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Aquest reglament s’emmarca dins el conjunt de normes i lleis de caràcter general que 

regulen el sistema educatiu:  

 

1. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm.106 del 4 de maig), d’Educació 

(LOE).  

 

2. Llei 12/2009, del 10 de juliol, (DOGC núm. 5422, 16 de juliol de 2009)  

d’Educació (LEC).  

 

3. El Decret 279/2006, de 4 de juliol, (DOGC núm. 4670 de 6 de juliol de 2006) de Drets 

i Deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 

universitaris de Catalunya, vigent actualment excepte per l’article 4 i el seu Títol IV 

derogats pel Decret 102/2010 sobre Autonomia de Centres.  

 

4. El Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC núm. 5686 del 5 d’agost de 2010),  

d’Autonomia dels Centres Educatius.  

 

5. El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres educatius públics 

 

6. Resolucions d’inici de curs.  
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NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Els centres han de determinar les seves normes d’organització i funcionament 

(NOF) que han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions d’organització i de 

funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu 

i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del 

centre (PEC) i en la seva programació anual. Correspon al consell escolar, a 

proposta de la direcció del centre públic, aprovar les normes d’organització i 

funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos es poden aprovar 

globalment o per parts. 

En el conjunt de normes d'organització i funcionament del centre s'han de 

determinar: 

1) L'estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre i la concreció 

de les previsions del projecte educatiu per orientar l'organització pedagògica 

i el rendiment de comptes al consell escolar. 

2) El procediment de revisió, actualització i aprovació del projecte educatiu. 

3) Els mecanismes que han d'afavorir i facilitar el treball en equip del personal 

del centre. 

4) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors 

de la comunitat escolar i sobre l'intercanvi d'informació entre el centre i les 

famílies, col·lectivament i individualitzadament. 

5) L'aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels 

mecanismes de mediació, així com la definició de les irregularitats en què 

pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la 

convivència i l'establiment de les mesures correctores d'aquestes 

irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la 

gravetat de la conducta de l'alumnat. 
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2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 

EDUCATIU. 

 

D’acord amb el que estableix la normativa, tots els centres han de disposar de 

projecte educatiu (PEC). 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, 

recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna 

sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el 

màxim aprofitament educatiu. 

El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre i ha de recollir, entre 

altres aspectes, tots aquells que s’indiquen a l’article 5 del Decret 102/2010, de 

3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 

El projecte educatiu ha d’estar a disposició de tots els membres de la comunitat 

educativa. 

L’elaboració del PEC correspon al claustre de professors, a iniciativa del 

director/a del centre. L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell 

escolar del centre. 

Correspon al director/a o al coordinador/a pedagògic/a tenir el PEC a disposició 

de l’Administració educativa, que n’ha de requerir la modificació en cas que no 

s’ajusti a l’ordenament. 
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3.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE. 

 

3.1. Òrgans unipersonals de govern 

Els òrgans de govern unipersonals del centre són: direcció, prefectura d'estudis, 

secretaria, coordinació pedagògica, prefectura d’estudis adjunta i aquells que la 

normativa del Departament d’Ensenyament pugui crear.   

 

3.1.1. Equip directiu 

El conjunt d'òrgans unipersonals de govern constitueix l'equip directiu del centre. 

L'equip directiu assessorarà el/la director/a en matèries de la seva competència, 

elaborarà la programació general, el projecte educatiu, la normativa 

d’organització i la memòria anual de l'institut.  

L'equip directiu afavorirà la participació de la comunitat educativa, establirà els 

criteris per a l'avaluació interna del centre i coordinarà les actuacions dels òrgans 

unipersonals de coordinació. 

 L'equip  directiu  i  cadascun  dels  seus   membres  assumirà les  

competències que la llei  els assigna. 

 Es reunirà amb una periodicitat mínima setmanal o sempre que les 

circumstàncies ho exigeixin. 

 En l'exercici de les seves funcions, gaudiran de la màxima llibertat, tot i haver 

de  retre  comptes  al  Consell  Escolar  i al Claustre de  la  seva  gestió en 

els termes establerts en la legislació vigent. No  necessitaran  però,  el  seu 

acord explícit,  quan hagin de prendre decisions derivades  de l'exercici de 

les seves atribucions exclusives. 
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Competències dels òrgans unipersonals de govern 
 
Direcció 

La responsabilitat general de l'activitat de l'institut correspondrà al/la director/a, 

qui vetllarà per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació al projecte 

educatiu i a la programació general. 

