes d'informació com els de tractament individual i orientació. 

• En el cas d’ESO, cada quadrimestre, realitzarà una reunió de coordinació en què es decidiran les 
orientacions referides a l'adjudicació d’optatives. 

• Al llarg del trimestre vetllarà perquè les reunions de coordinació de l’Equip docent presentin un 
equilibri en el tractament dels diferents temes de tal manera que el desenvolupament de l'acció 
tutorial, l'activitat docent i les activitats d'avaluació, menys intenses, es reparteixin el temps de 
manera equitativa. 

• Pel que fa al crèdit de síntesi d’ESO, vetllarà per la seva programació per part de l'equip i es 
responsabilitzarà dels detalls organitzatius conjuntament coordinació d’ESO supervisat per 
Prefectura d’Estudis. 

• Col·laborarà en l’organització de les sessions d'avaluació del seu nivell conjuntament amb el 
Coordinador de l’ESO o de Batxillerat que és qui alhora es coordina amb Prefectura d’Estudis. 

• Es responsabilitzarà de gestionar, o fer que es facin els tràmits oportuns per aconseguir aquells 
recursos humans o serveis que l'equip considera necessaris per tractar oportunament un tema. 

• Els coordinadors d'equip estan en contacte directe amb coordinació d’ESO i de Batxillerat i 
posteriorment amb la Coordinació Pedagògica del centre o amb Prefectura d’Estudis en els 
temes de les seves respectives competències. 

• En el cas del quart curs d’ESO i de segon de Batxillerat coordinarà les activitats d'orientació 
respecte dels estudis posteriors que poden cursar els alumnes d’aquestes promocions. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador d’equip docent són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinador d’equip docent és 
provisionalment assumit per un dels tutors/res de l’equip docent corresponent, prèvia designació 
del Director/a. En una primera fase, l’equip docent pot proposar al Director/a la persona que 
assumirà provisionalment el càrrec. Si no hi ha consens o l’equip no fa cap proposta, el director/a 
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nomenarà un dels membres de l’equip docent, preferiblement u tutor/a, per exercir 
provisionalment el càrrec de la Coordinació d’equip docent. 

En els cicles formatius impartits al llarg d’un any, el tutor de l’Equip Docent serà el tutor del curs. En 
els cicles formatius impartits al llarg de dos anys, el tutor de 2n. serà el coordinador de l’Equip 
Docent i l’altre farà les funcions de secretari de les reunions, segons decisió presa per l’Equip Docent. 

Les reunions de l’Equip Docent seran convocades i dirigides pel tutor o tutora de l’Equip Docent, i 
estendrà una acta on s’inclourà l’assistència i els acords presos. L’acta la guardarà el tutor o tutora 
per a quan sigui requerida. 

10.6. Coordinador/a de formació professional. 

El coordinador de formació professional, sota la dependència directa del Cap d’Estudis de Formació 
Professional: 

• Convoca i presideix les reunions amb els tutors de pràctiques d’acord amb les decisions preses 
per l’equip directiu en aquesta matèria. 

• Coordina, organitza i vetlla per l'adequació de les accions dels tutors de Formació en Centres de 
Treball, Programació, seguiment, control i avaluació de les FCT. 

• Elabora informes i/o memòria sobre els resultats i les incidències així com coordinar el 
seguiment de la inserció laboral dels alumnes a partir dels 6 mesos de la finalització de formació 
en el centre. 

• Recull les ofertes de treball i canalitzar-les als Caps de Departament de les especialitats que 
corresponguin. 

• Coopera 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'Educació, 
i es relaciona amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les empreses 
de l'àrea d'influència. 

• S’encarregarà de totes les accions relatives a la relació amb empreses pel que fa als convenis de 
col·laboració FCT, formació en les empreses a la FP DUAL i borsa de treball. 

• Col·labora en altres programes educatius autoritzats i organitzats pel Departament d’Educació. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de formació professionals són les 
següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 
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• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació de Formació Professional 
és provisionalment assumit per un dels tutors/res de Formació en Centres de Treball, prèvia 
designació del Director/a. En una primera fase, l’equip de tutors/res de FCT pot proposar al 
Director/a la persona que assumirà provisionalment el càrrec. Si no hi ha consens o l’equip de 
tutors/es de FCT no fa cap proposta, el director/a nomenarà un dels tutors/res de FCT per exercir 
provisionalment el càrrec de Coordinació de Formació Professional. 

10.7. Coordinador/a de cicles formatius. 

• Coordina mitjançant proposta de la Direcció del centre, les activitats de curs per als cicles 
formatius. 

• Organitza les reunions amb els tutors i equips docents. 

• Transmet la informació dels òrgans de govern unipersonal als tutors i equips docents. 

• Transmet als tutors i equips docents de FP els acords I decisions presos en les reunions de 
coordinació amb el Cap d’estudis de FP i amb el Coordinador de FP. 

• Proposa els tutors/res de grup. Elabora els documents bàsics per a la recepció dels alumnes. 

• Assisteix a les reunions que planteja el/a coordinador/a pedagògic/a o altres càrrecs directius i 
el/a coordinador/a de qualitat. 

• Trasllada de manera adequada els informes que rep dels equips docents canalitzant-los de 
manera apropiada. 

• Processa informació dels resultats d’avaluacions per informar els tutors/es, equips docents i 
l’equip directiu. 

• Impulsa les proves internes que pugui establir el centre. 

• Contribueix a la difusió dels ensenyaments i serveis propis de l’FP. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de cicles formatius són les 
següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

El/a Coordinador/a de Cicles formatius està sota la dependència del Cap d’Estudis de FP i col·labora 
, juntament amb el Coordinador de FP de la implantació de la FP DUAL al centre 
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10.8. Coordinador/a d'informàtica. 

Depèn directament del càrrec d’Administrador. Són funcions del coordinador d'informàtica: 

• 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. 

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

• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 
centre. Revisar periòdicament els mitjans informàtics del centre i els aspectes relacionats amb 
el seu manteniment amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

• 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. 

• Aquelles altres que el/la director/a de l'institut li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d'Ensenyament. 

• Participar en la gestió de l’aplicació ClickEdu. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador d’informàtica són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

Altres funcions són: 

• Manteniment dels aparells. 

• Passar la informació que es té als caps de departament i/o coordinadors. 

• Gestionar que es facin cursos de formació del professorat en eines TIC. 

• Fer la planificació d’objectius en les TAC de curs del centre en l’àmbit de i elaborar i/o actualitzar 
el Pla TAC de centre. 

• Assessorar els professors. 

• Ajut en la gestió informàtica del centre i dels professors. 

Donades les dimensions de la xarxa informàtica del centre i els objectius de modernització del parc 
d’ordinadors utilitzats pels alumnes, d’actualització de la gestió informatitzada de l’institut i de la 
immersió del professorat en l’ús de les darreres novetats de les TAC, el coordinador d’informàtica 
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estarà assistit per un sots-coordinador d’informàtica. A efectes orgànics i administratius, el sots-
coordinador d’informàtica estarà assimilat al càrrec de cap de seminari. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació d’Informàtica és 
provisionalment assumit per qui designi el/la director/a. 
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10.9. Coordinador/a lingüística, intercultural i de cohesió social (LIC). 

Depèn directament de Coordinació Pedagògica. Són funcions d’aquesta coordinació: 

• Actualitzar, elaborar e impulsar del projecte lingüístic del Centre. 

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

• Assessorar l'equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del 
projecte lingüístic. 

• Informar els professors dels cursos de normalització lingüística. 

• Assessorar a tot el Centre, als departaments en la terminologia correcta en català, fomentar i 
consolidar en la comunitat educativa la sensibilització de la llengua catalana. 

• Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització de tots els documents del centre, 
fonamentalment els estratègics. (PEC, PLC, NOFC, PAT, Pla d’acollida e integració). 

• Col·laborar en la programació general anual del centre, i en la gestió d’actuacions que fan 
referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’alumnat en risc d’exclusió i a la 
promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre. 

• Participar en la comissió d’atenció a la diversitat definint estratègies i optimitzant recursos. 
Participar, si escau, en les comissions de treball del Pla educatiu de l’entorn. 

• Assumir funcions delegades del Pla per la Llengua i la Cohesió social per delegació de la direcció 
del centre. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador lingüístic, intercultural i de 
cohesió social (LIC) són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació de LIC és provisionalment 
assumit per un dels membres del Departament de Llengua Catalana, prèvia designació del 
Director/a. En una primera fase, el professorat del Departament de Llengua Catalana pot proposar 
al Director/a la persona que assumirà provisionalment el càrrec. Si no hi ha consens o el 
Departament de Llengua Catalana no fa cap proposta, el director/a nomenarà un membre del 
departament de Llengua Catalana per exercir provisionalment el càrrec de Coordinació de LIC. 
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10.10. Coordinador/a de la qualitat. 

Depèn directament de la Direcció. Li corresponen les següents responsabilitats: 

• Assegurar que s’estableixen, implementen i mantenen els processos necessaris pel sistema de 
gestió de la qualitat. 

• Informar a la direcció sobre el funcionament del sistema de gestió de la qualitat i de qualsevol 
necessitat de millora. 

• Assegurar-se que es promogui la presa de consciència dels requisits dels grups d’interès 
(alumnes, pares, equip humà, etc.) en tots els nivells de l’organització. 

• En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació de Qualitat és 
provisionalment assumit per un membre de l’equip directiu, prèvia designació del Director/a. 

10.11. Coordinador/a de prevenció de riscos laborals. 

Depèn directament de l’Administrador. Li correspon la prevenció dels riscos laborals i la promoció i 
coordinació de les actuacions en matèria de salut i seguretat al centre. A aquests efectes efectuarà 
les següents accions: 

• Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès 
i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció preventiva, d’acord amb les 
orientacions del servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

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

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

• Revisar i actualitzar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació al “ Pla 
d’emergència del centre educatiu” del Departament d’ensenyament. Actualitzant molt 
especialment la informació de les persones, els telèfons i l’estructura. 

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

• Organitzar i planificar i portar a terme els simulacres d’evacuació o de confinament així com la 
realització de l’informe posterior. 

• Promoure i fer el seguiment d’actuacions d’ordre i neteja. 

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

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

• Col·laborar amb els professors en les etapes educatives que escaigui, per al desenvolupament, 
dins el currículum de l’alumne, de continguts, elaborant si cal materials de difusió de prevenció 
de riscos. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de la qualitat són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació de Prevenció de Riscos 
Laborals és provisionalment assumit per l’Administrador, prèvia designació del Director/a. 

10.12. Coordinador/a d’activitats i extraescolars. 

Correspon al/la coordinador/a d'activitats i serveis escolars la coordinació general de les activitats 
escolars complementàries i de les activitats extra-escolars del centre, sota la dependència del/la 
Cap d’Estudis. 

En particular, són funcions del coordinador d'activitats i serveis escolars de les diferents matèries 
que s’imparteixen al nostre centre: 

• Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 

• Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. 

• Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars complementàries i a 
les activitats extraescolars. 

• Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

• Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del centre entre les activitats escolars 
complementàries i les activitats extraescolars. 

• Coordinar les activitats anuals fixes amb motiu de la diada de Sant Jordi, de la Celebració de la 
Graduació a final de curs i del viatge de Fi de curs de 4t. D’ESO. 

• Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà a 
la memòria anual d'activitats del centre. 
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Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador d’activitats extraescolars són les 
següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

Específicament en el nostre centre: 

• Tindrà cura de l’organització i planificació de les activitats i serveis que el centre promocioni al 
marge de les hores lectives acadèmiques. 

• Vetllarà pel seu bon funcionament i promoció. 

• Elaborarà informes a la direcció del centre per tal de mantenir-la informada sobre les activitats 
necessàries, modificació de les planificacions, resultats de les activitats. 

• Dinamitzarà qualsevol tasca complementària a les activitats lectives que ofereix el centre. 

• Tindrà al seu càrrec i els viatges d’estudis, intercanvis i sortides escolars. 

• En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Coordinació d’Activitats extraescolars 
és provisionalment assumit pel/la Coordinador/a Pedagògic/a, prèvia designació del director/a. 

10.13. Coordinador/a de biblioteca. 

• Es reuneix dos cops al curs amb la coordinadora pedagògica, un membre de l’AMPA i un/a 
professor/a per tal de coordina i determinar els objectius per el curs. 

• Impulsar l’ús de la Biblioteca o Impulsar el Pla de Lectura. 

• Establir els canals de comunicació interacció i coordinació amb els serveis educatius, les 
biblioteques públiques del municipi i altres organismes de l’entorn. 

• Elaborar la memòria del curs. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de biblioteca són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 



 

    

 

Elaborat: Prefectura Imprès codi: NOFC Versió: 7 

Revisat: Direcció   

Aprovat: Consell escolar Data: 18/09/2019 Pàgina 46 de 132 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Mollet del Vallès 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

10.14. Cap de departament. 

En el decret 199/1996, art. 45, es descriuen les següents competències del Cap de Departament: 

Correspon al cap del Departament la coordinació general de les activitats del departament i la seva 
programació i avaluació. 

En particular, són funcions del Cap del Departament: 

• Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació anual. 

• Coordinar la creació de recursos didàctics i d’informació i d’orientació professional. 

• Desenvolupar programes de recerca, d’innovació i d’avaluació relacionats amb la família 
professional d’acord amb els plans d’actuació aprovats pel Departament d’Educació. 

• Desenvolupar programes de formació professional en col·laboració amb altres departaments del 
Centre i de la Generalitat i altres administracions públiques, entitats o empreses. 

• Col·laborar amb l’equip directiu del Centre en l’elaboració, seguiment i l’avaluació dels plans 
d’actuació específiques relacionats amb la família professional de referència. 

• Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents. 

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

• Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica 
docent. 

• Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes en les 
àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència. 

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

• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i 
assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de cap de departament són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 

• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

Específicament en el nostre centre: 

• És el responsable del treball encomanat als departaments i de dirigir les diverses reunions 
elaborant-ne l'ordre del dia i l’acta corresponent. 
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• És l'interlocutor entre els membres del Departament i del centre. 

• Formarà part de la Comissió Pedagògica assumint les tasques que això porta implícit. 

• Presentarà la distribució de tasques entre els seus professors pel curs proper i els condicionants 
pedagògics que s'hauran de contemplar en els horaris. 

• Es responsabilitzarà de presentar i revisar les programacions de les matèries comunes, optatives 
i mòduls professionals que formaran part del pla anual de centre. 

• Vetllar perquè els diferents professors del departament lliurin els documents previstos en el 
programa de qualitat i millora contínua, a principi i final de curs. 

• Vetllar perquè els llibres triats per a les diferents matèries siguin els adequats i estiguin 
actualitzats 

• Vigilarà que els professors que formen part del seu departament participin activament en el 
seguiment dels diferents crèdits, tant per rebre orientacions de la resta de professors com per 
oferir-ne. 

• Haurà de dinamitzar els professors per tal que participin en les propostes de discussió i debat 
impulsades per la Comissió Pedagògica. 

• Es responsabilitzarà de la gestió de la petició de material del departament i de cuidar del bon 
estat el material didàctic del departament i dels espais que tingui adjudicats, tot fent-ne el seu 
seguiment. 

• Presentarà la valoració final del treball realitzat al llarg del curs. 

En cas de baixa i absència de la persona titular, el càrrec de Cap de Departament és provisionalment 
assumit per un dels membres del departament corresponent, prèvia designació del Director/a, tot 
tenint en compte el que preveu la normativa de referència sobre les atribucions del professorat amb 
la condició de catedràtic. En una primera fase, el professorat del departament pot proposar al 
Director/a la persona que assumirà provisionalment el càrrec. Si no hi ha consens o el departament 
no fa cap proposta, el director/a nomenarà un membre del departament per exercir 
provisionalment el càrrec de Cap de departament. 

10.15. Cap de seminari. 

D’acord amb allò que determina la normativa vigent, complementa les funcions del cap de 
departament i actua sota el seu comandament. A la PGI s’especifiquen els caps de seminari 
nomenats pel director/a per a cada curs escolar. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de cap de seminari són les següents: 

• Competències de planificació i organització. 

• Competències de treball en equips i xarxes. 

• Competències d’iniciativa, autonomia i pro activitat. 
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• Competències de flexibilitat i gestió del canvi. 

• Competències de gestió de qualitat i lideratge. 

10.16. Professor/a tutor/a. 

La tutoria i l'orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots el professors que formen 
part del claustre d'un centre poden exercir les funcions de professor/a tutor/a, quan correspongui. 

El cap d'estudis de FP coordina l'exercici de les funcions del tutor i programa l'aplicació del pla 
d'acció tutorial dels alumnes de FP de l'institut, d'acord amb el projecte educatiu. 

El/a Coordinador/a Pedagògic/a coordina les funcions dels coordinadors de ESO i de Batxillerat que 
són els que exerciran les tasques de coordina als tutors i als equips docents per nivells i cicle. 

Cada unitat o grup d'alumnes té un professor/a tutor/a, amb les funcions següents: 

• Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes. 

• Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats 
d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup 
d'alumnes. 

• Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació. 

• Tenir cura, juntament amb el secretari/a, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels 
documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquests als pares o 
representants legals dels alumnes. 

• Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes. Especialment en 3r 
i 4t d’ESO, seguint el PAT i assessorat pel Servei d’Orientació de l’institut. 

• Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares i mares dels alumnes o representants 
legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats 
escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del centre. 

• Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 

• Aquelles altres que li encomani el director/a o li atribueixi el Departament d'Educació. 

• Dedicar al compliment de les seves funcions com a tutor, un mínim d’una hora setmanal. En tot 
cas, l'horari de visites haurà d'ésser el més adequat i flexible a les necessitats dels pares, alumnat 
i del propi tutor. 

• Ésser l'animador pedagògic del seu grup, donant-li cohesió i esperit de treball intel·lectual, 
orientant-los respecte a: 

 Possibilitats d'estudis. 
 Sortides professionals. 
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 Mètodes d'estudi i treball intel·lectual. 

• Ésser un element informatiu tant pels pares com per la resta de professors del seu grup. 

• Portar un expedient de cadascun dels seus alumnes amb total profusió de dades personals, 
ambientals i familiars que d'alguna manera puguin incidir en la coneixença de l'alumne i del seu 
rendiment escolar. Recollirà en aquest expedient l'opinió dels professors del grup respecte al 
seu comportament, rendiment escolar, integració social, capacitat intel·lectual, etc. Si cal 
mantindrà estreta relació amb el Departament Psico-pedagògic. També hi haurà un resum de 
les entrevistes mantingudes amb els pares, i amb els propis alumnes i el seguiment de les 
matèries pendents que pugui tenir del curs anterior. 

• Especialment en el cas d’ESO i Batxillerat, supervisar el control d'assistència dels alumnes i avisar 
la família en cas de possibles irregularitats. 

• Convocar els pares del grup les vegades que ho cregui convenient, per tal d'informar-los de la 
marxa general dels alumnes. 

• Vetllar pel bon estat de l'aula i afavorir les condicions físiques que permetin el treball. Junt amb 
el Delegat, comunicarà a l'Administrador/a les deficiències observades. 

• Assistir a les reunions de la Comissió de Disciplina o de Convivència del consell escolar sempre 
que se'ls convoqui per a tractar d'algun problema d'alumnes del seu grup. 

• Els tutors de Cicles Formatius també seran tutors d’FCT sempre i quan això sigui possible. 

• Entre els tutors de ESO es triarà un tutor amb les funcions de presidir, amb el suport del 
Coordinador/a Pedagògic i Prefectura d'Estudis, les reunions d’equip docent i les Juntes 
d'Avaluació, de les quals n'aixecarà un acta en la qual constaran les observacions i acords que es 
puguin haver produït. Aprofitarà cada junta per a completar les dades de l'expedient personal 
citat a l'apartat anterior. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de professor tutor són les següents: 

• Competències d’orientació a l’alumnat i famílies i/o empreses. 

• Competències de gestió i resolució de conflictes. 

• Competències de treball en equip i col·laboració. 

• Competències de comunicació. 

• Competències social i relacional. 

10.17. Tutors de formació en centres de treball (FCT). 

Els tutors de pràctiques professionals efectuen la programació, el seguiment, i l'avaluació i el control 
de la fase de formació pràctica en els centres de treball en els ensenyaments de formació 
professional amb estreta relació amb el coordinador de la F.P. 
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Aquests professors assumeixen també, respecte del seu grup d'alumnes, les funcions del professor 
tutor sempre i quan això sigui possible. 
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Les competències necessàries per exercir el càrrec de tutors de formació en centres de treball (FCT) 
són les següents: 

• Competències d’orientació a l’alumnat i famílies i/o empreses. 

• Competències de gestió i resolució de conflictes. 

• Competències de treball en equip i col·laboració. 

• Competències de comunicació. 

• Competències social i relacional. 

