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Resolució de la directora del centre educatiu Institut Montserrat Roig, de Sant 
Andreu de la Barca, per la qual 
2016 per la qual s’aprova la modificació dels subarticles
d’Organització i Funcionament del Centre.
 
Com a directora de l’Institut Montserrat Roig, de Sant Andreu de la Barca, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d
modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 
d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 201
l’organització i la gestió dels centres per al curs 201
escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 
 
RESOLC: 
 

1. Aprovar la modificació de la Resolució de data 14 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la 
modificació dels subarticles 199.1 i 132.1 de les Normes
Centre, els quals queden redactats de la
 
Article 199 De l’ús d’aparells de telefonia, enregistrament, reproducció i
199.1 Els telèfons mòbils, aparells 
d’enregistrament i reproducció han d’estar guardats i desconnectats (no
silenci), a totes les instal·lacions de l’institut, en horari lectiu,
Només el professorat de cada matèria pot
funcions d’aquests aparells: per exemple, la telefonia mòbil en cas de sortides acadèmiques, o la 
funció de calculadora, calendari o agenda quan pertoqui.
Queda prohibit portar altaveus portàtils a l’institut, sortides i altres activitats acadèmiques que es 
realitzin fora del centre. 
 
Article 132 La comissió de convivència
132.1 En el si del consell escolar es 
d’estudis, dos professors/es, un/a alumne/a
membres de cada sector del consell escolar elegir
Són funcions de la comissió de convivència constituïda al co
planificació, l'aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència.
A cada nivell d'ESO i a l'etapa de Batxillerat es constitueix una comissió de
etapa formada pel/per la coordinador/a de nivell 
d'ESO o etapa de Batxillerat, el cap d'estudis i la directora
garantir una aplicació correcta del que disposen
planificació de mesures preventives i en la
 
Sant Andreu de la Barca, 29 de maig
 
 
La directora 
 
 
Montserrat Porquet Tamayo 

12 
08740 Sant Andreu de la Barca 

http://agora.xtec.cat/iesmontserratroig-santandreu 

 

Resolució de la directora del centre educatiu Institut Montserrat Roig, de Sant 
Andreu de la Barca, per la qual es modifica la Resolució de data 14 de desembre de 

aprova la modificació dels subarticles 199.1 i 132.1 de les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre. 

Com a directora de l’Institut Montserrat Roig, de Sant Andreu de la Barca, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d
modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 

de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2018-2019, i d’acord amb el parer del consell 
escolar del centre, segons consta a l’acta de la sessió de data 29 de maig de 2019,

de la Resolució de data 14 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la 
cles 199.1 i 132.1 de les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre, els quals queden redactats de la forma següent: 

Article 199 De l’ús d’aparells de telefonia, enregistrament, reproducció i
Els telèfons mòbils, aparells reproductors d’àudio, tot tipus de càmeres i altres

d’enregistrament i reproducció han d’estar guardats i desconnectats (no només en funció de 
silenci), a totes les instal·lacions de l’institut, en horari lectiu, exceptuant la mitja hora de l'esba
Només el professorat de cada matèria pot autoritzar excepcionalment l’ús d’algunes de les 

exemple, la telefonia mòbil en cas de sortides acadèmiques, o la 
calendari o agenda quan pertoqui. 

prohibit portar altaveus portàtils a l’institut, sortides i altres activitats acadèmiques que es 

Article 132 La comissió de convivència 
scolar es constitueix la comissió de convivència formada, 

d’estudis, dos professors/es, un/a alumne/a, un/a pare/mare i la directora que la presideix
consell escolar elegiran la seva representació en aquesta comissió. 

Són funcions de la comissió de convivència constituïda al consell escolar col·laborar en la 
planificació, l'aplicació i el seguiment del Projecte de Convivència. 

cada nivell d'ESO i a l'etapa de Batxillerat es constitueix una comissió de convivència 
formada pel/per la coordinador/a de nivell d’ESO o Batxillerat i el professorat tutor de nivell 

d'ESO o etapa de Batxillerat, el cap d'estudis i la directora que la presideix. Té com a finalitat 
garantir una aplicació correcta del que disposen aquestes Normes així com col·laborar en la 

mesures preventives i en la mediació escolar. 

maig de 2019 

Resolució de la directora del centre educatiu Institut Montserrat Roig, de Sant 
es modifica la Resolució de data 14 de desembre de 

199.1 i 132.1 de les Normes 

Com a directora de l’Institut Montserrat Roig, de Sant Andreu de la Barca, i en aplicació de les 
competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, 
modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, 

, per la qual s’aproven els documents per a 
, i d’acord amb el parer del consell 

de 2019, 

de la Resolució de data 14 de desembre de 2016 per la qual s’aprova la 
d’Organització i Funcionament del 

Article 199 De l’ús d’aparells de telefonia, enregistrament, reproducció i ordinadors portàtils 
reproductors d’àudio, tot tipus de càmeres i altres sistemes 

només en funció de 
exceptuant la mitja hora de l'esbarjo. 

autoritzar excepcionalment l’ús d’algunes de les 
exemple, la telefonia mòbil en cas de sortides acadèmiques, o la 

prohibit portar altaveus portàtils a l’institut, sortides i altres activitats acadèmiques que es 

formada, pel cap 
i la directora que la presideix. Els 

la seva representació en aquesta comissió. 
col·laborar en la 

convivència de nivell o 
professorat tutor de nivell 

que la presideix. Té com a finalitat 
aquestes Normes així com col·laborar en la 