Funcions del director/a: 

 Representar el centre. 

 Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre. 

 Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics 

del centre. 

 Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'administració 

educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'administració. 

 Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i 

adaptacions corresponents. 

 Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

 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 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. 

 Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 

lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de 

tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre 

recollits en el projecte de direcció. 

 Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i 

de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el projecte lingüístic 

del centre. 
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 Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte 

educatiu. 

 Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions 

pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions 

successives. 

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

programació general anual. 

 Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte 

educatiu. 

 Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de 

l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica 

docent a l'aula. 

 Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu 

del centre. 

 Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

 Assegurar la participació del consell escolar. 

 Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, 

si s'escau, amb les associacions d'alumnes. 

 Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament 

del centre i dirigir-ne l'aplicació. 

 Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en 

el projecte educatiu. 

 Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la 

normativa vigent. 

 Visar les certificacions. 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari o secretària del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost 

aprovat. 
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 Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració 

educativa i actuar com a òrgan de contractació. 

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent 

a l'aula. 

  El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i 

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

 
Cap d'estudis 

Correspon al/la cap d'estudis exercir les funcions que li delegui i li encarregui la 

direcció preferentment en els àmbits curricular, d'organització, coordinació i 

seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i 

d'atenció a l'alumnat, d'acord amb el que prevegi el projecte de direcció i 

s'incorpori a les normes d'organització i funcionament del centre. 

Funcions específiques del/la cap d’estudis : 

 Coordinar les activitats escolars reglades, les activitats complementàries, 

com ara DELF. 

 Elaborar l’horari escolar i la distribució de grups, aules i altres espais. 

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

 Coordinar la realització de les reunions d’avaluació. 

 Resoldre conflictes de disciplina de l’alumnat sens perjudici de les funcions 

del director, del Consell Escolar i de la comissió de convivència. 

 Gestionar les absències dels professors i professores, tant previstes com 

imprevistes i gestionar les guàrdies. 

 Autoritzar canvis provisionals de l’horari de grups, professors i aules per 

l’assistència de professors i professores a cursos i presentacions, dins de 

l’horari de permanència del professor/a a l’institut. 

 Autoritzar canvis provisionals de l’horari de grups, professors i aules. 

 Elaborar les Estadístiques de les avaluacions. 
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 Coordinació de la deguda introducció de les notes a Esfera, incloses les dels 

alumnes del Projecte Avança, UEC i els Treballs de Recerca de Batxillerat. 

 Reunir-se amb els tutors legals d’aquells alumnes amb expedient disciplinari. 

 Coordinar el Programa ÍTACA de 3r d’ESO. 

 Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives conjuntament amb 

la coordinadora pedagògica. 

 Control de les faltes d’assistència dels alumnes. 

 Coordinació amb l’IOC per assessorar a alumnes i famílies i fer un seguiment 

dels alumnes que cursen matèries a distància. 

 Altres encomanades pel director o pel Departament d’Ensenyament. 

Cap d’estudis adjunt 

Funcions específiques del/la cap d’estudis adjunt : 

 Dur a terme, conjuntament amb el cap d’estudis, 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. 

 Gestionar les absències dels professors i professores, tant previstes com 

imprevistes als mòduls i gestionar les guàrdies. 

 Autoritzar canvis provisionals de l’horari de grups, professors i aules per 

l’assistència de professors i professores a cursos i presentacions, dins de 

l’horari de permanència del professor als mòduls.  

 Autoritzar canvis provisionals de l’horari de grups, professors i aules als 

mòduls. 

 Donar acollida a l’alumnat nouvingut. 

 Qüestions referents al règim disciplinari dels alumnes inclòs en el RRI 

(expulsions, incidències, relació amb els pares...) produïdes en els mòduls).  

 Coordinar les activitats escolars reglades. 

 Resoldre conflictes de disciplina de l’alumnat als mòduls sens perjudici de les 

funcions del director, del Consell Escolar i de la comissió de convivència. 

 Coordinar el Programa EEVV juntament amb la Comissió d’EEVV. 
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 Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives conjuntament amb 

les coordinadores de nivell de 1r i 2n ESO als mòduls (Llegim en parella, 

INCIBE,...). 

 Proposar i gestionar accions de formació tant al professorat com a l’alumnat 

dels mòduls. 

 Reunir-se setmanalment amb els/les coordinadors/es de nivell de 1r i 2n ESO 

per intercanviar informació referent al funcionament i organització dels 

mòduls. 