10.18. Responsable de l’aula d’acollida. 

Depèn directament de Prefectura d’estudis. El centre assumeix que li correspon l’escolarització de 
l’alumnat nouvingut i el tutor de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

• Realitzar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individual intensius, 
les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum, d’acord amb les 
necessitats de cadascun dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament i aprenentatge. 

• El/la responsable de l’Aula d’acollida serà la persona que impulsarà totes les accions dirigides a 
la integració de l’alumnat nouvingut a través del desplegament d’atencions que permetin un 
adequat tractament emocional, curricular i lingüístic. 

• Procurarà que aquestes accions es duguin de forma coordinada amb els aprenentatges 
normalitzats, tenint per objectiu que amb el temps aquests es vagin incrementant. 

• L’aula serà oberta, és a dir, en qualsevol moment l’alumnat de manera prescrita passarà a 
l’ensenyament normalitzat abandonant l’aula o a l’inrevés. 

• El/la responsable coordinarà la seva acció amb el professorat amb què compti l’aula i també 
amb els tutors directes de l’alumnat. 

• El responsable serà a tots els efectes el tutor dels alumnes que tingui a l’aula. Farà la feina pròpia 
de tutor en col·laboració estreta amb el tutor del grup-classe. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de responsable de l’aula d’acollida són les 
següents: 

• Competències de gestió i resolució de conflictes. 

• Competències de treball en equip i col·laboració. 

• Competències de comunicació. 

• Competències social i relacional. 
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10.19. Tutoria tècnica d’aula d’informàtica. 

Depèn directament del Coordinador d’Informàtica. El professorat amb aquest càrrec tindrà les 
següents funcions: 

• Mantenir i, si s’escau, restaurar el programari de l’aula assignada. 

• Notificar els problemes i avaries al Coordinador de TAC. 

• Informar del funcionament i assessorar als usuaris de l’aula. 

• Assistir a les reunions periòdiques convocades pel Coordinador de TAC o formar parts si s’escau, 
de la comissió d’informàtica. 

Les competències necessàries per exercir el càrrec de la tutoria tècnica d’aula informàtica són les 
següents: 

• Competències d’orientació a l’alumnat i famílies i/o empreses. 

• Competències de gestió i resolució de conflictes. 

• Competències de treball en equip i col·laboració. 

• Competències de comunicació. 

• Competències social i relacional. 
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Capítol II. Les normes de convivència del centre. 

El nostre centre pretén formar l'alumnat en el conjunt de valors, actituds i normes que són propis 
d'una societat plural i democràtica. Entre altres i de manera destacada, el respecte als altres 
membres de la comunitat, a l'entorn, als béns, la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg. 

La formació en aquests valors fa imprescindible la regulació de la convivència del centre. Per 
aconseguir-ho es defineixen les normes de convivència del centre. Aquestes comprenen, per un 
costat, els drets i deures de l’alumnat i, per un altre, les instruccions de convivència específiques de 
l’Institut de Mollet del Vallès. 

Article 11. Drets generals de l’alumnat. 

11.1. Dret a la formació. 

L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la 
seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra 
societat. 

Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l'alumnat ha de comprendre: 

• La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de la tolerància i de 
la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

• El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la 
geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de 
l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

• L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits socials, com també de 
coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d'ús de les tecnologies de la 
informació i de la comunicació. 

• L'educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell 
mateix i amb els altres. 

• La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. 

• La formació religiosa i moral d'acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l'alumnat 
menor d'edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l'exercici de la tutela, dins el 
marc legalment establert. 

• La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 
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• La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. 

• L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques. 

Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 

L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer prenent en consideració, entre altres 
factors, el currículum, l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple 
desenvolupament de la seva personalitat. 

11.2. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual 
cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts 
de l'ensenyament. 

L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat 
respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials 
o les finals de cada curs. 

L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat 
del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment 
establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o 
continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per 
l'òrgan didàctic corresponent. 

La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 

11.3. Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat 
de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions. 

L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, té dret a rebre informació prèvia 
i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre. 

L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense 
manipulacions ideològiques o propagandístiques. 
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11.4. Dret a la integritat i la dignitat personal. 

En aquest àmbit l'alumnat té els drets següents: 

• Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 

• A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

• A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. 

• A un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 

• Al fet que el centre respecte el dret a la intimitat sobre tota aquella informació de què disposin, 
relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats 
d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament 
jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que 
puguin implicar maltractaments per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures 
establerts per les lleis de protecció del menor. 

11.5. Dret de participació. 

L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la 
legislació vigent. 

Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar la 
documentació administrativa del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri 
del director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les 
persones. 

Com a objectiu del centre està el de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i 
protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres, així com potenciar i afavorir la 
dinamització i col·laboració en les activitats del centre, col·laborant activament en la cohesió del 
centre i enfortint el sentiment de pertinença al centre 

11.6. Dret de reunió i associació. 

L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà d'acord amb la 
legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents. 

L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les 
associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent. 

El centre ha d'establir les previsions adequades per tal de garantir l'exercici del dret de reunió i 
associació previstos als apartats anteriors. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre 
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l'agilitat del procés i, per tant, no pot incloure procediments d'autorització o de comunicació prèvia 
que dificultin el seu exercici. El centre educatiu ha de vetllar perquè s'estableixi un horari de 
reunions dels representants de l'alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de 
permetre la possibilitat que determinades reunions, especialment les reunions dels delegats i 
delegades de curs, s'efectuïn en horari lectiu. 

11.7. Dret d'informació. 

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

La informació es garanteix al centre amb les diferents reunions del Consell de Delegats amb els seus 
representants al Consell Escolar i l’Equip directiu del centre amb l’objectiu d’informar, organitzar i 
planificar activitats de centre i/o de consulta. 

11.8. Dret a la llibertat d'expressió. 

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

11.9. Dret a l'orientació escolar, formativa i professional. 

L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat 
de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves 
capacitats. 

En el nostre centre aquest dret està garantit tal i com queda reflectit al PAT de cada nivell educatiu 
i amb la planificació de l’orientació a càrrec dels Psicopedagogs de centre i del servei SOL (Servei 
d’Orientació Laboral) organitzat pel Departament de FOL 

El centre organitza les sessions informatives pròpia i específica de les diferents modalitats del 
batxillerat i dels cicles formatius impartits al centre, per part dels diferents departaments, i amb 
posterioritat s’organitzen les sessions informatives amb les famílies en les jornades de portes 
obertes. 

Per tal de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport adequat de l'administració educativa, la 
qual cosa pot promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i institucions. 
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11.10. Dret a la igualtat d'oportunitats. 

L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, 
familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que 
garanteixin una igualtat d'oportunitats real. 

L'administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l'establiment d'una política d'ajuts 
adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar. 

11.11. Dret a la protecció social. 

L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos 
d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que necessiti mitjançant 
l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin 
un detriment del seu rendiment escolar. 

Davant la detecció d’una situació de risc Prefectura d’Estudis amb els Orientadors del centre i tutor 
decideixen un pla d’actuació i coordinen el seu seguiment., proporcionant la informació necessària 
a la família, sol·licitant el suport d’altres entitats i establint un seguiment específic de l’alumne/a. 

L'administració educativa ha d'establir les condicions oportunes per tal que l'alumnat que pateixi 
una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en la impossibilitat de 
continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L'alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a 
rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per tal d'assegurar el seu rendiment escolar. 

11.12. Dret a la protecció dels drets de l'alumnat. 

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

Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell escolar, el 
director o la directora ha d'adoptar les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent. 

Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del Departament 
d'Ensenyament i les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d'acord amb les normes 
de procediment administratiu aplicables. 
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És un objectiu prioritari del centre preservar els drets dels alumnes raó per la qual els procediments 
d’actuació en detectar un possible incident són d’acció immediata des del professor i tutor a 
Prefectura d’estudis,, Direcció i Orientació, segons la normativa específica i la tipologia de l’incident. 

Article 12. Sistema de representació de l’alumnat. 

12.1. Els delegats/des de grup classe. 

A l'inici de cada curs escolar i no més tard del primer mes d'iniciades les classes, el/a tutor/a de cada 
grup d’alumnes promourà eleccions a Delegat/da i Subdelegat/da de classe. En el cas de primer 
d’ESO el temps podrà ser de dos mesos. 

Els Delegats/des i Subdelegats/des electes seran nomenats pel tutor per tot el curs escolar. Si algú 
hagués de ser canviat, per ser baixa al centre o per d'altres causes, el tutor del grup farà la proposta 
de nou càrrec que haurà estat escollit entre els seus companys. 

Funcions dels Delegats/des: 

• Col·laborar amb el professorat i amb la Direcció de l'institut pel manteniment de l'ordre i la 
disciplina. Això és especialment important quan falta algun professor. Es obligació del delegat 
en aquest cas cercar el professor de guàrdia i, si no el troba, el directiu de guàrdia. 

• Tenir cura de l'adequada utilització del material i de les instal·lacions de la dependència que 
utilitzi el grup. 

• El Delegat és el responsable d’acompanyar al alumnes que siguin expulsats de l’aula a la Sala de 
Professors, així com de portar el “part d’incidents” i de retornar-lo al/la professor/a signat pel 
professor/a de guàrdia o per Prefectura d’Estudis. 

• Afavorir la convivència dels alumnes del seu grup, evitant els actes que puguin desembocar en 
el seu perjudici. 

• Cooperar amb els professors en la fixació de les dates dels controls de les avaluacions parcials. 

• Haurà d'assistir obligatòriament a totes les reunions que se'l convoqui. 

• Presentació de reclamacions fonamentades en els casos d'abandonament o defectuós 
compliment de les funcions educatives per part del Centre. 

• I d'altres que puguin ésser de l'interès de l'institut i que la Direcció els pugui encomanar. 

Quan falti el Delegat, el sots-delegat assumirà les seves funcions i totes les derivades de la 
pertinença al consell de Delegats. 
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12.2. Els consells de delegats. 

Com a objectiu del centre està el de fomentar el funcionament del Consell de Delegats i Delegades 
i protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres, així com potenciar i afavorir la 
dinamització i col·laboració en els activitats del centre, col·laborant activament en cohesió del 
centre i enfortint el sentiment de pertinença al centre , tal i com va establir el PAC del curs 2012-
2013 i el del curs 2013-2014. 

Si així ho demanen els delegats dels alumnes, s'establiran tres consells de Delegats: Consell de 
Delegats d'ESO, Consell de Delegats de Batxillerat i Consell de Delegats de Cicles Formatius. 

A fi de col·laborar en la seva bona organització i ordre, l’Equip Directiu convocarà i podran convocar 
al Coordinador d'ESO, el Coordinador de Batxillerat i el Coordinador de Cicles Formatius, en funció 
dels temes a tractar. Es reuniran, com a mínim, una vegada al trimestre. 

A les seves reunions hi assistiran també els representants d'alumnes al Consell Escolar de l'Institut, 
a fi de poder trametre les propostes i inquietuds dels alumnes. 

Les funcions dels Consell de Delegats seran: 

• Donar assessorament i suport als representants dels alumnes en el Consell Escolar, els quals 
faran arribar la problemàtica específica de cada grup al plenari del Consell. 

• Elaborar informes per al Consell Escolar del Centre, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment 
d'aquest òrgan col·legiat. 

• Ser informat del desenvolupament de les reunions del Consell Escolar del Centre, i dels acords 
adoptats a fi de donar-ne difusió en els diferents cursos. 

• Informar de les seves activitats a tots els alumnes del centre. 

• Pel que fa al Consell de Delegats de Cicles Formatius, rebre informació sobre els convenis de 
pràctiques en empreses i participar en el seu seguiment. 

12.3. Els alumnes membres del consell escolar. 

Els alumnes membres del consell de delegats podran conèixer i tindran dret a consultar la 
documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats, a criteri del director/a del 
centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat de les persones, i no podran ser 
sancionats per l'exercici de les seves funcions. 
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Article 13. Exercici del dret de reunió i participació de l’alumnat. 

Els alumnes tenen dret a associar-se. Les associacions que constitueixin podran rebre ajuts d'acord 
amb la legislació vigent. Així mateix, tenen dret a constituir cooperatives d'ensenyament i d'escolars 
en els temes que preveu la legislació de cooperatives catalanes. 

A fi de garantir el dret de reunió, amb una anticipació mínima de dos dies, els alumnes, a través dels 
seus consells de delegats, comunicaran a Prefectura d'Estudis la seva intenció de reunir-se. 
Prefectura d'Estudis els assignarà, dintre de les possibilitats, el local més adient. Els delegats es faran 
responsables de l'ordre i conservació del material. Aquest dret només pot ser exercit fora de les 
hores lectives. 

Si es constituís alguna associació d'estudiants, des de Prefectura d'Estudis se'ls buscaria algun local 
al centre per a poder exercir les seves funcions. 

Article 14. Els exàmens i l’avaluació. 

En el cas del exàmens oficials, cal recordar que els mòbils no estan permesos al centre i cal deixar 
les motxilles en el lloc indicat, segons el que es va aprovar al consell escolar. 

Els alumnes tenen dret a que en començar el curs els professors els exposin els programes de les 
matèries i els acords de Departament referents a la realització d’exàmens, avaluacions i 
recuperacions, així com la justificació dels materials que s’utilitzaran en el cas dels cicles formatius 
i batxillerats. 

Els exàmens s’adaptaran a la matèria treballada a classe o bé en coherència. 

Per evitar, sempre que sigui possible, que als alumnes se’ls acumulin massa exàmens en un mateix 
dia, o excés de treballs, els professors fixaran les dades de les proves d’acord amb l’alumnat, excepte 
els fixats pels òrgans de rang superior. 

En Batxillerat i en la formació Professional serà Prefectura d’Estudis qui fixarà els exàmens finals de 
les matèries pendents. En cas de no presentar-se un alumne en el dia assenyalat, no es repetirà 
l’examen. 

Si un alumne/a falta a un examen de Batxillerat haurà de presentar un justificant del metge perquè 
el professor li doni una altra oportunitat de fer la prova escrita. 
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Els exàmens es faran en hores de classe, excepte si de comú acord els professors i els alumnes 
decideixen el contrari. 

Els alumnes tenen dret que els mostrin els exàmens i treballs corregits pels professors, abans de la 
sessió d’avaluació. 

Els alumnes tenen dret a la revisió de qualsevol prova o examen, i ho podran així sol·licitar al seu 
professor/a. En el cas de no conformitat amb la nota, després d’haver parlat amb el professor/a, 
l'alumne/a parlarà amb el/la tutor/a i aquest/a traslladarà la queixa en forma i temps al 
Departament corresponent. 

Abans de les avaluacions finals tota la comunitat educativa tindrà informació suficient sobre els 
terminis per fer reclamacions d’aquestes notes en temps i forma. 

 

Una classe podrà plantejar les seves queixes respecte a un/a professor/a: 

• Primer, davant el/la professor/a corresponent; 

• Després, davant el/la tutor/a que, en cas de no resoldre-les, les plantejarà a l’equip docent, al 
Departament corresponent i al respectiu Cap d'Estudis, segons el tipus de problema de què es 
tracti. 

Article 15. Deures generals de l’alumnat. 

15.1. Deure de respecte als altres membres de la comunitat. 

L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat 
escolar. 

15.2. Deure d'estudi. 

L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat 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. 

Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 
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• Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del 
centre i respectar els horaris establerts. 

• Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents. 

• Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les 
activitats formatives. 

• Portar els materials necessaris per al bon funcionament de les activitats 
d’ensenyament/aprenentatge a classe: llibres, material escolar, llibretes, fulls, agenda, etc. 

15.3. Deure de respectar les normes de convivència. 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat, 
implica les obligacions generals següents: 

• Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com 
també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 

• No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 
qualsevol altra circumstància personal o social. 

• Respectar el caràcter propi del centre d'acord amb la legislació vigent. 

• Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels 
llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. 

• Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, 
sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb 
el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent. 

• Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal 
d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la 
convivència en el centre. 

• Propiciar un ambient de convivència positiva i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet 
que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

• Mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià amb tothom i ser 
respectuós, evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions o pràctiques de “bullying”. 

15.4. Deures envers el material escolar. 

Tots els alumnes tenen l'obligació de tenir el llibre o llibres de text que el professor de cada 
assignatura marqui d'acord amb el seu departament. 

És obligatori portar el llibre i utilitzar-lo a classe d'acord amb les indicacions del professor. 
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Hauran de tenir a classe el material necessari per a la seva correcta utilització (llapis, bolígrafs, 
paper, agenda, etc.) 

Utilitzaran el material fungible que els proporcioni l'Institut per a l'ús a què estigui destinat, sense 
malgastar-lo ni malbaratar-lo. 

Respectaran i no maltractaran les taules, ordinadors, aparells, persianes, altres materials no 
fungibles i instal·lacions; tindran cura de la seva conservació i donaran compte al tutor, i aquest a 
l'administrador, dels desperfectes que es puguin produir. 

Mantindran l'ordre establert en la col·locació de les taules, cadires i altres estris que hi pugui haver 
a les aules i dependències de l'Institut. 

Els alumnes d’ESO acollits al Programa de reutilització de llibres de text tenen l’obligació de 
respectar i complir les normes d’ús dels llibres que l’Institut els hi ha deixat en préstec al llarg del 
curs escolar segons el que estableix l’esmentat programa. 

Article 16. Assistència dels alumnes. 

• L’assistència dels alumnes és obligatòria per a totes les etapes educatives que s’imparteixen a 
l’Institut i és condició necessària per a l’avaluació contínua. 

• El professor d’ESO i BAT mitjançant l’aplicació informàtica (CLICKEDU) realitza el registre 
d’assistència dels alumnes en el mateix moment de fer la classe. 

• El centre al començar el curs, posa a disposició de les famílies i els alumnes l’accés a una aplicació 
informàtica que els hi permet consultar en temps real l’assistència dels seus fills, així com la 
consulta del seu horari entre altres opcions i sempre garantint la confidencialitat de la 
informació, i amb independència de la consulta directa de la família, aquesta aplicació lliura 
mitjançant el correu electrònic una notificació cada hora en cas d’absència de l’alumne. 

• Els tutors d’ESO amb l’ajuda de la TIS i de Prefectura d’Estudis justifiquen les faltes a l’aplicació 
quan es disposi de la documentació pertinent. Si té constància de faltes programades introdueix 
l’avís a l’aplicació informàtica. 

• El tutor d’ESO amb l’ajuda de la TIS revisa periòdicament el percentatge de faltes dels seus 
tutorands i els comunica a ells i a les famílies que han arribat al 10% de faltes injustificades. 
Aquest avís es farà amb el document F-PGQ45-01. 

• Si l’alumne d’ESO no fa un canvi positiu i el percentatge de faltes arriba al 25%, el tutor comunica 
a l’alumne i a la família que ha arriba a un límit problemàtic mitjançant el document F-PGQ45-
01.  
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• El tutor d’ESO en detectar el 25% de faltes d’assistència injustificades ho comunica a Prefectura 
d’estudis.  

• Prefectura d’estudis estudia conjuntament amb el departament psicopedagògic i d’orientació el 
cas i determina la idoneïtat d’enviar-lo a la Comissió Social. 

• Els professorat de BAT (al CLICKEDU) i CCFF (a l’Excel compartit que controla el tutor) si tenen 
justificacions de les faltes dels seus alumnes a les seves hores de classe realitza les justificacions 
pertinents.  

• El professorat de BAT i CCFF revisa periòdicament el percentatge de faltes dels seus alumnes a 
cada matèria i avisa al tutor. Un cop recopilada la informació sobre l’alumne absentista, el tutor 
comunica a l’alumne i a la família (si l’alumne és menor d’edat) que han arribat a un dels avisos 
corresponents segons sigui el 10% d’absències injustificades (amb el document F-PGQ45-02) o 
el 25% d’absències injustificades, amb la corresponent pèrdua d’avaluació contínua (amb el 
document F-PGQ45-03). Aquesta informació quedarà recollida en un acta de l’equip docent 
pertinent.  

• Els tutor de BAT i CCFF si detecten alumne amb una absència continuada sense justificar de 15 
dies, a comptar des del dia que en té coneixement el tutor, ho comunicarà a Secretaria. El 
personal de Secretaria enviarà la notificació de baixa d’ofici (amb el document F-PGQ45-04) 
mitjançant una carta certificada als pares o tutors legals (si l’alumne és menor d’edat) o a 
l’alumne.  

• En el cas de determinats alumnes dels CCFF o de Batxillerat que per raons personals o 
professionals no poden complir amb l’obligatorietat de l’assistència continuada a totes les hores 
lectives del seu currículum, el tutor comunicarà en un informe escrit i raonat al Director/a les 
circumstàncies que es donen juntament amb la documentació original, informe mèdic, contracte 
de treball o d’altres que es consideri justifiquen una mesura excepcional. El Director determinarà 
sota quines condicions l’alumne pot mantenir el seu dret a l’avaluació contínua o, si s’escau, si 
s’ha de procedir a la pèrdua de l’avaluació contínua, l’anul·lació de matrícula en els termes que 
determinen les instruccions per a l’organització i el funcionament de centres educatius públics 
d’educació secundària (apartat 13.7.2. Resolució de 30 de juny de 2006 de Departament 
d’Educació i Universitats). 

• En el torn de matí no està permès que els alumnes surtin fora del recinte de l'Institut en hores 
lectives, excepte els alumnes que disposin d’autorització expressa. 
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• Respecte a la no assistència a l’institut quan es convoca una jornada de vaga, segons el Decret 
279/2006, de 4 de juliol, els alumnes de 3r d’ESO i de 4t d’ESO poden adoptar decisions 
col·lectives en relació amb la seva assistència a classe, perquè no tinguin la consideració de falta 
ni siguin objecte de sanció; per aquest motiu, el Consell Escolar celebrat el dimarts 23 d’octubre 
de 2012 va determinar que l’alumnat de 3r i de 4t curs d’ESO pot prendre decisions en aquest 
sentit sempre i quan es reuneixin els consells de delegats i la votació al respecte sigui secreta. 
Tanmateix, i en qualsevol cas cal comunicar a la Direcció del centre amb un mínim de 48 hores 
d’antelació la decisió presa pel consell de delegats tot presentant la corresponent autorització 
dels pares i mares i adjuntant la convocatòria de vaga a la qual s’adhereixen. Els alumnes majors 
d’edat cal que segueixin el mateix procediment. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden prendre 
cap decisió al respecte. 

• Si el centre havia programat alguna activitat extraescolar en una jornada de vaga i s’havia fet 
algun pagament al respecte, l’Institut no retornarà l’import de l’activitat programada. 

• Només podran sortir a l’hora de l’esbarjo els alumnes de nivell educatiu superior a l’ESO. 

• En cas d’absència, els alumnes de BAT I CCFF i/o PFI podran aportar un justificant d’absència 
oficial emès per entitats, empreses o organismes legalment constituïts.. L’alumne/a presentarà 
aquesta justificació a tots els professors afectats i finalment al tutor/a que en prendrà notació i 
decidirà si la justificació aportada és acceptable. 

Article 17. Absències de l’alumnat. 

Quan un alumne sàpiga amb antelació que al dia següent no anirà a classe, ho haurà de comunicar 
al/la professor/a tutor/a. Pot utilitzar l’apartat que a tal efecte hi ha a l’agenda escolar. 

Si l’absència és imprevista, els pares avisaran el/la professor/a-tutor/a de la forma més ràpida 
possible i que els sigui més còmoda Trucada telefònica o correu electrònic mitjançant l’aplicació 
informàtica d’absències 

El primer dia de tornada a l’institut Mollet, després d’una absència (encara que sigui de mig dia), 
s’haurà de portar el corresponent justificant. S’hi faran constar clarament (seriosament i fiable) 
l’absència i la durada. En cas de dubte, serà el/a professor/a-tutor/a, després de l’oportuna 
indagació o valoració, qui decideixi considerar-ho vàlid o no. 

Article 18. Retards de l’alumnat. 

L’alumnat que arribi tard a classe haurà de justificar el retard i, en cas que siguin justificables, aquest 
quedarà anotat a l’aplicació informàtica de gestió de faltes. 
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El/a professor/a adoptarà les mesures oportunes. 

En cas de retard a primera hora del matí, l’alumne/a haurà d’anar amb el professor/a de guàrdia, a 
l’espai destinat a tal efecte. Un retard entre classes o després del pati es motiu d’un apercebiment 
d’expulsió. 

El retard sistemàtic a primera hora del matí es considera un tipus d’absentisme i com a tal serà 
tramitat i traslladat a la Comissió Social 

El professor de guàrdia introduirà un avís al ClickEdu dient que l’alumne està al centre encara que 
ha arribat amb retard. El missatge arribarà als pares per correu electrònic. 

Article 19. El comportament i l’actitud de l’alumnat. 

19.1. Indicacions generals. 

La relació amb els companys i els professors estarà sempre guiada pel respecte, la cordialitat i la 
correcció en el tracte i les formes. 

L’actitud al centre ha de ser de treball i estudi ja que és aquesta la principal responsabilitat de 
l’alumne. 

Qualsevol alumne que, intencionadament, provoqui un incident que trenqui el clima de bona 
convivència entre els membres de la comunitat educativa o que perjudiqui el rendiment del grup-
classe serà amonestat. Sempre que ho consideri oportú, el professor enviarà una notificació avís al 
tutor. El tutor ho comunicarà oportunament als pares i a prefectura d’estudis i a la Comissió de 
Disciplina o de Convivència, si s’escau, per la gravetat de l’incident ocorregut. 

Cada grup d'alumnes és responsable del manteniment de l'aula i del seu material. La reparació del 
material malmès correrà a càrrec de l'alumne o del curs que l’hagi ocasionat intencionadament. Així, 
per evitar confusions, en arribar a l'aula a primera hora del matí o de la tarda, si el grup d'alumnes 
troba algun deteriorament o sostracció caldrà que el delegat d’immediat n’informi al professor de 
guàrdia, el tutor i els conserges. Si no es fa així, aquests desperfectes els haurà de pagar tot el grup. 

Es recorda que no està permès d’escriure sobre les taules. En cas de no respectar això, l'alumne 
estarà obligat a netejar-la, o bé fer tasques generals de neteja, etc. 
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L'alumne/a que deteriori material o objectes del centre comet una falta i serà sancionada com 
correspongui amb independència de haver de reparar, reposar el material o pagar el cost de reposar 
el material. 

Queda prohibit fumar i/o vapejar així com l’ús de qualsevol dispositiu substitutiu de les cigarretes 
ja que no és un hàbit saludable que vulguem promoure entre els nostres alumnes. 

Als desplaçaments que realitzi tot el grup, se seguiran les instruccions del professorat i es 
respectaran les NOFC; en cas de no seguir-les es considerarà una falta greu o molt greu i podran ser 
retornats a l’institut i se’ls podrà aplicar la sanció corresponent. 

En el supòsit de que un alumne es negui a retornar d’una sortida amb el grup, sense l’autorització 
acceptada per l’equip directiu, es considerarà una falta molt greu i es donarà avís als pares o tutors 
legals i als mossos d’esquadra. 

19.2. Envers el professorat. 

Es respectarà a tot el professorat. En adreçar-se a aquest col·lectiu, ho faran amb naturalitat, 
cortesia i respecte. 

Cal evitar al·lusions o renoms vers el professorat. 

S’ha de ser sincer amb el professorat. 

Cal dialogar per tal d’aclarir els problemes, tant propis com de l’aula, però en el lloc i moment 
adequat. 

Es col·laborarà amb els/les professors/res quan aquests així ho demanin. 

19.3. Envers el personal no docent. 

Cal cooperar amb el seu treball en l’educació. 

Se’ls dispensarà el mateix tracte i respecte que al professorat. 

19.4. Envers els companys. 

Cal relacionar-se amb els/les companys/es amb el mateix respecte i cortesia que amb els adults. El 
tracte amb ells/es ha de ser natural, espontani, sense burles ni renoms. 

S’han d’aprofitar totes les oportunitats que es presentin per oferir-los ajuda. 
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No s’han d’interrompre ni molestar-los quan treballin. 

19.5. Envers el material i les instal·lacions. 

El material escolar està al servei de tothom. La finalitat és facilitar el treball. Cada cosa té la seva 
funció: taules, cadires, portes, llibres, tallers, eines, ordinadors, etc. 

Cal utilitzar aquests mitjans només per als seus propis fins. 

L’alumne/a haurà de respondre de qualsevol desperfecte ocasionat per la inadequada utilització, ja 
que això perjudica els companys/es. 

Tindrà cura de mantenir net el lloc de treball, el terra de la classe, aules, tallers, passadissos, lavabos, 
escales, patis, etc. 

Si es troba quelcom d’altri i se’n desconeix el/la propietari/a, ho haurà de lliurar al/la professor/a. 
Si tots fem el mateix, qui perdi una cosa dins l’institut Mollet sempre la trobarà. 

L’alumne no té permís per entrar ni estacionar al recinte de l’institut qualsevol vehicle a motor 
(cotxes o motos). Per tant, haurà d’aparcar fora del recinte escolar. 

Article 20. El treball de l’alumnat. 

Es vetllarà per no interferir de forma negativa en el treball dels/les altres, no distreure ningú mentre 
treballa. 

Escoltar el/a professor/a també és treball, i molt més fer-ho de manera generalitzada. 

Cal planificar el treball amb la finalitat de complir els terminis previstos de presentació o posada en 
comú que assenyalin els/les professors/es. 

Realitzar el treball amb la major diligència, tan bé com es pugui i se sàpiga. Es presentarà ben 
estructurat, net i clar. 

Per tal de superar-se i progressar, s’han de conèixer i valorar els propis assoliments i deficiències. 
L’alumne no ha d’enganyar-se a si mateix/a amb mentides als pares, còpies, etc., perquè si és així 
el/a professor/a no pot ajudar-lo a superar-se. 
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Article 21. Instruccions de convivència específiques. 

A més a més dels drets i deures de l’alumnat, per a la regulació de la convivència, la comunitat 
educativa ha de tenir en compte les següents instruccions: 

• L’alumne que es matricula, així com els seus pares, accepten les normes de l’institut i es 
comprometen en el seu compliment, tot signant la Carta de Compromís. 

• L'alumne/a durà sempre el carnet escolar. Aquest servirà per a identificar-se davant dels/les 
professors/res, el personal administratiu i els conserges, així com per accedir al centre. 

• Segons les lleis vigents, està prohibit fumar i “vapejar” o fer ús de cigarretes electròniques en 
tot el recinte escolar i en les immediacions de l’Institut de Mollet, en tot l’horari lectiu i ja sigui 
personal docent, alumnat o persones que es troben circumstancialment a les instal·lacions. 
Tanmateix considerem perjudicial qualsevol altre dispositiu que simula l’hàbit de fumar ja que 
no és un hàbit que vulguem promoure al nostre centre educatiu raó per la que tampoc són 
permesos. 

• Cal portar una indumentària adequada segons les activitats que es duran a terme. Així també, 
està prohibit l’ús de gorres a tot el recinte escolar, ja sigui a l’interior dels edificis com als jardins 
i accessos, a excepció dels que per motius de salut demanin a Prefectura d’estudis aportant 
informe mèdic. 

• Els alumnes d'ESO romandran a l'institut durant tot el seu horari escolar, inclòs el temps 
d'esbarjo. 

• Hi haurà tres franges horàries per a l’esbarjo. Els alumnes d’ESO faran dos esbarjos: de 10h a 
10,20 i de 12,20 a 12,40. Els alumnes de Batxillerat i Cicles el faran des de les 11h fins a les 11,40. 
Qualsevol alumne que intenti saltar la tanca o obrir la porta d'entrada serà sancionat. Tampoc 
es podrà accedir a peu per l’entrada de vehicles per motius de seguretat. 

• L’assistència a classe és obligatòria, els professors hauran de passar llista. La puntualitat ha de 
ser respectada per tots els membres de la comunitat escolar. 

• La duració de classe és de 60 minuts. A partir de les 16 hores seran de 55 minuts. Entre classe i 
classe l’alumne no sortirà de l’aula, llevat el cas de canvi d’aula. No es pot romandre en els llocs 
de trànsit. 

• L’inici i acabament de les classes s’anuncia amb un timbre. En sonar aquest, els alumnes que 
tinguin classe en la mateixa aula on es troben, romandran dins l’aula esperant el professor 
corresponent. Els alumnes que hagin de canviar d’aula s’adreçaran al nou espai que han 
d’ocupar amb diligència i sense interrompre la mobilitat de la resta. Un cop començada la classe 
no es permetrà l’entrada injustificada dels alumnes. 

• L'absència del professor d'una classe no suposa interrupció de l'horari escolar, i els alumnes 
hauran, de romandre en l'aula fins que arribi el professor de guàrdia. Si trigués en arribar, el/la 
delegat/da anirà a buscar-lo a la Sala de Professors. 
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• No està permès sortir de l’aula per anar al lavabo sense un permís específic del professor. 

• L'alumne haurà de portar a classe els llibres, agenda escolar i estris necessaris per seguir amb 
aprofitament els ensenyaments de cada àrea. 

• Tots estem obligats a usar la maquinària, mobiliari, ordinadors i en general tots els elements de 
l'institut amb cura. Produir qualsevol dany a propòsit donarà lloc a una sanció. 

• L'aula ha d’estar en tot moment ordenada, i s'hi ha de mantenir una actitud correcta i 
respectuosa. Els canvis de classe es faran, amb ordre, silenci i celeritat. 

• El vestíbul, les escales i els passadissos són llocs de trànsit, mai de permanència continuada en 
hores de classe. A l’hora de l'esbarjo tothom haurà de sortir de l'edifici corresponent, sense 
córrer ni cridar, mantenint l'ordre adient en un centre educatiu. Penseu que altres companys/es 
estan fent classe. 

• No està permès l'accés dels alumnes a Consergeria, Sala de Fotocopiar ni a Secretari/a. 

• Està prohibit fumar dins del recinte del Centre. També està prohibit el consum dins del Centre 
de qualsevol tipus de beguda alcohòlica o de qualsevol substància prohibida per les autoritats 
sanitàries. 

• Està prohibit i es considera objecte de sanció, esborradors i papers, etc. o qualsevol altra acció 
impròpia de I' ús normal de les aules, biblioteca, tallers etc. 

• Els telèfons mòbils han d’estar desconnectats en tot moment al llarg de l’horari escolar i de 
forma expressa durant les classes. 

• Tot alumne que malmeti o sostregui quelcom, estarà obligat a pagar-lo, tant si es tracta d’un 
alumne com d'un grup. 

• En les hores de classe els alumnes guardaran el silenci necessari tant dins de les aules com als 
passadissos i dependències. 

• Està prohibit introduir i consumir qualsevol tipus de droga o begudes alcohòliques a l'Institut. 
De la mateixa manera no es permet menjar o beure en el decurs de les classes. 

• Els alumnes no poden accedir a la Sala de Professors, als Departaments i als despatxos de 
direcció sense la deguda autorització. 

• Els alumnes hauran d'utilitzar en tot moment un llenguatge correcte, tant a nivell oral com escrit. 
No insultaran els seus companys, professors ni personal no docent. 

• Tindran cura del comportament i dignitat personal: 

 No s'asseuran per terra ni a les escales. 
 Mantindran les normes d'higiene personal. 
 Utilitzaran adequadament els serveis de wàters i lavabos de l'Institut. 
 Evitaran ratllar, embrutar o fer malbé les parets, portes, taules i mobiliari de l'Institut. 
 No llençaran papers per terra ni tampoc restes de menjar, bosses, xiclets, etc. 
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• En el recinte de la biblioteca es considerarà com a actituds contràries a les normes de 
convivència tot allò que impliqui l’ incompliment de la normativa i que, a criteri del tutor tècnic 
de biblioteca, no suposi mala intenció i/o una vulneració important dels principis establerts. En 
aquest cas, el mateix tutor tècnic de biblioteca, o professor de biblioteca, cridarà l'atenció a 
l'infractor i n’informarà al cap d'estudis. Es consideraran com a faltes en el recinte de la 
biblioteca la reiteració en actituds contràries a les normes de convivència, com impedir d'una 
forma manifesta i persistent que els companys puguin realitzar qualsevol de les tasques pròpies 
de la biblioteca (estudiar, llegir, consultar llibres, etc.). 

• A la cantina i menjador: 

 Respectarà cadascú del seu torn. 
 No es llençarà el menjar. Tampoc no es permet llençar coses per terra, ni menjar, ni papers. 
 Es seguiran les normes bàsiques de comportament, i així es facilitarà la convivència. 

• En el temps d’esbarjo: 

 L’alumne/a no podrà estar-se dins l’edifici escolar en hores no lectives, excepte a la 
biblioteca. 

 L’assistència als esbarjos és obligatòria per a tots els alumnes del centre i hauran de 
romandre als espais destinats a tal efecte, tret dels que hagin estat sancionats d’acord amb 
allò que preveu el títol referent al règim disciplinari. 

 En dies de pluja, l’esbarjo tindrà lloc a l’interior dels edificis del centre. 

• Els alumnes no poden utilitzar el monopatí o els patinets dins del centre. Els patinets no podran 
entrar a les aules i hauran de ser guardats a la zona d’aparcament de les bicicletes. 
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Capítol III. Mesures de promoció de la convivència. 

En un institut com el de Mollet del Vallès, on la comunitat educativa és molt nombrosa i força 
diversa, la vida de relació comporta friccions i conflictes i és necessari vertebrar la convivència entre 
les persones, per tal d'aconseguir els objectius que figuren a la missió i la visió del centre. 

Per aquest motiu, s’han de concretar tant les mesures de promoció de la mediació escolar com a 
procés educatiu de resolució de conflictes, com aquelles altres correctores i sancionadores que cal 
aplicar, si s’escau, a determinades conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

Article 22. Promoció de la convivència. 

22.1. La mediació escolar com a procés educatiu de resolució de conflictes. 

El centre ofereix el procés de mediació com a estratègia en la gestió i resolució de conflictes. 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: 

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

• 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. 

Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit. 

Si la solució acordada s'ha produït un cop iniciat un procediment sancionador, la persona mediadora 
ho comunicarà per escrit al director i l' instructor/a de l'expedient formularà la proposta de resolució 
de tancament de l'expedient. 

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquests s'han de dur a terme en el mateix acte. 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores es 
compromet l'alumne i, si és menor, els seus pares. Aquestes accions poden ser la restitució de la 
cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, 
en benefici de la comunitat del centre. 
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Si no s'arriba a un acord, la persona mediadora ho comunicarà al/la director/a per tal d'iniciar les 
mesures correctores corresponents. 

El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies si hi ha un expedient i, si 
no, en el termini màxim d'un mes. 

22.2. Atenció a la diversitat. 

El Servei d’Orientació Psicopedagògica consta de dos psicòlegs que dediquen 20 hores a l’atenció 
individualitzada dels alumnes que així ho requereixen. A més, el centre estableix franges horàries 
en què s’imparteixen matèries optatives i desdoblament per tal que la ràtio alumne/a professor/a 
disminueixi. En aquest apartat també hem de parlar dels plans individualitzats impulsats pels equips 
docents i els tutors/res i assessorats pels psicopedagogs del centre i el servei de l’EAP. 

Els grups són homogenis de tal manera que el grup C sempre és el d’adaptació curricular. A més, 
sempre que sigui possible, hi haurà un grup amb un currículum adaptat, l’aula oberta. 

Article 23. Criteris d’aplicació de les mesures correctores i sancionadores. 

En l'aplicació de les mesures correctores i de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a 
l'article 37.1 de la Llei d’Educació s'han de tenir en compte els criteris següents: 

• La sanció haurà de ser proporcional a la falta i haurà de tenir en compte l'edat i les situacions 
personals, familiars i socials, i contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i 
la millora del seu procés educatiu. 

• La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les següents 
circumstàncies: 

• Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l’alumne: 

 El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta. 
 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 

centre. 
 La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 
 L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 
 La falta d'intencionalitat. 
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• Son considerades circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne: 

 Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar a cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 
social. 

 Causar danys, injuries o ofenses als companys d'edat inferior o als incorporats recentment 
al centre. 

 La premeditació i la reiteració. 
 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

Article 24. Tipologia i competència sancionadora. 

Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la convivència, 
comporten l’adopció de les mesures que estableixen aquestes normes d’organització i 
funcionament del centre. 

Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes 
i comporten la imposició de les sancions previstes a l’article 37 de la Llei d’Educació de Catalunya, 
que es detallen a l’article 21 d’aquestes NOFC. 

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel centre 
si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel 
centre. Igualment, comporta l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els 
actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida 
escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la 
comunitat educativa. 

Article 25. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

De manera general, es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre les 
següents: 

• Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 

• Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. 

• Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre com no 
portar el material o no fer els deures. 
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• Els actes d'indisciplina i les injuries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa. 

• El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material 
d'aquest o de la comunitat educativa. 

De manera més específica, i com a concreció de la tipificació anterior, a l’institut de Mollet del Vallès 
es consideren també conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents: 

• No portar el carnet escolar. 

• Els retards injustificats de més de 5 minuts sense justificació entre classe i classe i 10 minuts a 
primera hora del matí o de la tarda. 

• Entrar a la sala de professors sense permís. 

• Romandre pels passadissos, vestíbuls, escales, lavabos, etc., en hora lectiva, i sense permís 
específic d´un professor o personal administratiu i de serveis. 

• No portar reiteradament el material escolar a classe. 

• Qualsevol altra acció impròpia de l’ús normal de les aules, biblioteques, cantina o tallers que 
destorbi el bon funcionament del centre. 

• Portar el telèfon mòbil en tot el recinte de l’institut, tret quan es faci una activitat curricular 
proposada pel/la professor/a. 

• Portar Gorra a les instal·lacions, tret d’aquelles persones que disposen d’una autorització per 
motius de salut. 

• No guardar el silenci necessari tant en les aules com als passadissos i altres dependències del 
recinte escolar. 

• Menjar o beure en el decurs de les classes i/o en els passadissos. 

• No respectar les normes del Programa de reutilització de Llibres de text. 

• 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. 

• Faltar fins a 6 hores de forma injustificada a classe. 

• Comportar-se incorrectament en un examen. 

• Ús no autoritzat de telèfons mòbils o aparells electrònics similars (MP4, iPod, etc.): quan un/a 
professor/a confisca un aparell a un alumne/a omple el corresponent comunicat d’incidència . 
Informa a l’alumne que el lliurarà als Caps d’Estudis. Aquests en tindran cura fins que els seus 
pares o tutors vinguin a buscar-lo personalment, prèvia notificació de la incidència. Successives 
reincidències seran tractades en l’àmbit de la Comissió de Disciplina o de Convivència, si és el 
cas. 
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Article 26. Mesures correctores de les conductes contràries a les normes 
de convivència. 

a. Amonestació oral i/o realització de tasques reeducadores. 
b. Privació del temps d’esbarjo. 
c. Compareixença immediata davant dels caps d’estudis o del director del centre. Amonestació 

escrita per part dels caps d’estudis o el director del centre. 
d. Confiscació de Gorres i mòbils per un període variable entre 3 dies i una setmana o fins que els 

pares o tutors legals mantinguin una entrevista amb el tutor o cap d'estudis. 
e. Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu, i la reparació econòmica 

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

f. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un 
període màxim de tres mesos. 

g. Canvi de grup de l’alumne 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 haurà de romandre al centre, si és el 
cas, efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

Article 27. Aplicació de les mesures correctores. 

L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon a: 

• Qualsevol professor del centre, escoltat l’alumne, en els casos a, b, c i d. 

• La imposició de les mesures a, b , c i d seran notificades a l’equip docent pel professor/a que les 
ha aplicades i podran ser registrades a l’expedient personal de l’alumne/a pel tutor/a. També 
podran ser incorporades al Registre general de convivència del centre. 

• Els cap d’estudis o el director, escoltat l’alumne, en el cas d i e. 

• Els caps d’estudis o el director del centre, escoltat l’alumne, en els casos d, e, f, g i h. Per a 
l’aplicació d’aquestes mesures, segons les circumstàncies de cada situació, es poden seguir dos 
sistemes: 

 D’urgència. Aplicació immediata de la sanció i notificació posterior als pares o tutors legals, 
tutor/a, equip docent i Comissió de Disciplina o de Convivència. 

 Ordinari. Aplicació de la sanció un cop convocada la Comissió de Convivència i/o de 
Disciplina pel director i valorats els informes al respecte, si s’escau, del tutor/a, equip 
docent o professorat. 
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La imposició de les mesures a, b i c seran notificades a l’equip docent pel professor/a que les ha 
aplicat i podran ser registrades a l’expedient personal de l’alumne/a pel tutor/a. També podran ser 
incorporades al Registre general de convivència del centre. 

Article 28. Prescripció de les conductes contràries a les normes de 
convivència i de les mesures correctores. 

Les conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuen en el termini d’un mes 
comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes de 
la seva imposició. 

Article 29. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el 
centre i sancions. 

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

• Les injúries, ofenses, agressió verbal o física, 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 integritat personal. 

• 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 sostracció 
de documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

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

• La reiterada i sistemàtica comissió d’actes contraris a les normes de convivència en el centre. 

De manera més específica, i com a concreció de la tipificació general anterior, a l’institut de Mollet 
del Vallès es consideren també faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
educatiu les següents conductes: 

• Mantenir reiteradament conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

• Escopir deliberadament. 

• Malmetre intencionadament qualsevol maquinària, mobiliari, ordinadors, ratllar, embrutar o fer 
malbé les parets, portes, taules i, en general, qualsevol element de l’institut. 

• Malmetre intencionadament qualsevol vehicle aparcat a l’institut. 
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• Sortir de l’ aula i/o del centre sense permís. 

• Tenir més de 6 faltes d’ assistència no justificades. 

• Beure alcohol, vapejar i/o fumar qualsevol substància prohibida per les autoritats sanitàries 
dintre del recinte escolar. 

• Incomplir reiteradament la prohibició de portar el telèfon mòbil al centre, de portar-lo connectat 
al llarg de l’horari escolar i en tot el recinte de l’institut. 

• Sostreure algun objecte d’una altra persona. 

• No tenir un llenguatge correcte, tant a nivell oral, com corporal, i/o escrit, o fer al·lusions o 
emprar renoms humiliants, envers els seus companys, professors i personal no docent. 

• No seguir les instruccions del professorat en els desplaçaments fora i dins de l’ institut que 
realitza tot el grup. 

• Desobeir una ordre directa del/la professor/a, personal administratiu i de serveis, sempre que 
no estigui en contradicció amb els drets de l’alumne/a. 

• No acceptar o discutir activament una expulsió de classe. 

• No respectar les indicacions del professor de guàrdia. 

• No presentar-se a la Sala de Treball Personal després de ser expulsat/da de classe. 

• Suplantar de personalitat en actes de la vida docent. 

• Falsificar i/o sostreure documents i/o material acadèmic. 

• Actuar o incitar a actuar perjudicialment contra la salut i la integritat personal dels membres de 
la comunitat educativa del centre. 

• Robar pertinències de: qualsevol alumne, professor, membre del pas o estància del centre. 

• Insultar o agredir dins o fora de l’ Institut un membre de la comunitat educativa. 

Article 30. Circumstàncies agreujants en els actes greument perjudicials. 

Els actes o les conductes a què fa referència l’article anterior 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. 

Els actes o les conductes a què fa referència l’article anterior quan es produeixin en una sortida fora 
del centre. 

Negar els fets, mentir, dificultar l’aclariment dels incidents, implicar a altres persones que no han 
intervingut a l’incident. 

Quan els fets impliquin un incompliment d’acords anterior amb l’alumne i/o la família. 
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Article 31. Sancions que es poden aplicar per la comissió de faltes 
greument perjudicials. 

Les sancions que es poden imposar per la comissió de faltes tipificades com a greument perjudicials 
per a la convivència són les següents: 

• Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre durant 
un període que no podrà ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del 
corresponent curs acadèmic si són menys de tres mesos, segons marca la LEC. 

• Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinares classes per un període màxim de tres 
mesos. El tutor o tutora lliurarà a l'alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i 
establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de 
garantir el dret a l'avaluació contínua. 

• Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta. 

Article 32. Garanties i procediment en l’aplicació de sancions per la 
comissió de faltes greument perjudicials. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 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. Aquesta mesura es pot adoptat, 
pel que fa al moment de la seva aplicació, seguint dos sistemes: 

• D’urgència. Aplicació immediata a la falta comesa de la suspensió provisional d’assistència a 
classe i notificació posterior als pares o tutors legals, tutor/a, equip docent i comissió de 
convivència. 

• Ordinari. Aplicació un cop convocada la Comissió de Disciplina o de Convivència pel director i 
valorats els informes al respecte, si s’escau, del tutor/a, equip docent o professorat. 

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. 

Les faltes greument perjudicials i les sancions aplicades prescriuen, respectivament, als tres mesos 
de la seva comissió i de la seva imposició, segons marca la LEC. 

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 
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pare, mare o tutor/a legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció 
expressarà de forma manifesta les raons que ho han impedit. 

La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de 
garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha de 
disposar allò que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova 
escolarització de l’alumnat en qüestió. 

Article 33. 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: 

Quan un professor/a observa una conducta contrària a les normes de convivència o una falta 
greument perjudicial per a la convivència, ha d’amonestar oralment l’alumne implicat i, si s’escau, 
ha de omplir els formularis de comunicació d’incidències previstos. I si s’escau l’alumne serà 
expulsat de l’aula i enviat a la Sala de Professors amb el Delegat i el Comunicat d’incidències. 

El professor de guàrdia registrarà l’incident i signarà el comunicat retornant-lo al Delegat que li 
lliurarà, en tornar a l’aula al professor/a. 

Posteriorment, ha de posar-se en contacte telefònic amb la família de l’alumne per comunicar 
directament els fets ocorreguts. 

Quan un/a alumne/a és sancionat/da amb un comunicat d’expulsió, el tutor/a escolta l’alumne/a i 
el/la fa reflexionar per escrit sobre els fets ocorreguts, fent-li veure les conseqüències de la seva 
conducta. 

El/la tutor/a del grup en reunió de tutors o d’Equip Docent revisa el resum de comunicats 
d’incidències o el seu propi registre de comunicats d’incidències i, en cas que sigui necessari, 
transmet aquesta informació a la Comissió de Disciplina o de Convivència, Comissió Social, Servei 
Psicopedagògic, segons el cas. 

L’acumulació de diversos comunicats d’expulsió o apercebiment (el nombre dependrà de la gravetat 
de la falta comesa) deriva a la reunió de tutors o reunió d’equip docent i, un cop valorada la situació, 
a la Comissió de Disciplina o, si és el cas, a la de Convivència amb una proposta concreta de sanció 
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en coherència amb la gravetat del contingut dels comunicats d’incidència de l’alumne/a en qüestió. 
Aquesta comunicació serà efectuada amb el formulari F-IT-013-01. 

En el cas dels alumnes que no compleixen amb el deure d’estudiar, i/o que acumulen un elevat 
nombre de faltes d’assistència i que són majors de 16 anys, després de ser valorada la seva situació 
en equip docent, es passarà un informe a la Comissió de Convivència fent servir el formulari F-IT-
013-04 . Si l’alumne/a és menor de 16 anys es derivarà a la Comissió Social. 

Els tutors faran servir el formulari F-IT-013-05 per fer un recull de les expulsions d’un alumne/a de 
la seva tutoria. En cas que hagi d’enviar una carta de notificació als pares, el model és el F-IT-013-
03. 

Si un/a alumne/a ha protagonitzat una conducta tipificada en l’apartat a) de l’article 29, la incidència 
ha de ser comunicada immediatament a la Comissió de Convivència o a Prefectura d’Estudis, per tal 
que sigui tractada de manera urgent la falta greument perjudicial contra la convivència. 
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Capítol IV. Normativa del professorat. 

Article 34. Control d’assistència del professorat. 

Aquest article respon a l’obligació de controlar l’assistència del professorat exigida per la Normativa 
d’organització i funcionament que cada any el Departament d'Educació envia als Centres així com 
la responsabilitat de el/la Directora del Centre de disposar d’un sistema de control d’assistència., 
incloent les activitats d’horari setmanal fix com les reunions d’horari no fix. 

El personal docent està obligat a complir l’horari establert al document “Personal docent” de l’àmbit 
d’organització del centre, i el calendari d’activitats establertes a la PGI, a assistir als claustres i a les 
reunions dels àmbits de coordinació que correspongui , així com a les reunions extraordinàries no 
previstes la PGI degudament convocades pel Director/a. 

El/La Director/a és el/la responsable d’introduir les absències justificades i injustificades del 
personal a l’ATRI segons la classificació següent: 

• Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius. 

• Absència per assistència a consulta mèdica pel temps indispensable. 

• Absència justificada per concessió de llicència o permís. 

• Encàrrec de serveis. 

• Formació. 

34.1. Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius. 

Les absències por motius de salut poden ser fins de tres dies consecutius i no suposen un descompte 
retributiu si no excedeixen de les 30 primeres hores per curs, o la part proporcional en el supòsit 
jornades reduïdes; a partir de les quals comporten una reducció retributiva del 50% igual que els 3 
primers dies de ILT, i seran justificades mitjançant el document acreditatiu de la visita mèdica. 

En el supòsit de malaltia crònica degudament acreditada no comporten reducció retributiva. 
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34.2. Absència per assistència a consulta mèdica pel temps indispensable. 

Les visites mèdiques s’han de concertar fora de l’horari laboral i sempre que no sigui possible es 
concedeix per el temps indispensable, raó per la qual s’ha de justificar amb doble justificació: 

• Justificant d’assistència mèdica amb hora d’entrada i de sortida. 

• Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta 
mèdica. 

34.3. Control d’assistència del professorat. 

L’assistència del professorat es supervisarà amb una targeta d’accés d’entrada i sortida del centre 
enregistrant-se les dades i sent el professor el responsable de passar la tarja pel lector al entrar i 
sortir del centre. 

Es controlarà a través de l’aplicatiu d’accés i sortida del centre amb la targeta, del comunicat diari 
de guàrdia, on el professor/a signarà a la casella corresponent i del registre d’avisos de consergeria. 

Quan tinguin lloc Claustres, el/la Secretari/a/ària passarà un full per a signar cada un/a dels 
assistents. 

La relació d’assistents constarà a l’acta del Claustre corresponent, així com també hi constaran els 
professors absents i llurs justificacions, si en tenen. 

Quan tinguin lloc Juntes d’avaluació es farà constar a l’acta d’avaluació. Els/les professors assistents 
i absents . Finalitzades les sessions d’avaluació, el tutor comunicarà que l’acta ja ha estat penjada al 
Clickedu, on es farà efectiu el control d’assistència i s’arxivaran. 

Cas d’observar irregularitats i/o absències no justificades es posarà en coneixement de la junta 
directiva qui adoptarà les mesures oportunes, segons les instruccions. 

34.4. D'altres reunions d’ assistència obligatòria. 

El càrrec unipersonal de govern o de coordinació responsable de convocar cada tipus de reunió de 
coordinació procedirà a anotar en l’acta corresponent els professors presents i absents i 
periòdicament ho notificarà a Prefectura d’estudis, qui actuarà de forma igual que la del punt 
referent a Juntes d'Avaluació. 
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Article 35. Justificants d'absències del professorat. 

En cas d’absència justificada o permís concedit per direcció, caldrà presentar la Justificació de les 
hores d’absència a Prefectura d’Estudis segons el model de la qualitat, F-IT-009-03, que es troba a 
l’aplicatiu ClickEdu. 

En el cas de malalties que no suposin baixa mèdica, sobretot si afecten més d'un dia consecutiu o 
són reiterades, caldrà adjuntar-hi un paper explicatiu del metge. 

Article 36. Permisos i llicències. 

En els casos que contempla la Normativa i, sempre que sigui possible de preveure-ho, els permisos 
se sol·licitaran a el/la director/a omplint l'imprès corresponent que es troba a l’aplicatiu ClickEdu, 
F-IT-009-01. I es depositaran a Secretaria. 

Una vegada el permís ha estat resolt el director/a ho comunicarà al professorat i a Prefectura 
d’Estudis amb una còpia escanejada del document. 

El permís de Justificació d'absències, F-IT-009-03, es lliurarà a Prefectura d’Estudis al mateix dia de 
la incorporació al centre. 

Pel que fa a les llicències, tot i que només les pot concedir el Departament d'Ensenyament, cal 
informar prèviament a la seva sol·licitud a el/la Director/a per tal de preveure i organitzar l’atenció 
als alumnes. 

Les Llicències estan regulades per la llei 17/1985 de la Funció Pública on es contemplen els casos 
de: malaltia, matrimoni, infantament i altres casos. I a la documentació es pot accedir des del 
ClickEdu. 

En qualsevol cas el professor ha de preparar les feines i tasques que hauran de realitzar els alumnes 
i posar-les a disposició de Prefectura d’Estudis o a les gavetes que a tal efecte hi ha col·locades a la 
paret del mostrador de guàrdies. 

Per tal d’atendre les absències imprevistes, el departament elaborarà materials perquè estiguin a 
disposició dels professorat de guàrdia a Prefectura d’Estudis. 
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Article 37. El quadern de curs. 

El professorat ha d’omplir correctament els diferents apartats dels Quaderns de curs que estan 
penjats a l’aplicatiu ClickEdu, a raó d’un quadern per matèria, àrea o crèdit que imparteixi. Les 
instruccions concretes per a omplir cada apartat figuren en els respectius procediments o 
instruccions de treball del sistema documental de QiMC de l’Institut. A principi de curs, en el Pla 
d’Acollida del Professorat, els membres de la Comissió de Qualitat o de la Junta Directiva orienten 
el professorat. La persona encarregada d’informar al nou professorat és, algun membre de l’equip 
directiu a principi de curs i els caps de departament. 

És imprescindible fer el seguiment de les hores i UD impartides respecte de les programades per 
lliurar els resultats trimestralment a Coordinació Pedagògica mitjançant els caps de departament. 

Article 38. Comunicat mensual de faltes d’assistència del professorat. 

La relació de faltes d'assistència, justificades o no del mes anterior, Serà lliurada als professors 
afectats abans dels 5 dies següents a la finalització del mes per tal de que el professorat pugui 
comprovar, consultar, corregir i /o lliurar documentació, abans de comunicar la informació a través 
del ATRI. 

S'arxivaran tots els comunicats de control d'assistència i els justificants corresponents a Prefectura 
d’estudis. 

Article 39. Obligacions del professorat envers les normes de convivència. 

39.1. Puntualitat i assistència. 

No complir l’horari amb els intervals de temps previstos implica soroll, desordre, i pèrdua d’autoritat 
a l’hora d’exigir puntualitat als alumnes. 

Es complirà l’horari amb puntualitat tant en començar com en finalitzar, perquè la sortida dels 
alumnes cinc o deu minuts abans que toqui la sirena, no permet mantenir l’ordre necessari per tal 
que els altres professors acabin normalment les seves classes. 

Caldrà complir la totalitat de la jornada laboral, i no serà permès absentar-se sense permís de 
Direcció i sense causa justificada. 
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39.2. Vetllar per l’ordre. 

El/la professor/a quan surt de l’aula a l’hora del pati en finalitzar la jornada, tancarà la porta amb 
clau. 

Cada classe quedarà ordenada a les sortides, es tancaran els llums i les portes amb la clau general 
que porta el professorat. 

No hi podrà haver alumnes fora de les aules en horari lectiu. 

39.3. Relació amb els alumnes i les famílies. 

El/la professor/a plantejarà les seves queixes respecte d'un grup o d'un alumne/a: 

primer, davant del grup o alumne/a. 
segon, davant del/la tutor/a i, en cas de no resoldre's el problema, el/la professor/a i/o el/la tutor/a 
ho plantejarà a l’Equip Docent i al Cap d'Estudis. 

Cada tutor/a disposarà d’un horari per a entrevistes amb el pares. Aquest horari s’establirà a 
començament de curs. 

Qualsevol professor/a podrà mantenir una entrevista amb la família d’un alumne/a si així ho 
considera convenient per al correcte progrés del procés d’aprenentatge de l’alumne o per altres 
causes relacionades amb l’àmbit de la convivència. Del resultat de l’entrevista el/la professor/a 
informarà puntualment al/la tutor/a de l’alumne/a i portarà el registre de les entrevistes amb 
famílies i/o alumnes F-PAT-01 i el F-IT-008-1. 

39.4. Respecte i professionalitat. 

Els professors es comprometen a mantenir actitud de respecte envers els seus companys/es, envers 
els/les alumnes així com davant els diferents estaments de la comunitat educativa del centre. 

Tot respectant el dret individual a la llibertat de càtedra, el professorat haurà de tenir una posició 
personal i professional mínimament coherent amb el conjunt dels objectius pedagògics generals i 
del marc organització del centre. Aquesta actitud haurà de ser molt especialment mantinguda 
davant de l’alumnat. 
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Article 40. Servei de guàrdies. 

40.1. Assignació d’hores de servei de guàrdia. 

A l’horari de cada professor es marcaran les hores de guàrdia, biblioteca i sala d’estudi, d’acord amb 
les directrius que dóna la normativa del Departament d’Ensenyament i amb les quals apareixen a 
continuació. Amb caràcter general, li correspon a cada professor un màxim de sis hores de guàrdia 
setmanals. Segons les responsabilitats i els càrrecs que cada professor exerceixi al centre, li pot 
correspondre un número d’hores de guàrdia inferior. D’aquesta manera: 

Els membres de l’equip directiu no tindran assignada cap hora de guàrdia, però han d’organitzar 
torns rotatoris de permanència a l’Institut al llarg de totes les hores lectives setmanals. 

Els següents càrrecs de coordinació previstos en aquestes NOFC tindran una reducció de 2 hores 
lectives i una de guàrdia setmanals: coordinació d’ESO, coordinació de Batxillerat, coordinació de 
Formació Professional, Coordinador/a de Cicles Formatius, coordinació d’Informàtica, coordinació 
Lingüística, Intercultural i de Cohesió social, coordinació de Qualitat, coordinació de Prevenció de 
Riscos laboral, coordinació d’Activitats i Serveis escolars. Coordinadora de Biblioteca. 

El professor/a que al seu horari setmanal tingui un número d’hores lectives superior a 19 tindrà una 
reducció de 2 hores de guàrdia per cada lectiva que ultrapassi el número de 19. 

Els caps de Seminari, el professorat encarregat del manteniment de les aules d’informàtica, dels 
tallers de Formació Professional i els tutors de grups de Primer i Quart d’ESO poden tenir reducció 
d’hores de guàrdia en funció de la disponibilitat de recursos de professorat per atendre el servei 
general de guàrdies. 

El professor/a que, excepcionalment, pugui no completar tot el seu horari lectiu amb hores de classe 
o d’atenció a la diversitat, podria rebre de Prefectura d’Estudis l’encàrrec de completar-ho amb 
hores de guàrdia o tasques útils al centre. 

El professorat designat per gestionar expedients disciplinaris tindrà una reducció del nombre de 
guàrdies segons la disponibilitat del centre en aquells moments i la dificultat de l’expedient a incoar. 

40.2. Finalitat del servei de guàrdia. 

La finalitat d’aquest servei respecte del professor de guàrdia serà, a més de mantenir l’ordre i la 
disciplina en aquelles aules en que hi manca el professor corresponent, és garantir que l’alumnat 
realitza les activitats encomanades, segons el cas, pel professor titular absent o per indicació del 
Cap de departament al qual pertany el professor absent. 
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El professor de guàrdia que substitueix a l’aula al titular primer ha de passar llista al full de Control 
d’assistència de l’alumnat del grup-classe amb el programa informàtic de gestió de faltes. A 
continuació organitzarà l’alumnat per tal que aquest desenvolupi les activitats i els exercicis 
previstos. Un cop finalitzada la guàrdia ha de lliurar a Prefectura d’Estudis la notificació de la feina 
feta segons el que s’indica al document F-IT-009-02. 

Igualment és tasca del professor de guàrdia controlar l’ordre als passadissos durant els canvis de 
classe i mentre els alumnes són a classe. 

El professor de guàrdia, en cas de no tenir substitució amb alumnes, farà una volta per l’institut 
per observar que tot estigui correcte. Durant el transcurs de la guàrdia farà el mateix amb 
l’objectiu de preservar el normal funcionament del centre. 

Hi haurà un servei de guàrdies de pati detallat en el Manual de Servei de Guàrdies penjat al ClickEdu. 

40.3. Mecanismes de gestió del servei guàrdies segons els tipus d’absències. 

Pel que fa als mecanismes a aplicar en el servei de guàrdies, les absències del professorat es 
classifiquen en tres tipus: 

Absència puntual prevista. 

En cas d’absència puntual prevista, el professor ha de sol·licitar davant de la Direcció del centre o 
de Prefectura d’Estudis el permís de l’absència en el full corresponent. En aquest es farà constar 
expressament a més del motius de l’absència les activitats d’ensenyament/aprenentatge que els 
alumnes dels diferents grups afectats han de desenvolupar. Aquestes activitats estaran descrites en 
el formulari F-IT-009-02, lliurat a Prefectura d’Estudis. Aquest òrgan directiu facilitarà als professors 
de guàrdia el material i les indicacions donades pel professor absent per a cada grup que calgui 
atendre amb el servei de guàrdia. 

Absència puntual imprevista. 

En cas d’absència puntual motivada per causes de força major, el/la professor/a ha d’enviar la feina 
per correu electrònic al cap de departament, al Cap d’Estudis o a consergeria per tal de treure 
fotocòpies . El professor de guàrdia demanarà a Prefectura d’Estudis o que li sigui facilitat una còpia 
de les activitats que el departament del professors absent ha de tenir previstes per aquestes 
situacions. Prefectura d’estudis pot facilitar en paper les activitats i exercicis corresponents o els 
professors de guàrdia podran aconseguir-les directament de la carpeta de l’aplicatiu ClickEdu. O de 
les gavetes que per aquest objectiu hi ha penjades a la paret del mostrador de guàrdies. 
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Els alumnes de Batxillerat i Cicles afectats per l’absència d’un/a professor/a a última hora podran 
marxar a casa, segons es va acordar en el Consell Escolar de juny del curs 2012-13. 

Absència superior a una setmana sense substitució del professor a càrrec de l’Administració 
educativa. En aquestes situacions es tracta de garantir la continuïtat i coherència de les activitats 
d’ensenyament / aprenentatge desenvolupades pels alumnes dels grups afectats. El cap de 
departament o un membre qualificat del departament del professor absent serà el responsable de 
determinar les activitats que els alumnes realitzaran i de realitzar l’avaluació de les mateixes. Haurà 
de mantenir un registre de les activitats realitzades i de l’avaluació i el lliurarà al professor absent 
un cop reincorporat al professor substitut un cop nomenat. Per tal de facilitar la coordinació amb el 
cap de departament esmentat i de reduir l’impacte de manca de referència del professor absent, 
els professors de guàrdia seran sempre els mateixos per a cada dia i hora a substituir en aquesta 
situació. 
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40.4. Procediment a seguir en el servei de guàrdia. 

Prefectura d’Estudis nomenarà entre el professorat que coincideix en el servei de guàrdia d’una 
mateixa hora un Coordinador/a de la guàrdia corresponent. Aquest/a professor/a pot repetir aquest 
servei de coordinació en altres hores de guàrdia segons el parer de Prefectura d’Estudis per 
assegurar una major eficàcia del servei pel que fa a la seva aplicació i homogeneïtzació. Les funcions 
d’aquest/a professor /a coordinador són les següents: 

• Omplir el full de professors absents i de guàrdies a cobrir en aquella hora. 

• Organitzar el servei de guàrdia segons els principis que apareixen a continuació en aquest mateix 
apartat. 

• Ser-hi en tot moment a la Sala de Professors o en la Biblioteca. 

• Signar els comunicats d’expulsió que porten els delegats acompanyants dels alumnes expulsats 
de classe. 

• Introduir la informació en el ClickEdu, amb independència del registre en suport paper 

• Lliurar la còpia del comunicat corresponent al delegat. 

• Portar l’alumne/a expulsat/da a l’aula de Treball Personal i deixar-ho a càrrec del/la professor/a 
de guàrdia. 

• El/la professor/a que ha signat l’expulsió haurà de trucar als pares o tutors, fer dues fotocòpies 
del comunicat d’expulsió i lliurar-ne una al/la tutor/a del grup-classe i una altra a Prefectura 
d’Estudis. 

• Acompanyar, si és el cas, als alumnes que requereixin ser traslladats a l’hospital, en cas 
d’incident. 

Cas que l’alumne/a expulsat/da no porti feina del/la professor/a d’aula o que el departament al qual 
pertany aquest no hagi previst activitats de feina per aquests casos de la matèria corresponent a la 
Biblioteca, el professor Coordinador de guàrdia. amb el vist i plau de Prefectura d’Estudis, podrà 
retornar l’alumne/a a la classe acompanyat pel/la delegat/da de la classe o un/a conserge. 
Tanmateix, a la Sala de Treball Personal hi ha d’haver una carpeta amb material per tal que 
l’alumne/a treballi. 

Els altres professors de guàrdia, sota la coordinació del/la professor/a coordinador/a de guàrdia, 
comprovaran al full de control de guàrdies del passadís de Prefectura d’Estudis els grups sense 
professor i el nom d’aquests. Un cop feta aquesta comprovació, hauran de procedir a realitzar el 
servei de guàrdia tal i com indiquen els articles anteriors i la normativa corresponent del 
Departament d’Educació. Aquest servei té la consideració de guàrdia dinàmica: s’han de cobrir les 
absències dels professors i garantir que facin les feines encomanades i l’ordre als passadissos i espais 
comuns. 
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A l’hora de realitzar les substitucions dels professors absents no s’ha distribuït equitativament el 
número de guàrdies realitzades al llarg del curs escolar per cadascú dels professors de guàrdia que 
coincideixen en una hora determinada. Per tal de garantir el millor servei de guàrdia possible en 
funció dels recursos disponibles en el moment, les prioritats per a realitzar la guàrdia, llevat de la 
figura del Coordinador de guàrdia, seguiran necessàriament sempre que sigui possible aquestes 
prioritats: 

• En primer lloc, un professor de guàrdia del mateix departament. 

• Si no és possible, en segon lloc un professor del guàrdia del mateix equip docent que l’absent. 

• Si no és possible, un del mateix àmbit (humanístic, científic-tecnològic, expressió, cicles 
formatius, etc.). 

• Si no és possible, els professors de guàrdia restants. 

Cas de no existir professorat de guàrdia suficient i atenent la importància del servei de guàrdia, 
Prefectura d’estudis o el membre de la directiva de torn podrà demanar la col·laboració de 
professorat present al centre sense hora lectiva en tasques de servei, tutoria tècnica o d’altres per 
a completar el servei. 

A la Sala de Professors s’exposarà l’horari dels professors de guàrdia i de biblioteca. 

Els/les professors/es que no tinguin classe perquè els seus alumnes estan de sortida hauran de 
romandre a la Sala de Professors incorporant-se a les guàrdies. 

40.5. Permanència de l’equip directiu al llarg del dia al centre. 

Hi haurà permanentment un membre de l’Equip Directiu al centre, que ajudarà als professors de 
guàrdia en les incidències que es plantegin en qualsevol moment de la jornada escolar. 
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40.6. Servei de guàrdia de biblioteca i sala de treball personal. 

El servei de guàrdia de biblioteca tindrà una triple missió: 

• S’estableix com a un ajut per aquelles alumnes que tenen hores lliures, ja sigui per matèries o 
unitats formatives convalidades, o aprovades del curs anterior o per altres motius. 

• Durant tot l’horari escolar tant de matí com de tarda, és l’espai de referència per a la consulta 
de les diverses fonts d’informació de què disposa: llibres, revistes, consultes per Internet, etc. 
Cal entendre la biblioteca com una zona d’estudi i, per tant, les instal·lacions, inclosos els 
ordinadors, són d’ús exclusiu per a aquest fi. 

• Servei de préstec de llibres utilitzant l’aplicatiu e-Pergam, sobretot a les hores dels patis. 

Qualsevol incidència que suposi una falta contra les normes de convivència de l’Institut provocada 
per l’alumne expulsat a la Sala de Treball Personal serà comunicada oportunament pel professor de 
guàrdia de Biblioteca al Coordinador de guàrdia o a Prefectura d’Estudis. Aquestes incidències seran 
considerades com un agreujant de pes cas que la Comissió de Disciplina o de Convivència hagi de 
considerar les circumstàncies ocorregudes en la suma de la incidència de classe i la de la biblioteca. 

La biblioteca s’utilitzarà també com a sala d’estudis a partir de les 17 hores. 

D’acord amb la programació general del Centre, i per tal de facilitar els recursos humans i tècnics de 
què disposa d’institut, està previst oferir als alumnes que ho desitgin el servei d’estudi dirigit en 
horari de tarda a la biblioteca de l’institut. Els plantejaments de funcionament d’aquet servei seran 
els següents: 

• En el moment d’arribar a la biblioteca dins de l’horari establert, els alumnes han de mostrar als 
professors la seva identificació com alumne/a del centre, si aquests els demanen el carnet. 

• A continuació, han de comunicar al/la professor/a responsable del servei els següents aspectes: 

 La feina que han de realitzar. 
 El temps preveuen que li dedicaran. 
 Els recursos que necessiten: llibres, diccionaris, consultes d’Internet, etc. 

El/la professor/a responsable del servei, en funció de les demandes dels alumnes, decidirà les 
accions d’ensenyament/aprenentatge que ha de portar a terme: orientacions personals sobre la 
feina que desenvolupa l’alumne, facilitar els recursos necessaris dels que disposa la biblioteca. 

Els alumnes han de tenir en tot moment el mateix comportament respectuós i correcte amb les 
persones, les instal·lacions i els béns de la biblioteca i de la resta del centre que han de mostrar dins 
de l’horari lectiu habitual. 
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Les disfuncions que s’observin en el correcte funcionament del servei hauran de ser comunicades 
pels professors responsables a Prefectura d’Estudis, per tal de prendre les mesures adequades o de 
corregir els aspectes organitzatius que calgui. 

La Biblioteca pot ser sol·licitada com espai d’aula per a la realització de feines pròpies de l’espai 
mitjançant la sol·licitud “reserva aules” a l’aplicatiu ClickEdu. 

En el supòsit que el coordinador de guàrdia hagi de substituir a un professor i sempre que la 
biblioteca estigui lliure el grup podrà ser desplaçat a la biblioteca. 

Article 41. Criteris de confecció d’horaris. 

L’horari marc del centre serà de 8h fins a 14,40 per als alumnes d’ESO I Batxillerat, mentre que per 
als alumnes de Cicles pot ser de matí o de tarda. El centre, per als alumnes de Cicles amb horari de 
tarda, restarà obert de 16h a 22h. L’accés al centre no estarà permès a partir de les 9h per als 
alumnes amb horari de matí, tret que portin una justificació del retard. 

Les assignatures caldrà considerar-les en la seva globalitat i totalitat, encara que en el seu programa 
s’incloguin diferents apartats. Així, cada professor, en escollir les assignatures pel curs següent 
haurà de triar assignatures completes. No es podran escollir parts d’assignatures. 

La mecànica concreta de confecció d’horaris seguirà aquests passos: 

• Durant el mes de juny de cada curs escolar, com a més tard, el o la Cap d’Estudis lliuraran als 
caps de departament d’ESO i Batxillerat i el el/la Cap d’Estudis d’FP als departament de Cicles 
Formatius de Formació Professional la documentació referent als grup-classe, assignatures i 
hores per àrea, matèria o crèdit que corresponen als professors de cada departament. 

• Els departaments mantindran una reunió per tal que els professors procedeixin a la tria de 
tasques docents, orgàniques i organitzatives del centre per al curs següent. Aquesta tria s’ha de 
realitzar preferiblement per consens i amb el vist i plau del professorat. En cas contrari, el cap 
de departament comunicarà a prefectura d’estudis el desacord produït i la direcció passarà a 
aplicar el procediment de tria previst per la normativa segons l’antiguitat de cada professor/a 
del departament corresponent. 

• Al mateix temps, el professorat lliurarà al seu cap de departament les indicacions que consideri 
convenients referents a la confecció del seu horari personal. 

• En el darrer claustre del curs l’equip directiu presentarà als professors els criteris generals de 
confecció d’horaris per a la seva aprovació. 
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• Els horaris del professorat seran confeccionats per Prefectura d’Estudis amb la col·laboració dels 
caps de Departament. 

• En el primer Claustre de curs l’equip directiu presentarà detalladament els horaris. A 
continuació, es procedirà a comprovar que s’han seguit els criteris aprovats al claustre del mes 
de juny. En un claustre posterior tindrà lloc l’acte d’aprovació formal dels horaris segons els 
criteris previstos per a la seva confecció. 

• En el primer consell escolar del curs es donarà coneixement dels horaris a tots els seus membres. 

• Els horaris dels professors i dels alumnes restaran a disposició de l’Administració educativa i de 
la comunitat escolar del centre. 

Article 42. Funcionament de les juntes d’avaluació. 

Formaran la Junta d’Avaluació tots els professors que incideixin en el mateix grup-classe d’alumnes. 

Es reunirà les vegades que sigui convenient per tractar tots els aspectes de funcionament del grup i 
sempre una vegada com a mínim per trimestre. 

Elaborarà el calendari i convocarà les reunions Prefectura d’Estudis. 

Hi haurà reunions ordinàries, siguin per pre-avaluació o avaluacions que es marcaran al calendari 
d’activitats a l’inici de cada curs i reunions extraordinàries que es convocaran en qualsevol moment 
del curs a instàncies de la Direcció de l’Institut, del/la tutor/a del grup o d’un terç dels professors 
que componen la Junta. 

Les Juntes ordinàries d’avaluació tindran dues parts diferenciades: 

• La primera tractarà sobre temes generals del grup: actitud, comportament, rendiment global, 
seguiment dels acords de la sessió anterior, etc. 

• La segona tractarà, en cas que sigui necessari, sobre els casos concrets d’alumnes en particular. 

A les Juntes d’Avaluació, tant ordinàries com extraordinàries hi podran assistir els delegats de classe. 

Quan es tracti de la Junta Ordinària assistiran només a la primera part. A les Juntes extraordinàries 
assistiran a aquells temes als quals siguin convocats. 

Presidirà cada junta el Tutor del grup, amb el suport d’un representant de Prefectura d’Estudis o de 
l’equip directiu. 
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De cada reunió s’aixecarà acta, que transcriurà principalment els acords a què s’hagi arribat. Una 
còpia signada d’aquestes actes s’arxivarà a Secretaria i es penjaran al Click-Edu una còpia a 
disposició de Prefectura i dels equips docents. Els acords hauran d’incloure la persona responsable 
de fer-los efectius i termini. 
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Capítol V. Normativa del personal no docent i de neteja. 

Article 43. Dependència orgànica del personal no docent i de neteja. 

Els subalterns i el personal de neteja de l’Institut estarà sota la responsabilitat i comandament de 
l’administrador/a. 

El personal administratiu d’oficines treballa sota la responsabilitat del secretari/a. 

Article 44. Permisos i absències. 

Els permisos per absentar-se del treball per visites mèdiques o altres causes justificades se 
sol·licitaran en un imprès de l’Institut, en el qual hi figuraran els motius justificatius pels quals 
demana el permís i, a excepció dels casos d’urgència, esperarà la contesta a la seva sol·licitud per 
gaudir el permís. 

Article 45. Personal de neteja. 

Realitzarà el seu treball diari, a les dependències que li corresponguin, d’acord amb les instruccions 
que li donarà l’Administrador/a. 

Segons les necessitats del centre, s’encarregarà de la neteja d’aquelles dependències que no 
s’utilitzin habitualment i d’altres feines extraordinàries que en ocasions es puguin plantejar i que 
siguin necessàries per al bon funcionament de l’Institut. 

Article 46. Personal subaltern o conserges. 

Realitzaran les tasques següents: 

• Custòdia de l’equipament, instal·lacions i locals i de les claus de les diferents dependències. 

• Control de l’entrada del centre i recepció de persones alienes, trucades telefòniques i encàrrecs. 

• Atenció i cura dels alumnes. 
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• Vetllar per l’ordre de les tasques del personal de neteja (pel que fa a l’entrada i sortida, al 
compliment de la jornada de treball i a l’avís, si s’escau, de la necessitat de netejar uns espais 
determinats, d’acord amb les instruccions de la Direcció) sense perjudici de les 10 hores de 
descans nocturn que el funcionaris tenen com a dret. 

• Prestar, si s’escau, serveis adients a llurs funcions a la Biblioteca, taller o anàlegs. 

• Rebre, anar a buscar –si s’escau- i distribuir la correspondència, d’acord amb els instruccions del 
secretari/a. 

• Maneig de màquines (ciclostil, fotocopiadora, i similars). 

• Realitzar els encàrrecs relacionats amb llurs funcions que li encomani el Director/a, fora i dins 
del Centre. 

• Trasllat de mobles i equipament. 

• Obrir i tancar el centre. 

• D’altres tasques similars que, per raó del servei se li puguin encomanar (com per exemple, la 
cura de la posada en funcionament de l’enllumenat o la calefacció). 

En cap cas no es podrà exigir dels diversos funcionaris i contractats, que realitzin activitats no 
acordes amb les funcions abans relacionades. 
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Capítol VI. Normativa en cas de tractament mèdics i/o 
d’accident ocorregut a l’alumnat. 

Article 47. Normativa en cas de tractament mèdics i/o d’accident 
ocorregut a l’alumnat. 

47.1. En cas de tractament mèdic d’alumnes amb malalties cròniques. 

La normativa de referència, art.21 de L’estatut d’Autonomia de Catalunya explicita el dret a una 
educació de qualitat i amb garanties d’igualtat, la Llei 12/2009 d’educació determina el dret a ser 
atesos amb pràctiques inclusives i de compensació, si és el cas, i la llei 14/2010 amplía aquest dret 
així com la responsabilitat d’acollir i educar de manera inclusiva com a una tasca bàsica . 

En aquesta línia i amb independència que calqui elaborar un Pla Individualitzat de l’alumne/a per 
atendre les seves necessitats, la família haurà d’aportar al centre la següent documentació: 

• Comunicació i Petició al centre, per part de els tutors legals de l’alumne, que atengui les 
necessitats específiques de l’alumne. 

• Informe del metge on s’especifiqui la descripció de les actuacions en cas d’emergència, es detalli 
les necessitats i les atencions que calen a l’alumne/a i hi consti els telèfons dels referents 
sanitaris. 

• Autorització signada on s’autoritzi els docents del centre educatiu per administrar la medicació 
corresponents, si escau. 

Aquesta documentació romandrà a l’expedient de l’alumne amb còpia a l’Orientador i Prefectura 
d’Estudis. 

En cap cas el docent podrà fer accions que requereixen titulació sanitària, només aquelles que 
poden fer els familiars o cuidador en general, com ara l’administració d’insulina, glucagó, adrenalina 
i altres fàrmacs d’ús habitual en pediatria, i també fer cures senzilles com erosions o petites ferides. 

En el cas que calgui ensinistrament per dur a terme les actuacions establertes a l’informe del metge 
i al pla personalitzat d’atenció de l’alumne, el/a Director/a del centre es pot posar en contacte amb 
el CAP, que facilitarà l’ensinistrament oportú, i si es donés qualsevol dificultat contactarà amb la 
Subdirecció d’Atenció a la Comunitat Educativa. 
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En els supòsits específics de Diabetis, Malaltia inflamatòria intestinal ACCU, i VIH, el centre seguirà 
el Model d’Atenció específic elaborat pel Departament d’Ensenyament. 

47.2. En cas d’accidents lleus sense necessitat d’intervenció facultativa o tractament mèdic de 
curta durada. 

A consergeria hi ha una petita farmaciola, on es poden trobar els elements amb les instruccions 
bàsiques per a fer front a aquest tipus d’eventualitats, i on es depositarà la medicació correctament 
identificada amb les dades de l’alumne., sempre que no requereixi de conservació refrigerada ja 
que en aquest cas romandrà al frigorífic de la Sala de Professors. 

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti: 

• Un informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta d’administració i el 
nom del medicament que ha de prendre. 

• El pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del 
centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible 
la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada. 

• En el cas de petites molèsties i sempre amb l’autorització escrita i específica de la família de 
l’alumne menor d’edat el centre podrà administra paracetamol, segons les recomanacions d’ús. 

Aquesta documentació romandrà a l’expedient de l’alumne amb còpia del llistat d’alumnes a 
Consergeria i Prefectura d’estudis. 

47.3. En cas de malalties transmissibles. 

Quan es consideri que un alumne pateix d’un episodi febril es trucarà a la família per que el vinguin 
a recollir . L’alumne romandrà a casa per un temps mínim de 48 h., i haurà de lliurar document de 
visita mèdica descartant malalties transmissibles. 

Quan es consideri que un alumne por patir una malaltia transmissible, es trucarà a la família i serà 
enviat a casa i no podrà assistir al centre per tal de protegir a la resta de la comunitat educativa, fins 
que aporti informe mèdic que descarti la malaltia transmissible. 

Quan es detecti que un alumne pateix de pediculosis ( poll),serà informada la família i l’alumne serà 
enviat a casa fins que ja no presenti infestació i hagi estat sotmès al tractament corresponent. 
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Article 48. Accident que necessita trasllat a l’hospital sense urgència. 

El professor de guàrdia recollirà a secretaria els papers perquè atenguin l’alumne segons 
l’assegurança que li correspongui: 

• ESO 1r. cicle: assegurança paterna. 

• Resta d’alumnes de 3 r de ESO fins als 28 anys: assegurança escolar obligatòria 

• Majors de 28 anys: assegurança personal de l’alumne. Allà se li facilitarà diners per al transport. 

El conserge prendrà nota també del nom i grup-curs de l’alumne/a, avisarà un membre de l’equip 
directiu, trucarà un taxi i telefonarà a la família de l’accidentat. 

El/la professor/a de guàrdia acompanyarà l’accidentat a l’Hospital de Mollet. Quan atenguin 
l’alumne el professor trucarà al centre i s’acordarà el retorn del professor en base als següents 
factors: 

• Que la família estigui avisada. 

• Que la lesió sigui lleu i quedi resolta en poc temps. 

Encara que el/la 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. 

Article 49. Accident amb trasllat urgent a l’hospital. 

Cal avisar l’ambulància, el/la professor/a de guàrdia serà l’acompanyant. El tràmit de papers es farà 
després. 

El conserge prendrà nota també del nom i grup-curs de l’alumne/a, avisarà un membre de l’equip 
directiu, trucarà un taxi i telefonarà a la família de l’accidentat. 

El/la professor/a de guàrdia acompanyarà l’accidentat a l’Hospital de Mollet. 

Encara que el/la professor/a tingui classe a l’hora següent, no el deixarà fins que se’n facin càrrec 
els seus pares. 
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Capítol VII. Activitats lectives o extraescolars realitzades 
fora de l’institut. 

Article 50. Activitats realitzades fora del centre. 

Poden ser de dos tipus: 

50.1. Activitats lectives curriculars. 

Són activitats lectives les classes, les excursions culturals, visites a museus, assistència a 
representacions teatrals, concerts, cinema, etc., que els departaments o professors/res considerin 
necessàries realitzar per al bon desenvolupament de les matèries. 

Són les d'una hora de durada o màxim mig matí o mitja tarda. Són com una classe feta en lloc 
diferent de la classe normal. Poden ser ocasionals, quan s'esdevé un fet que permet millorar la 
didàctica de la matèria com pot ser una exposició, una obra de teatre, etc., o ja planificades a la 
mateixa programació de la matèria. 

50.1.1. Respecte als criteris de selecció de l’alumnat per fer Pràctiques Dual   

L’accés de l’alumnat per realitzar l’estada a l’empresa es realitzarà mitjançant el procediment 
següent: 

0.Signatura del document de compromís prèviament a la formalització de la matrícula. L’alumna 
dóna conformitat a la informació rebuda de les característiques de la formació en alternança. 

1.L’alumnat del CCFF confecciona el seu currículum vitae amb el suport del tutor del curs i del 
professorat del mòdul de Formació i Orientació laboral. 

2.L’equip docent i la tutora de FCT fa l’assignació d’alumnat candidat per a cada lloc d’estada ofert 
i la fa arribar a l’empresa. Criteris d’assignació: Garantir que l’alumnat ha superat el primer curs del 
cicle formatiu o tenen poques UF pendents amb la previsió d’aprovat; Aprovar la UF de FOL 
(Prevenció de riscos laborals/UF 2); Valorar per part de l’equip docent la idoneïtat d’alumnes que 
es trobin en altres situacions acadèmiques; Competències personals i socials. 

3.Cada alumne realitzarà entrevistes amb les persones o per llocs d’estada diferents dins la mateixa 
empresa, d’acord amb la proposta del centre educatiu. 



 

    

 

Elaborat: Prefectura Imprès codi: NOFC Versió: 7 

Revisat: Direcció   

Aprovat: Consell escolar Data: 18/09/2019 Pàgina 105 de 132 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Mollet del Vallès 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

4.L’empresa proposarà, per ordre de preferència, els alumnes candidats entrevistats. 

5.L’alumne proposarà, per ordre de preferència, les empreses o els llocs de treball assignats. 

6.En cas de no haver-hi coincidència entre la primera o segona opció d’ambdues parts, es podrà 
repetir el procés amb nous alumnes candidats i empreses o llocs d’estada. 

7.L’INS Mollet a partir dels resultats obtinguts farà la proposta d’assignació d’empreses a les dues 
parts.  

8.L’assignació final passarà sempre per un acord ferm entre l’empresa i l’alumnat. 

El departament decidirà donar un mes de marge un cop començat el segon curs perquè els alumnes 
es puguin acollir a la modalitat dual. Fins al mes d’octubre i en funció de la disponibilitat de les 
empreses els alumnes podran accedir a aquesta modalitat. Passat aquest temps no s’acceptaran 
més empreses i l’alumne haurà de cursar la modalitat no dual. 

50.2. Viatges que impliquin pernoctació. 

Les realitzen els alumnes finalistes d'alguna de les etapes educatives de l'Institut, ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius. Són d'una durada superior i estan planificades a la PROGRAMACIÓ GENERAL de 
l'INSTITUT. També hi ha la possibilitat de fer algun viatge amb motiu curricular, per exemple 
impulsada des del departament de Llengües Estrangeres. 

Article 51. Marc general de gestió de les activitats realitzades fora del 
centre. 

Sempre que en un curs s'organitzi una activitat, tant si s'hi va com si no, l’alumne/a ha de portar, 
firmada pels pares, l'autorització que facilitarà el tutor o el departament que l'organitzi. Si els pares 
no autoritzen el seu fill a assistir a l'activitat, el full degudament signat ha d'explicitar el motiu. El 
formulari és el F-PGQ-09-01. 

Totes les sortides que tinguin una durada superior a 1 dia lectiu, com per exemple viatges de fi 
d'estudis, anada a l'estranger, etc., es programaran de manera que coincideixin en una mateixa 
setmana, a fi que l'activitat acadèmica del centre quedi molt poc afectada. Aquestes excursions 
hauran d'ésser comunicades al Consell Escolar a principi de curs. 

Qualsevol activitat que organitzin els departaments i/o el tutor es programarà amb la suficient 
antelació, es comentarà i valorarà prèviament amb l’Equip docent, i es sol·licitarà el vist i plau als 
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coordinadors i direcció. Aquesta sortida programada pels departaments ha de ser aprovada en 
Consell Escolar. Aquestes activitats es notificaran a Prefectura d’Estudis, Consergeria i Coordinació 
d’Extraescolars, mitjançant el formulari de seguiment de l’activitat extraescolar F-PGQ-0902. 

Els alumnes hauran de comportar-se correctament d'acord amb les exigències de l'activitat o acte 
programat. Els grups o alumnes que no respectin les normes indispensables de civisme i no tinguin 
el comportament adequat seran adreçats al Cap d'estudis que actuarà en conseqüència. 

Els alumnes, l’AMPA i professors del Centre podran presentar propostes d'activitats extraescolars 
(conferències d'orientació professional, temes d'actualitat, així com altres de caire festiu, etc.). Atès 
que poden afectar l'horari lectiu, serà necessari que els promotors les sol·licitin als coordinadors i 
que l’AMPA, els professors o un grup d'alumnes es responsabilitzi de les tasques d'organització i 
realització. 

Sense perjudici de la posterior aprovació de la Direcció, el o la cap d’estudis és l’encarregat /da en 
primera instància d’estudiar i autoritzar les activitats extraescolars i ho notificarà als coordinadors 
i/o els tutors, segons el tipus d'activitat, sortides, esports, etc. 

No es podrà celebrar cap activitat al Centre sense la presència d'algun professor, membre de l’AMPA 
o persona delegada expressament, i es requerirà un servei d'alumnes que en garanteixi el normal 
desenvolupament. 

Els organitzadors d'aquestes activitats seran els responsables de mantenir els espais i els objectes 
utilitzats en perfectes condicions. 

El Centre no es responsabilitzarà d'excursions, sortides o altres activitats organitzades al marge de 
les normes anteriorment esmentades. 

Les sortides al Batxillerat es fixaran a principi de curs i, en cas que es vulguin afegir de noves, 
s’hauran d’aprovar en una reunió d’equip docent. 

En el cas d’una sortida d’intercanvi d’alumnes (nacional o internacional) o un viatge de diversos dies 
(nacional o internacional), si l’alumne/a incompleix sistemàticament les NOFC del nostre centre i els 
docents encarregats del viatge ho consideren oportú, es portarà a terme l’actuació de retorn de 
l’alumne/a a Mollet en un mitjà de transport.  

En el cas de l’intercanvi, s’ha de tenir en compte: 

• que l’estada de l’alumne/a és en un domicili particular i que aquest/a s’ha de comprometre 
a respectar les normes de la casa.  
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• Que l’alumne/a, encara que sigui major d’edat, viatja en grup, sota la responsabilitat d’uns 
professors/es i en nom de l’institut. Per tant, no pot actuar de manera unilateral i ha de 
seguir les normes establertes. 

• L’intercanvi és una activitat curricular i d’aprenentatge, no és un viatge de lleure. 

En cas que es doni aquesta circumstància, la directora donarà prèviament el vistiplau a aquesta 
decisió. Els pares de l’alumne/a seran informats immediatament de la decisió i de les conseqüències 
que motiven tal actuació. Les despeses de retorn del viatge i les despeses originades al centre per 
portar a terme aquesta actuació aniran a càrrec de la família de l’alumne/a. Tampoc es farà una 
devolució de l’import total o parcial del cost del viatge. Aquest paràgraf sempre s’afegirà a la 
informació del viatge que es lliura a l’alumne/a i a la família.  

 

 

Article 52. Activitats lectives curriculars. 

Els grups d'alumnes no podran sortir fora de l'Institut en hores lectives, sense prèvia autorització de 
Prefectura d'Estudis i sempre sota la responsabilitat i l'acompanyament de professors/es. 

Aquestes sortides, en ser com a classe caldrà que hi assisteixin tots els alumnes i els qui no hi 
assisteixin hauran de justificar la seva falta. 

La programació general d’aquelles activitats escolars que es realitzin fora del recinte del centre o 
que interrompin l’horari lectiu habitual, s’haurà de fer al començament del curs o amb antelació 
suficient, i haurà de ser aprovada pel consell escolar. En el marc d’aquesta programació, les activitats 
concretes seran autoritzades pel director/a i comunicades al consell escolar en la primera reunió 
d’aquest. Les activitats que directament o indirectament afectin tot el centre, s’hauran de 
comunicar als Serveis territorials en un termini de 15 dies d’antelació. 

L’horari d’activitats escolars programades i aprovades pel consell escolar respectarà l’horari 
setmanal general establert per al professorat, i tindrà per al professorat la mateixa obligatorietat 
que l’horari habitual de treball. 

Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre, els caldrà l’autorització 
escrita dels seus pares o tutors legals. (model F-PGQ-09-01) 
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Quan en una activitat fora del centre, programada per a un col·lectiu d’alumnes, hi hagi alumnes 
d’aquest col·lectiu que no hi participin, el centre organitzarà l’atenció educativa d’aquests darrers 
mitjançant els professors/res que quedin alliberats d’obligacions docents per l’absència d’alumnes 
del centre i el professorat de guàrdia. 

En les sortides, la relació entre alumnes i professors-acompanyants serà com a màxim de 20/1 en 
l’ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris. El consell escolar del centre, justificant-ho 
adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi d’aquesta relació. Sense aquest 
acord explícit i justificat per a una activitat concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb 
caràcter general. En el cas d’alumnes amb necessitats educatives especials es conformarà a les seves 
característiques. 

  



 

    

 

Elaborat: Prefectura Imprès codi: NOFC Versió: 7 

Revisat: Direcció   

Aprovat: Consell escolar Data: 18/09/2019 Pàgina 109 de 132 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Mollet del Vallès 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

Article 53. Viatges d’estudis. 

53.1. Documentació necessària. 

Prefectura d'Estudis tindrà a disposició del professorat una "carpeta de viatges d'estudis" que 
contindrà l'expedient del viatge i que es retornarà un cop s'hagi tancat l'expedient. Aquest 
contindrà: 

• Imprès de sol·licitud 

• Model per a la relació d'alumnes (assegurança) 

• Imprès en cas d'accident 

• Telèfons d'urgència 

• Model per a l'informe posterior 

• Model d'autorització dels pares 

• Dossier de treball de l'alumne/a. 

L'imprès de sol·licitud de viatge d'estudis, recull de la informació precisa perquè l'Equip Directiu 
pugui aprovar-la o denegar-la. Aquesta proposta la presenta el Tutor del grup, amb un mínim de 
quinze dies d'antelació. Ha d'incloure necessàriament la llista dels alumnes participants a l'excursió. 

L'informe posterior al viatge d'estudis: El professor-coordinador del viatge és el responsable 
d'omplir, a la tornada, aquest informe, que aporta dades que poden ser d'interès per al futur. És 
important que hi consti l'empresa de transports i la data. Aquest informe serveix també per justificar 
les faltes d'assistència a les classes no impartides amb motiu del viatge i també per sol·licitar de 
l'AMPA les despeses del professorat participant, si aquest ho estima oportú. 

53.2. Procediment d’autorització del viatge. 

Per tal de facilitar la tasca dels tutors a aquest respecte, a l'inici de cada curs escolar, cada un dels 
Departaments Didàctics de l'Institut presentarà, si s’escau, una proposta de viatge d'estudis per a 
cadascun dels nivells educatius en els quals intervé. Aquestes propostes seran estudiades en una 
reunió de junta pedagògica. 

L'Equip Directiu estudiarà les propostes a una reunió ordinària posterior i, cas de complir tots els 
requisits, l'aprovarà provisionalment. El director presentarà al Consell Escolar la relació completa de 
viatges d’estudis per tal de procedir, si s’escau, a la seva aprovació definitiva. 
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Un cop aprovat el viatge al Consell Escolar, el o la cap d’estudis posarà un avís de viatge, a la Sala de 
Professors i a la carpeta corresponent d’intranet. Hi figuraran els grups i professors que hi participen 
i així estaran informats els professors en general, i especialment els de guàrdia. 

A fi de potenciar els viatges com a eina pedagògica, el Consell Escolar podrà acordar subvencionar-
los parcialment. 

53.3. Condicions d’autorització del viatge. 

Atesa la finalitat pedagògica i cultural dels viatges d'estudis, no se'n podrà autoritzar cap que no 
tingui un contingut cultural o d'estudis d'un 50% com a mínim. Ha d'estar relacionat amb les 
matèries d'estudi del curs corresponent. 

Els professors que marxin hauran de deixar una feina concreta i avaluable pels alumnes que quedin 
amb els professors de guàrdia, per facilitar la seva feina. 

En les sortides, la relació entre alumnes i professors-acompanyants serà com a màxim de 20/1 en 
l’ESO i de 25/1 en els ensenyaments postobligatoris i en qualsevol cas el número de professors/es 
com a mínim serà de 2. El consell escolar del centre, justificant-ho adequadament per a una activitat 
concreta, 

podrà acordar el canvi d’aquesta relació. Sense aquest acord explícit i justificat per a una activitat 
concreta, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter general. En el cas d’alumnes amb 
necessitats educatives especials es conformarà a les seves característiques. 

Els professors acompanyants hauran de ser necessàriament professors del grup que sol·licita el 
viatge d'estudis i, preferentment, el tutor del grup. Un dels professors acompanyants es considerarà 
coordinador del viatge i serà qui tingui cura de l'informe final i, en general, del bon funcionament 
del viatge. 

Els alumnes que no assisteixin al viatge hauran de portar justificant dels pares com en el cas de les 
faltes d'assistència a classe. 

S'assegurarà que els alumnes portin la documentació pertinent: DNI o passaport, targeta sanitària, 
etc. 

Els alumnes menors d'edat hauran de presentar una autorització signada pel pare/mare o tutor 
legal. 
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53.4. Dates de realització del viatge. 

Com a màxim es faran dos viatges d'estudi en cada curs acadèmic, sense comptar el viatge de fi 
d'estudis. Entre sortida i sortida han de passar un mínim de 30 dies lectius, excepte quan es donin 
circumstàncies que aconsellin altres terminis. Tot i així, s'aconsella als tutors que s'organitzin en 
trimestres diferents i dies de la setmana distints a fi de no perjudicar sempre les mateixes matèries. 

La durada dels viatges d'estudi serà normalment d'un o dos dies exceptuant aquells casos en què la 
naturalesa dels objectius del viatge aconselli el contrari. 

El període marcat per la seva realització serà el comprès entre els mesos d'octubre fins a primers de 
maig. L'equip directiu concretarà la data límit en cada curs. Aquesta data s'inclourà a la Programació 
General Anual del centre. 

Article 54. Viatges de fi d’estudis. 

54.1. Condicions d’organització. 

Es poden organitzar diversos grups, cada un amb una ruta pròpia, sempre que reuneixin els requisits 
adequats i comptin amb l'aprovació del Consell Escolar el qual tindrà en compte el nombre 
d'alumnes participants i de professors acompanyants, que necessàriament han de ser professors 
que coneguin els alumnes. La proporció de professors acompanyants serà la següent: fins a 20 
alumnes, 2 professors. Més de 20 s'augmentarà el número de professors acompanyant 
proporcionalment al número d'alumnes. 

El viatge haurà de contemplar a més de l'aspecte turístic, aspectes culturals, tècnics o científics, per 
al seu millor aprofitament. 

A la Programació General Anual s'hi inclouran les dates de realització del viatge de final d’estudis. 

Si hi ha diversos grups amb ruta pròpia les dates hauran de ser pràcticament coincidents pel que fa 
als dies lectius que puguin quedar-hi afectats. 

54.2. Comissions pro-viatge fi d’estudis. 

Els alumnes, si escau, faran una comissió pro-viatge fi d'estudis, al cap de la qual hi figurarà un 
professor responsable nomenat per la Direcció. En aquesta comissió hi hauran d'estar representats 
tots els grups que tinguin dret a fer el viatge, tant diürns com nocturns i hi estiguin interessats. 
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Es faran els equips necessaris per a aconseguir desenvolupar les activitats pròpies, destinades a 
recollir fons i organitzar el viatge. Aquestes activitats seran controlades i orientades pels professors 
responsables des de l'inici del curs. 

Amb la finalitat d'abaratir el cost al màxim pels alumnes, la Comissió podrà sol·licitar al Departament 
d'Educació de la Generalitat i a l'Associació de Pares o a altres entitats i institucions les subvencions 
corresponents. 

54.3. Projecte de viatge de fi d’estudis. 

Constituïda la comissió, haurà de presentar a Direcció un projecte, en el qual hi figurarà: 

• Relació alfabetitzada d'alumnes participants reunits en grups. És perquè l'assegurança escolar 
els cobreixi, i tingui constància el Centre dels alumnes que hi participen. 

• Proposta dels professors responsables que hagin acceptat acompanyar els alumnes. 

• Relació detallada de les activitats a desenvolupar i data aproximada dels plans previstos per a 
recollir fons. 

• Pressupost del viatge. 

54.4. Condicions d’autorització del viatge de fi d’estudis. 

L'autorització per a qualsevol viatge de fi d'estudis haurà de sol·licitar-se a Direcció, amb un mínim 
de 15 dies d'anticipació al consell escolar que l'haurà d'aprovar definitivament. Pel que fa al 
procediment de valoració i autorització i difusió se seguirà les mateixes pautes que apareixen 
referides als viatges d’estudis. 
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Capítol VIII. Normes d’ús d'instal·lacions del centre. 

Article 55. Servei de fotocopiadores. 

Les fotocopiadores quedaran assignades al personal de consergeria, qui es cuidarà de fer les 
fotocòpies que els hi demanin així com també, tenir cura de les màquines, vigilar que no falti toner 
i avisar al servei de manteniment quan es detecti algun problema. També és necessari mantenir 
l’entorn de les màquines i tota la consergeria neta i endreçada. 

Les fotocòpies, plastificacions, enquadernacions, etc. per als alumnes o particulars s’han de cobrar 
segons el preu vigent i liquidar al secretari adjunt. 

La fotocopiadora gran “OCE” és d’ús exclusiu del personal de consergeria, així que cap altra persona 
hi tindrà accés. 

Les altres fotocopiadores més petites han de servir fonamentalment per treballs de poques còpies. 

Cada professor tindrà un codi identificatiu a l’hora de fer fotocòpies. 

El personal de consergeria portarà el control del nombre de fotocòpies que es fan, anotant el nom 
de la persona, el nombre de còpies, la destinació o Departament. Les fotocòpies per alumne/a 
s’anotaran nom i cognoms i nombre de còpies. 

Les impressores petites no reconeixen el Word, per tal d’imprimir directament un arxiu ha d’estar 
en PDF. 

El personal de consergeria no farà cap fotocòpia ni atendrà cap petició per fotocòpies, 
enquadernacions, plastificacions, etc., dels alumnes fora de l’horari assignat, fins i tot si venen de 
part d’algun professor/a. A aquests efectes l’horari assignat és: matí de 13,30 a 14,30 hores; tarda 
de 17 a 18 hores i de 18,45 a 19,15 hores. 

El personal de consergeria donarà data de lliurament dels treballs sol·licitats per fotocopiar, 
enquadernar, plastificar, etc., depenent de la complexitat d’aquests treballs. 

El personal de Consergeria farà les còpies dels dossiers de reforç i les distribuirà entre l’alumnat. 
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Article 56. Portes d’accés. 

El personal de consergeria haurà d’aplicar l’horari oficial de l’institut Mollet per l’obertura i 
tancament de la porta principal. Durant el curs l’Institut es tancarà a les 22h L’alumnat que arribi 
tard no podrà accedir al centre si no porta la justificació pertinent així com el carnet del centre. No 
serà vàlida la justificació de paraula, ni un paper qualsevol sinó la que està a l’agenda de l’alumnat, 
document oficial, o imprès de l’Institut. 

La porta de l’aparcament romandrà sempre tancada. El professorat que porti el seu vehicle haurà 
de tenir la seva targeta del comandament per obrir. Els alumnes no poden aparcar els seus vehicles 
dintre del centre. 

La porta d’accés es podrà obrir fora de l’horari indicat per tal que puguin accedir o sortir l’alumnat 
amb justificació o autorització signada pel tutor/a o prefectura d’estudis, personal del centre o 
pare/mare. 

Per tenir accés al centre fora de l’horari indicat la persona que vulgui entrar s’ha d’identificar 
utilitzant l’intèrfon de la porta principal. La porta s’obrirà utilitzant el polsador que hi ha a 
consergeria. 

Article 57. Claus del centre. 

Les claus de l’ Institut han de ser totes a l’armari que hi ha a consergeria. L’armari de claus ha de 
romandre sempre tancat amb clau. 

Cada conserge tindrà una clau d’aquest armari general. Només els/les conserges podran lliurar i 
recollir les claus. 

Sota cap concepte es donaran claus a alumnat i/o personal que no sigui del centre. Si amb motiu de 
reparació o manteniment o entrada de material algú demana claus, seran les/els conserges qui vagin 
a obrir, tancant la porta corresponent en acabar la feina. 

Sempre que es deixi una clau els conserges apuntaran, en els fulls de control de claus, a qui es deixa, 
hora i dia de lliurament i hora i dia de retorn. 

Les claus s’han de tornar sempre abans d’acabar la jornada de l’institut. Els/les conserges han 
d’estar amatents per demanar-les i evitar deixar l’armari incomplet. 
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La pèrdua d’una clau ha de ser comunicada d’immediat a l’Administrador per tal que es prenguin 
mesures. 

Article 58. Funcionament del bar-menjador. 

Els únics usuaris del bar-menjador són els professors, alumnes, pares, personal no docent i personal 
al servei del centre. En conseqüència, l’adjudicatari d’aquest servei no podrà admetre, ni servir 
d’altres persones sense una autorització expressa i escrita del Director/a. 

L’adjudicatari del Bar es fa responsable de l’ordre i neteja de les instal·lacions i mobiliari del local. 

Queda prohibida totalment la venda de llaminadures, begudes alcohòliques i de tabac. Igualment 
està prohibit qualsevol tipus de jocs, cartes, daus, dominó, etc. 

L’adjudicatari farà proposta de preus. En aquesta proposta inclourà tots els productes que tingui a 
la venda. Només se servirà el que hi hagi en aquesta llista. L’esmentada proposta haurà d’ésser 
aprovada pel Consell Escolar i no es podran variar els preus ni la qualitat dels productes. Es farà 
pública una vegada aprovada, en els taulers d’avisos del Bar i a la barra. 

L’adjudicatari i la seva activitat estaran sotmesos a les normes pedagògiques i de convivència 
establertes en aquestes NOFC. 

L’adjudicatari informarà a la Direcció sobre el personal que utilitzi de forma incorrecta el bar, o que 
maltracti el mobiliari. A aquestes persones se’ls aplicarà les sancions previstes en el reglament. 

L’horari de funcionament de la cantina serà aprovat per la Direcció del centre a proposta de 
l’adjudicatari. 

Article 59. Ús dels lavabos d’alumnes. 

Cas que un alumne a classe necessiti fer ús del lavabo ho podrà fer sota responsabilitat directa del 
seu professor d’aula. El professor podrà enviar l’alumne sol o acompanyat, a consergeria per tal que 
el personal d’aquest servei obri un lavabo del primer pis a l’alumne i anoti la petició en el registre 
corresponent dipositat a consergeria o deixi la clau a l’alumne a canvi del seu carnet. Posteriorment, 
el conserge tancarà el lavabo i l’alumne tornarà a classe. A la franja de tarda, els lavabos de l’edifici 
A es mantindran oberts. Els edificis B i C tindran sempre els lavabos oberts. Els alumnes de BTX 
poden anar als lavabos de l’edifici C i als de la cunya. 
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Els lavabos de la cunya estaran oberts a l’hora dels esbarjos. 

A l’hora del pati els alumnes d’ESO podran fer servir els lavabos de l’edifici de les pistes esportives. 
Els alumnes d’ESO no podran anar als lavabos de l’edifici B. 

Article 60. Manteniment general del centre i utilització de recursos 
materials. 

Els alumnes fan una aportació d’una quantitat en concepte de material escolar, a compte de 
fotocòpies o dossiers o materials. 

El Consell Escolar aprova una quota de materials que cal abonar en el moment de la matrícula. És 
obligació de tothom mantenir el centre net, respectar-lo i evitar usos que posen en perill les 
instal·lacions. 

Qualsevol que per actituds contràries a la convivència causi prejudicis haurà de fer-se càrrec de les 
despeses sense prejudici de les corresponents sancions. Aquesta norma també s’aplicarà en 
aquelles activitats programades que es facin fora del centre. 

Cas que el danys fossin produïts per l’autor/a que s’empara en un grup, serà aquest qui es farà 
càrrec del desperfecte en tant no surtin els autors/res directes. 

Els/les tutors/res poden nomenar dos responsables de classe, amb sistema rotatori cada quinze 
dies, que tindrien cura de l’ordre, netedat, inventari de material i comunicació de qualsevol 
desperfecte. 

Cas de desperfectes imputables al grup, aquests serien abonats pel propi grup.  

La vetlla per part d’aquests responsables facilitarà el fet de treballar més a gust. 
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Article 61. Cessió d’instal·lacions i de material a persones, entitats o 
institucions externes. 

61.1. Cessió d’instal·lacions. 

Es podran admetre i atendre les peticions provinents d’entitats publiques o privades, i tindran 
prioritat les que tinguin relació amb el món escolar i educatiu. 

La petició haurà de formular-se per escrit, amb antelació suficient, especificant: 

• Instal·lació a utilitzar. 

• Durada. 

• Finalitat d’ús. 

• Personal necessari. 

• Nom de l’entitat o col·lectiu. 

• Nom i adreça de la persona responsable. 

Aquesta cessió pot estar subjecta a l’aportació de les quantitats necessàries per tal de cobrir les 
despeses de funcionament de les instal·lacions. La quota a aportar serà pactada en acord del consell 
escolar. L’administrador/a controlarà l’ús de les instal·lacions. 

61.2. Cessió de material. 

Caldrà fer una sol·licitud semblant a la de cessió d’instal·lacions. 

Només es podrà deixar a persones de provada confiança, amb el coneixement de la persona 
responsable del material sol·licitat. En tots els casos, la recollida i la devolució del material seran a 
càrrec de qui hagi fet la petició, així com també la reparació dels desperfectes, si n’hi ha. 
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Capítol IX. Participació de les famílies. 

Article 62. Principis generals. 

La col·laboració i la participació de les famílies dels alumnes és imprescindible per assolir els millors 
resultats educatius en un centre i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat. 

En el cas de les famílies nouvingudes, el centre establirà els mecanismes necessaris per facilitar la 
seva integració en la vida del centre, en la majoria dels casos, mitjançant l’aula d’Acollida. 

En el cas dels alumnes de primer curs d’ESO, al setembre hi haurà unes entrevistes entre algun 
professor de l’equip docent i els pares, mares o tutors/res dels nous alumnes, previstes en el pla 
d’Acollida del Centre. També hi ha programada una reunió de pares a finals de setembre per tal de 
presentar als tutors i informar d’aspectes generals relatius al curs. 

En cas d’incorporació tardana, un cop començat el curs, serà el coordinador de cada curs que 
s’encarregarà de l’acollida amb una entrevista individual. 

Article 63. Participació individual. 

La primera dimensió de col·laboració i participació és la que es dóna normalment a través del tutor 
o tutora i que es refereix al seguiment continuat dels progressos educatius de cada noi i noia durant 
tot el seu temps de permanència a l’institut. La programació horària del centre té en compte les 
possibilitats dels pares i mares per tal de facilitar-los les entrevistes amb els tutors de llurs fills i filles. 
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Article 64. Participació col·lectiva. 

Una segona dimensió és la de caràcter col·lectiu, la participació de pares i mares com a sector de la 
comunitat educativa en la gestió del centre. Els canals de participació i col·laboració de pares i mares 
en l’Institut són tres: 

• El Consell Escolar. Els procediments de participació dels pares, mares o tutors legals en aquest 
òrgan de govern col·legiats es detallen a l’article 3. 

• Les Associacions de Mares i Pares. Segons l’article 6.2 del Decret 199/1996 de 12 de juny, les 
associacions de pares d'alumnes poden realitzar en els instituts d'educació secundària les seves 
activitats i programes de formació, de la manera que estigui establerta a la normativa vigent. A 
l’ Institut Mollet es troba legalment constituïda una Associació de Mares i Pares les 
competències i funcionament intern de la qual consten als seus estatuts fundacionals. 

• L’Associació Esportiva Escolar. A l’ Institut Mollet es troba constituïda una Associació Esportiva 
escolar segons la normativa vigent (bàsicament el Decret 230/2005, de 25 d’octubre, pel qual es 
regulen les associacions esportives escolars de centres docents (DOGC núm. 4498, 27.10.2005). 
Les competències i funcionament intern de la qual consten als seus estatuts fundacionals. 

Per garantir la presència de mares i pares en la vida del centre a través de les AMPES i de l’Associació 
esportiva escolar es procura satisfer les següents condicions mínimes: 

• Facilitar espais, i l’accés a aquests espais en l’horari adequat, per a les activitats de les 
associacions de mares i pares. 

• Reservar espais en el tauler o sistema d’anuncis del centre per a les associacions de mares i 
pares. 

• Establir un calendari de contactes periòdics entre l’Equip Directiu del centre i les associacions de 
mares i pares. 

• Així mateix, per tal que el consell escolar del centre sigui efectivament un organisme de 
participació de les famílies, la direcció procura: 

 Programar un calendari de reunions que n’inclogui, com a mínim, una a començament de 
curs, una altra al final i una cada trimestre. 

 Que les reunions del consell escolar tinguin lloc en un horari que permeti l’assistència dels 
representants de mares i pares. 

 Que la convocatòria de les reunions s’efectuï amb prou antelació. 
 Facilitar prèviament informació i documentació dels temes que es tractaran en les sessions 

del consell escolar. 
 Que es confeccioni l’ordre del dia de les sessions de manera que incorpori els punts que 

pugui sol·licitar el sector de mares i pares. 
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 Que es difonguin a tota la comunitat educativa els acords del consell que siguin d’interès 
general. 

 Garantir al sector de mares i pares membres del consell escolar la disponibilitat de les actes 
de les sessions del consell. 

Article 65. Recomanacions als pares, mares i tutors legals. 

• Cal conèixer el Normes d’Organització i Funcionament del Centre i col·laborar per tal que puguin 
aconseguir-se els objectius. 

• S’han d’entrevistar periòdicament amb el professorat, quan les circumstàncies ho aconsellin i 
sempre que siguin requerits per aquests, d’acord amb l’horari posat per aquest fi. 

• S’atendran puntualment les citacions del centre, justificant en tot cas la no assistència. 

• Els pares i mares o tutors legals evitaran crítiques al professorat davant els fills per tal de no 
menyscabar-ne l’autoritat moral i professional. 

• Es facilitaran tot tipus d’informació i dades relacionades amb els/les fills/filles que se’ls sol·liciti. 

• Es vigilaran i controlaran les activitats dels/les fills/filles. 

• Es col·laborarà per tal que puguin complir els deures de: assistència, puntualitat, ordre, higiene, 
treballs encomanats, etc. 

Article 66. Lliurament individual de les qualificacions d’ESO. 

Segons es preveu a l’objectiu 3.2.1 de l’addenda del Pla Estratègic del Centre (2011-12), el lliurament 
trimestral de qualificacions d’ESO es farà de forma individual mitjançant una entrevista personal 
entre el/la tutor/a o algun membre de l’equip docent del grup-classe i el pare, mare o tutor/a. 
Coordinació d’ESO lliura ales famílies la carta de convocatòria personalitzada amb l’hora i el lloc on 
es farà l’entrevista. Prefectura d’Estudis organitza els espais necessaris per al lliurament. Aquesta 
entrevista tindrà una durada aproximada de 10 minuts i té com a objectiu crear un clima de 
proximitat entre l’equip docent i les famílies de manera que es puguin resoldre dubtes entorn a 
l’aprofitament acadèmic de l’alumne/a i es puguin tractar problemes d’absentisme, disciplina, o 
d’altres, en cas que n’hi hagi. En cas que els pares no puguin assistir, hauran de recollir les 
qualificacions a Prefectura d’Estudis, on restaran durant 8 dies fins que es lliurin als tutors/res 
corresponents.  Si la família, un cop transcorregut un mes a partir de la data inicial de lliurament, no 
es presenta al centre a recollir les notes, el tutor lliurarà aquesta documentació als alumnes de 
forma directa.  Al juliol, en canvi, es quedaran a Prefectura d’Estudis durant tot el mes per qui les 
hagi de recollir. 



 

    

 

Elaborat: Prefectura Imprès codi: NOFC Versió: 7 

Revisat: Direcció   

Aprovat: Consell escolar Data: 18/09/2019 Pàgina 121 de 132 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Mollet del Vallès 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

Article 67. Servei de menjador. 

L’institut ofereix un servei de menjador a l’escola Sant Jordi per a les famílies que així ho sol·licitin. 
El servei inclou els professors de guàrdia que acompanyen els alumnes fins a les instal·lacions de 
l’escola Sant Jordi (al costat de l’institut), el dinar i els monitors. S’informarà a principi de curs a la 
reunió d’acollida a primer d’ESO o mitjançant les tutories. 
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Control de canvis 

Versió 1. Presentada per la seva aprovació al setembre de 2012. 

 

Versió 2. Presentada per la seva aprovació al setembre de 2013. 

• Supressió del càrrec directiu unipersonal Adjunt a Secretari i redistribució de les seves funcions. 

• Supressió de la Intranet . 

• Progrés en la implantació de l’aplicatiu ClickEdu. 

• Canvi en el formulari i en el procediment d’expulsió d’alumnes. 

• Revisió dels procediments portats a terme durant el curs 2012-13 

• Supressió de l’activitat d’Estudi Assistit per manca de subvencions. 

• Article 66: Lliurament individual de les Qualificacions d’ESO 

• Atenció a la diversitat, planificació dels esbarjos i Sevei de Menjador 

Versió 3. Presentació per a la seva aprovació al setembre de 2014. Bàsicament les modificacions 
respecte a les versions anteriors han estat motivades primer per l’adequació de les NOFC als canvis 
normatius i segon per tal de reflectir la nostra realitat com a centre. 

• Adequació normativa legal de referència. 

• Art.7 Adequació normativa de referència. 

• Art 7.1. Canvi de designació Sotsdirector de la cicles formatius per Cap d’Estudis de FP 

• Art 7.1.q. Canvi de Memòria anual d’activitats del centre, per memòria anual de centre. 

• Art 7.4. Adequació funcions Cap d’estudis de FP. 

• Art. 7.8. Adequació funcions de l’Administrador 

• Art. 8. Adequació i designació d’Òrgans de Coordinació. Comissió de Disciplina i comissió de 
Biblioteca, Coordinador/a de Cicles Formatius i Coordinador/a de Biblioteca 

• Art 9.3. Supressió de mesura correctora tipificada. 

• Art. 9.6. Adequació de la composició de la comissió de qualitat. 

• Art.9.7. Adequació de la composició de la comissió d’informàtica. 

• Art.9.8. Adequació dels departaments didàctics al centre. 

• Art 9.9. Adequació de la coordinació de equips docents. 

• Art 10.2. Adequació de les funcions de la coordinació de ESO. 

• Art 10.3. Adequació de les funcions de la coordinació de curs de ESO. 

• Art 10.4. Adequació de les funcions de la coordinació de Batxillerat. 
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• Art 10.5. Adequació de les funcions de la coordinació d’equips docents. 

• Art 10.6. Adequació de les funcions de la coordinació de Formació Professional. 

• Art 10.6. Adequació de les funcions de la coordinació de Formació Professional. 

• Art 10.8. Incorporació de la figura i les funcions de la coordinació de Cicles Formatius. 

• Adequació en la seriació dels diferents articles per incorporació de l’anterior. 

• Art 10.9 Adequació funcions del Coordinador de Informàtica. 

• Art. 10.10 Adequació relació funcional del Coordinador LIC. 

• Art 10.12 Adequació funcions del Coordinador de Prevenció de Riscos laborals. 

• Art 10.13 Adequació funcions del Coordinador d’activitats i serveis escolars i extra-escolars. 

• Art 10.14 Incorporació de la figura i les funcions de la coordinació de Biblioteca. 

• Art 10.15 Adequació funcions del Cap de Departament. 

• Supressió de la figura del Cap de Departament de la Família de referència de l’institut Mollet. 
Família Electricitat-Electrònica. 

• Art 10.17. Adequació funcions del Professor/a Tutor/a 

• Art 11.5. Incorporació dels instruments de participació dels alumnes en el funcionament i vida 
de l’institut Mollet. 

• Art 11.7. Incorporació dels instruments d’informació per als alumnes en el funcionament i vida 
de l’institut Mollet. 

• Art 11.9. Incorporació dels diferents instruments d’orientació escolar i professional per als 
alumnes. 

• Art. 11.11. Incorporació dels diferents instruments i actuacions per tal de garantir la protecció 
social dels alumnes davant d’una possible situació de risc. 

• Art. 11.12 Incorporació del procediment d’actuació davant la protecció dels drets de l’alumnat. 

• Art. 12.1. Adequació de les funcions del sots-delegat 

• Art. 12.2. Incorporació dels objectius del centre respecte el Consell de Delegats i delegades 

• Art. 14. Incorporació de la prohibició de portar mòbils al centre i als exàmens oficials. 

• Art. 16 Adequació respecte a l’accés i l’us , per part de les famílies, de l’aplicatiu Click-edu per 
consultar l’assistència dels fills, així com la comunicació de les faltes i el tractament de 
l’absentisme. 

• Art. 16.2. Adequació dels percentatge d’absentisme i el protocol a seguir. 

• Art. 16.3. Incorporació protocol de petició de mesures extraordinàries respecte a la justificació 
de faltes d’assistència. 

• Art. 16. 8. Adequació de la normativa sobre la justificació de faltes d’assistència. 

• Art. 17. Adequació sobre la notificació al centre de les absències no programades dels alumnes. 

• Art 18. Incorporació de mesures sobre el retard sistemàtic dels alumnes. 

• Art. 19.1 Adequació sobre l’actitud i el comportament de l’alumnat al centre 

• Art. 19. 1 Incorporació de la prohibició de vapejar al centre i les seves instal·lacions. 
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• Art. 19.1 Incorporació de la qualificació de falta molt greu a la negació de retornar d’una sortida 
del centre, així com de protocol immediat d’actuació. 

• Art. 21. 2. Adequació de les funcions del carnet escolar del centre. 

• Art. 21. 3 Ampliació de la Prohibició de fumar i vapejar o fer ús de cigarretes electròniques així 
com de qualsevol dispositiu que simula l’hàbit de fumar. 

• Art. 21. 4 Incorporació de la prohibició de l’ús de gorres en tot el recinte del centre, incloses les 
instal·lacions exterior, en tot l’horari lectiu. 

• Art. 34. Adequació del sistema de control d’assistència del professorat 

• Art. 36 Adequació del protocol dels permisos i llicències del personal docent. 

• Art. 38 Adequació del protocol de la justificació de faltes d’Asistencia així com la comunicació 
registre i notificació 

• Art. 39. 3. Adequació del procediment d’entrevistes amb les famílies. 

• Art. 40. 1 Adequació a la normativa sobre assignació d’hores de servei de guàrdia. 

• Art. 40. 2. Adequació del servei de guàrdies a l’horari compactat del centre. 

• Art 40. 3. Adequació dels mecanismes de gestió del servei de guàrdies en funció del tipus 
d’absències quan aquesta es imprevista. 

• Art. 40. 4. Adequació dels mecanismes de gestió del servei de guàrdies respecte al procediment 
de 

• Registre dels comunicats d’expulsió. 

• Art. 40. 6. Adequació dels serveis de la biblioteca al protocol de gestió de les incidències i 
l’expulsió d’alumnes de l’aula, així com la gestió de l’ús de la biblioteca com espai docent. 

• Art. 41. 5. Adequació de la normativa sobre la confecció dels horaris. 

• Art. 42. Adequació del procediment de les justes d’avaluació. 

• Capítol VI. Adequació del títol a la normativa sobre tractaments mèdics. 

• Art. 47. 1. Incorporació de la normativa sobre tractament mèdic d’alumnes amb malalties 
cròniques. 

• Art. 47. 2. Incorporació de la normativa sobre tractament mèdic de curta durada. 

• Art. 47. 3. Incorporació de la normativa sobre Malalties transmissibles. 

• Art. 48. Adequació de la normativa sobre trasllat a l’hospital 

• Art. 56. Adequació sobre l’horari oficial del centre. 

• Art. 60. Adequació del procediment sobre la utilització de recursos materials de centre. 

Versió 4. 

• Art. 21.4. S’ha afegit la conveniència de portar una indumentària adequada en el recinte escolar. 

• Art. 16.2.2.5. S’ha canviat el percentatge del 20% al 25%, tal i com indica la normativa. 
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Versió 5 (juliol 2017) 

• Art 7.1. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de director. 

• Art 7.2. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de cap d’estudis. 

• Art 7.3. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de cap d’estudis adjunt. 

• Art 7.4. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de cap d’estudis de FP. 

• Art 7.5. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador 
pedagògic. 

• Art 7.6. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de secretari. 

• Art 7.7. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec d’administrador. 

• Art 10.2. S’ha afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador d’ESO. 

• Art 10.4. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de 
Batxillerat. 

• Art 10.5. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador d’equip 
docent. 

• Art 10.6. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de 
formació professional. 

• Art 10.7. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de cicles 
formatius. 

• Art 10.8. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador 
d’informàtica. 

• Art 10.9, S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador 
lingüístic, intercultural i de cohesió social (LIC) 

• Art 10.10. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de la 
qualitat. 

• Art 10.11. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de 
prevenció de riscos laborals. 

• Art 10.12. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador 
d’activitats extraescolars. 

• Art 10.13. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de coordinador de 
biblioteca. 

• Art 10.14. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de cap de departament. 

• Art 10.15. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de cap de seminari. 

• Art 10.16. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de professor tutor. 

• Art 10.17. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de tutor de formació 
en centres de treball (FCT). 

• Art10.18. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de responsable de l’aula 
d’acollida. 
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• Art. 10.18. S’ha afegit la feina de tutor a tots els efectes que ha de fer el responsable de l’aula 
d’acollida. 

• Art. 10.19. S’han afegit les competències necessàries per exercir el càrrec de tutoria tècnica 
d’aula informàtica. 

• Art 12.1. S’ha afegit que el temps per escollir delegats de classe als cursos de primer d’ESO podrà 
arribar als dos mesos 

• Art 12.1. S’ha modificat el càrrec qui nomena als delegats de curs. Serà el tutor del grup. 

• Art 15.4. S’ha eliminat “màquines d’escriure”. 

• Art 16.2.2.1.  S’ha afegit “a excepció dels cicles formatius” en l’acció de l’enviament per part de 
ClickEdu d’un avís  en cas de faltes d’assistència dels alumnes. 

• Art 16.8 S’ha eliminat PQPI i s’ha afegit PFI. 

• Art 18. S’ha modificat la frase:” el professor de guàrdia introduirà un avís de porteria” i s’ha 
afegit” El professor de guàrdia introduirà un avís al ClickEdu”. 

• Art 19.5. S’ha incorporat aquesta prohibició: l’alumne no podrà ni entrar ni estacionar qualsevol 
vehicle a motor dins del recinte de l’institut. 

• Art 21.17.  S’ha eliminat la frase: “llençar guix”. 

• Art 21. S’ha afegit el punt 21.28 i diu el següent: Els alumnes no poden utilitzar el monopatí o 
els patinets dins del centre. Els patinets no podran entrar a les aules i hauran de ser guardats a 
la zona d’aparcament de les bicicletes. 

• Art 32.6. S’ha modificat el protocol d’actuació en la suspensió provisional d’assistència a classe 
d’un alumne en el cas d’ncoació d’un expedient. 

• Art 38. Es modifica el protocol d’arxivació dels comunicats de control d’assistència dels 
professors. No es farà a secretaria i si es farà a prefectura d’estudis. 

• Art. 40. S’ha modificat el  número d’hores lectives dels professors. Ara posa 19 hores. 

• Art 40. S’ha afegit al protocol de gestió d’expedients disciplinaris. L’instructor de l’expedient 
tindrà una reducció d’hores de guàrdia en funció de la disponibilitat del centre i la dificultat del 
cas. 

• Art 40.3. S’ha modificat el protocol en cas d’absència puntual del professor. Abans deia “el 
professor pot enviar la feina” i ara diu “el professor enviarà la feina”. 

• Art 40.4. S’ha modificat una de les obligacions del professor de guàrdia. Ara diu: Introduir la 
informació en el ClickEdu, amb independència del registre en suport paper. 

• Art.42. S’ha modificat aquest protocol: “Presidirà cada junta el Tutor del grup, amb el suport 
d’un representat de Prefectura d’estudis o de l’equip directiu”. Ara figura: “amb el suport d’un 
representat de l’equip directiu”. 
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Versió 6 (setembre 2018) 

1)Art.9.1. S’ha modificat el fragment: “Serà convocada periòdicament, un cop al trimestre en 
convocatòria ordinària”. Ara figura: “Serà convocada periòdicament, segons les necessitats del 
centre”. 

2)Art.9.2. S’ha modificat el fragment: “Està integrada pel cap o la cap d’estudis, que la convoca i 
presideix, pel coordinador/a pedagògic, el professor/a de psicologia i pedagogia, i, si ‘escau el 
mestre/a de pedagogia terapèutica, el coordinador/a d’ESO, el coordinador/a de llengua, 
interculturalitat i cohesió social del centre i els coordinadors de curs, caps de departament o altre 
professorat, així com el o la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) que 
intervé en el centre”. Ara figura: “Està integrada pels membres del departament d’orientació del 
centre, la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) i la coordinadora 
pedagògica, que la convoca i presideix. Qualsevol membre de la comunitat educativa del nostre 
centre pot participar en aquesta reunió, prèvia convocatòria, si la coordinadora pedagògica troba 
escaient la seva presència.” 

3)Art.9.4. S’ha modificat el fragment: “es reunirà trimestralment”. Ara figura: “es reunirà 
mensualment o segons les necessitats del centre, prèvia convocatòria del cap d’estudis”  

4)Art.9.7. S’ha modificat el fragment: “Estarà formada per dos membres de l’equip directiu, Cap 
d’Estudis de FP i Administrador. A més, pel Coordinador d’Informàtica i el Cap del seminari 
d’informàtica. També es podrà integrar algun altre professor nomenat per la seva qualificació 
tècnica en aquest àmbit. Com a responsable de la logística i el manteniment de les d’infraestructures 
informàtiques i el Responsable de la Xarxa informàtica del centre, el secretari serà el Coordinador 
d’informàtica.” Ara figura: “Estarà formada per un membre de l’equip directiu, el coordinador TAC 
i algun altre professor nomenat per la seva qualificació tècnica en aquest àmbit. Les reunions seran 
convocades i presidides pel membre de l’equip directiu i es convocaran segons les necessitats del 
centre”. 

5)Art.14. S’ha modificat el fragment: “Després de les avaluacions finals s’informarà del termini de 
reclamacions a Secretaria mitjançant una instància”. Ara figura: ”Abans de les avaluacions finals tota 
la comunitat educativa tindrà informació suficient sobre els terminis per fer reclamacions 
d’aquestes notes en temps i forma.” 

6)Art.40.1. S’ha modificat el fragment: “del Departament d’Educació“. Ara figura: ”del Departament 
d’Ensenyament”. 
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Versió 7 (setembre 2019) 

1)Art.9.9 S’ha afegit aquest apartat: 

Els equips docents de Cicles Formatius es reuniran de manera ordinària mensualment, d’acord amb 
allò que s’estableixi a la Programació General de l’Institut (PGI). 

 
2)Art.10.2. S’ha eliminat el següent paràgraf: Impulsen les proves extraordinàries de setembre. 

3)Art.16. S’ha reformat tot aquest punt i la redacció final és la següent: 

Assistència de l’alumnat 

• L’assistència dels alumnes és obligatòria per a totes les etapes educatives que s’imparteixen a 
l’Institut i és condició necessària per a l’avaluació contínua. 

• El professor d’ESO i BAT mitjançant l’aplicació informàtica (CLICKEDU) realitza el registre 
d’assistència dels alumnes en el mateix moment de fer la classe. 

• El centre al començar el curs, posa a disposició de les famílies i els alumnes l’accés a una aplicació 
informàtica que els hi permet consultar en temps real l’assistència dels seus fills, així com la 
consulta del seu horari entre altres opcions i sempre garantint la confidencialitat de la 
informació, i amb independència de la consulta directa de la família, aquesta aplicació lliura 
mitjançant el correu electrònic una notificació cada hora en cas d’absència de l’alumne. 

• Els tutors d’ESO amb l’ajuda de la TIS i de Prefectura d’Estudis justifiquen les faltes a l’aplicació 
quan es disposi de la documentació pertinent. Si té constància de faltes programades introdueix 
l’avís a l’aplicació informàtica. 

• El tutor d’ESO amb l’ajuda de la TIS revisa periòdicament el percentatge de faltes dels seus 
tutorands i els comunica a ells i a les famílies que han arribat al 10% de faltes injustificades. 
Aquest avís es farà amb el document F-PGQ45-01. 

• Si l’alumne d’ESO no fa un canvi positiu i el percentatge de faltes arriba al 25%, el tutor comunica 
a l’alumne i a la família que ha arriba a un límit problemàtic mitjançant el document F-PGQ45-
01.  

• El tutor d’ESO en detectar el 25% de faltes d’assistència injustificades ho comunica a Prefectura 
d’estudis.  

• Prefectura d’estudis estudia conjuntament amb el departament psicopedagògic i d’orientació el 
cas i determina la idoneïtat d’enviar-lo a la Comissió Social. 
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• Els professorat de BAT (al CLICKEDU) i CCFF (a l’Excel compartit que controla el tutor) si tenen 
justificacions de les faltes dels seus alumnes a les seves hores de classe realitza les justificacions 
pertinents.  

• El professorat de BAT i CCFF revisa periòdicament el percentatge de faltes dels seus alumnes a 
cada matèria i avisa al tutor. Un cop recopilada la informació sobre l’alumne absentista, el tutor 
comunica a l’alumne i a la família (si l’alumne és menor d’edat) que han arribat a un dels avisos 
corresponents segons sigui el 10% d’absències injustificades (amb el document F-PGQ45-02) o el 
25% d’absències injustificades, amb la corresponent pèrdua d’avaluació contínua (amb el 
document F-PGQ45-03). Aquesta informació quedarà recollida en un acta de l’equip docent 
pertinent.  

• Els tutor de BAT i CCFF si detecten alumne amb una absència continuada sense justificar de 15 
dies, a comptar des del dia que en té coneixement el tutor, ho comunicarà a Secretaria. El 
personal de Secretaria enviarà la notificació de baixa d’ofici (amb el document F-PGQ45-04) 
mitjançant una carta certificada als pares o tutors legals (si l’alumne és menor d’edat) o a 
l’alumne.  

• En el cas de determinats alumnes dels CCFF o de Batxillerat que per raons personals o 
professionals no poden complir amb l’obligatorietat de l’assistència continuada a totes les hores 
lectives del seu currículum, el tutor comunicarà en un informe escrit i raonat al Director/a les 
circumstàncies que es donen juntament amb la documentació original, informe mèdic, contracte 
de treball o d’altres que es consideri justifiquen una mesura excepcional. El Director determinarà 
sota quines condicions l’alumne pot mantenir el seu dret a l’avaluació contínua o, si s’escau, si 
s’ha de procedir a la pèrdua de l’avaluació contínua, l’anul·lació de matrícula en els termes que 
determinen les instruccions per a l’organització i el funcionament de centres educatius públics 
d’educació secundària (apartat 13.7.2. Resolució de 30 de juny de 2006 de Departament 
d’Educació i Universitats). 

• En el torn de matí no està permès que els alumnes surtin fora del recinte de l'Institut en hores 
lectives, excepte els alumnes que disposin d’autorització expressa. 

• Respecte a la no assistència a l’institut quan es convoca una jornada de vaga, segons el Decret 
279/2006, de 4 de juliol, els alumnes de 3r d’ESO i de 4t d’ESO poden adoptar decisions 
col·lectives en relació amb la seva assistència a classe, perquè no tinguin la consideració de falta 
ni siguin objecte de sanció; per aquest motiu, el Consell Escolar celebrat el dimarts 23 d’octubre 
de 2012 va determinar que l’alumnat de 3r i de 4t curs d’ESO pot prendre decisions en aquest 
sentit sempre i quan es reuneixin els consells de delegats i la votació al respecte sigui secreta. 
Tanmateix, i en qualsevol cas cal comunicar a la Direcció del centre amb un mínim de 48 hores 
d’antelació la decisió presa pel consell de delegats tot presentant la corresponent autorització 
dels pares i mares i adjuntant la convocatòria de vaga a la qual s’adhereixen. Els alumnes majors 
d’edat cal que segueixin el mateix procediment. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden prendre 
cap decisió al respecte. 



 

    

 

Elaborat: Prefectura Imprès codi: NOFC Versió: 7 

Revisat: Direcció   

Aprovat: Consell escolar Data: 18/09/2019 Pàgina 130 de 132 

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut de Mollet del Vallès 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

  

• Si el centre havia programat alguna activitat extraescolar en una jornada de vaga i s’havia fet 
algun pagament al respecte, l’Institut no retornarà l’import de l’activitat programada. 

• Només podran sortir a l’hora de l’esbarjo els alumnes de nivell educatiu superior a l’ESO. 

• En cas d’absència, els alumnes de BAT I CCFF i/o PFI podran aportar un justificant d’absència 
oficial emès per entitats, empreses o organismes legalment constituïts.. L’alumne/a presentarà 
aquesta justificació a tots els professors afectats i finalment al tutor/a que en prendrà notació i 
decidirà si la justificació aportada és acceptable. 

 

 

4)Art.50. S’ha afegit aquest apartat: 

50.1.1. Respecte als criteris de selecció de l’alumnat per fer Pràctiques Dual   

L’accés de l’alumnat per realitzar l’estada a l’empresa es realitzarà mitjançant el procediment 
següent: 

0.Signatura del document de compromís prèviament a la formalització de la matrícula. L’alumna 
dóna conformitat a la informació rebuda de les característiques de la formació en alternança. 

1.L’alumnat del CCFF confecciona el seu currículum vitae amb el suport del tutor del curs i del 
professorat del mòdul de Formació i Orientació laboral. 

2.L’equip docent i la tutora de FCT fa l’assignació d’alumnat candidat per a cada lloc d’estada ofert 
i la fa arribar a l’empresa. Criteris d’assignació: Garantir que l’alumnat ha superat el primer curs del 
cicle formatiu o tenen poques UF pendents amb la previsió d’aprovat; Aprovar la UF de FOL 
(Prevenció de riscos laborals/UF 2); Valorar per part de l’equip docent la idoneïtat d’alumnes que 
es trobin en altres situacions acadèmiques; Competències personals i socials. 

3.Cada alumne realitzarà entrevistes amb les persones o per llocs d’estada diferents dins la mateixa 
empresa, d’acord amb la proposta del centre educatiu. 

4.L’empresa proposarà, per ordre de preferència, els alumnes candidats entrevistats. 

5.L’alumne proposarà, per ordre de preferència, les empreses o els llocs de treball assignats. 

6.En cas de no haver-hi coincidència entre la primera o segona opció d’ambdues parts, es podrà 
repetir el procés amb nous alumnes candidats i empreses o llocs d’estada. 
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7.L’INS Mollet a partir dels resultats obtinguts farà la proposta d’assignació d’empreses a les dues 
parts.  

8.L’assignació final passarà sempre per un acord ferm entre l’empresa i l’alumnat. 

El departament decidirà donar un mes de marge un cop començat el segon curs perquè els alumnes 
es puguin acollir a la modalitat dual. Fins al mes d’octubre i en funció de la disponibilitat de les 
empreses els alumnes podran accedir a aquesta modalitat. Passat aquest temps no s’acceptaran 
més empreses i l’alumne haurà de cursar la modalitat no dual. 

 

 

5)Art.51. S’ha afegit aquest apartat: 

En el cas d’una sortida d’intercanvi d’alumnes (nacional o internacional) o un viatge de diversos dies 
(nacional o internacional), si l’alumne/a incompleix sistemàticament les NOFC del nostre centre i els 
docents encarregats del viatge ho consideren oportú, es portarà a terme l’actuació de retorn de 
l’alumne/a a Mollet en un mitjà de transport.  

En el cas de l’intercanvi, s’ha de tenir en compte: 

• que l’estada de l’alumne/a és en un domicili particular i que aquest/a s’ha de comprometre 
a respectar les normes de la casa.  

• Que l’alumne/a, encara que sigui major d’edat, viatja en grup, sota la responsabilitat d’uns 
professors/es i en nom de l’institut. Per tant, no pot actuar de manera unilateral i ha de 
seguir les normes establertes. 

• L’intercanvi és una activitat curricular i d’aprenentatge, no és un viatge de lleure. 

En cas que es doni aquesta circumstància, la directora donarà prèviament el vistiplau a aquesta 
decisió. Els pares de l’alumne/a seran informats immediatament de la decisió i de les conseqüències 
que motiven tal actuació. Les despeses de retorn del viatge i les despeses originades al centre per 
portar a terme aquesta actuació aniran a càrrec de la família de l’alumne/a. Tampoc es farà una 
devolució de l’import total o parcial del cost del viatge. Aquest paràgraf sempre s’afegirà a la 
informació del viatge que es lliura a l’alumne/a i a la família.  

 

6)Art.66. S’ha afegit el fragment:  
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Si la família, un cop transcorregut un mes a partir de la data inicial de lliurament, no es presenta al 
centre a recollir les notes, el tutor lliurarà aquesta documentació als alumnes de forma directa. 

7) Logo del centre. 

S’ha canviat  el nom DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT pel nom DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. 