 Convocar reunions conjuntes d’equips docents de 1r i 2n ESO per coordinar 

i millorar les accions i el funcionament dels mòduls. 

 Control de faltes d’assistència de l’alumnat dels mòduls. 

 Gestionar i coordinar el calendari de reserva de portàtils i activitats dels 

mòduls. 

 Mantenir contactes amb els centres de primària per intercanviar informació 

conjuntament amb la Coordinadora Pedagògica. 

 
Secretaria   
 
Correspon al/la secretari/secretària dur a terme la gestió de l'activitat econòmica 

i administrativa de l'institut, sota el comandament de la direcció, i exercir per 

delegació d'aquesta, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrits 

a l' institut. 

Funcions específiques del secretari/secretària: 

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

les reunions. 

 Tenir cura de les tasques administratives de l’institut. 

 Estendre certificacions i documents oficials de l’institut, amb el vist-i-plau del 

director. 

 Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat. Elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir comptes en entitats 
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financeres juntament amb el/la director/a. Elaborar el projecte de pressupost 

del centre i preparar-ne la liquidació. 

 Vetllar pel correcte procés de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

 Tenir cura dels expedients acadèmics. 

 Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre. 

 Confegir i mantenir l’inventari del centre. 

 Vetllar pel manteniment i conservació del centre. 

 Preparació dels documents d’adquisició, lloguers, contractes d’obres serveis 

i subministraments. 

 Exercir el comandament, juntament amb el/la director/a, del PAS. 

 Altres encarregades per la direcció o pel Departament d’Ensenyament. 

 
Coordinació  pedagògica 
 
Correspon a la coordinadora pedagògica, amb caràcter general, el seguiment i 

l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'institut, sota la 

dependència de la direcció. 

Funcions de la coordinadora pedagògica: 

 Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular del Centre. (PCC) 

 Elaborar la programació anual de les activitats escolars complementàries. 

 Elaboració i coordinació del Pla d’Atenció a la diversitat. (PAD) 

 Elaboració i coordinació del Pla d’Atenció Tutorial. (PAT) 

 Elaboració i coordinació del Pla Intensiu de Millora de 1r i 2n. D’ESO (PIM) 

 Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 

atendre la diversitat. 

 Coordinar el protocol d’absentisme i reunir-se amb els serveis socials 

corresponents.  

 Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents nivells 

 Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text i material didàctic. 

 Vetllar per la correcta acollida de l’alumnat nouvingut. 

 Mantenir contactes amb els centres de primària per intercanviar informació. 
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 Vetllar per la correcta organització i elaborar una memòria final de curs amb 

la valoració de les activitats realitzades que s'inclourà en la memòria anual 

de l 'institut.  

 Presidir les reunions de la comissió de caps de departament i seminari 

(COPE) i vetllar per l’arxiu de les actes elaborades. 

 Reunir-se com a mínim una vegada al mes amb els/les coordinadors/es de 

nivell. 

 Reunir-se amb diferents Serveis educatius, CRP, Serveis Socials, EAP, UEC, 

UCA, UME, HdD, Projecte AVANÇA, CSMIJ, DGAIA, Programes Educatius, 

Promoció econòmica, Ajuntament amb Treballs de Recerca, Mossos, ...  

 Reunir-se amb el centres de primària pel Traspàs de dades acadèmiques i 

altres  dels alumnes de primària a secundària. 

 Coordinar la realització de la Fira d’Hivern i la Diada de Sant Jordi. 

 Intervenció en casos de disciplina en cas d’alumnes amb trastorns 

neuropsicològics. 

 Coordinar les activitats extraescolars. 

 Altres encomanades pel director o pel Departament d’Ensenyament. 

 

Les reduccions horàries lectives seran les que es determinin en les instruccions 

d’inici de curs del Departament d’Ensenyament. 

 

3.2. Òrgans col·legiats de govern 

 

Són òrgans col·legiats de govern dels instituts d'educació secundària: el Consell 

Escolar del centre i el Claustre de professors. 

 

3.2.1. 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.  
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 El Consell Escolar el convocarà el/la secretari/secretària a instàncies de la 

direcció, amb caràcter ordinari almenys una vegada cada trimestre i amb 

caràcter extraordinari sempre que es cregui convenient. El Consell Escolar 

serà també convocat a petició d'un terç dels seus membres o de qualsevol 

dels sectors representats. 

 Els acords es prendran per consens. Si no és possible arribar a un acord, es 

determinarà la decisió per majoria dels membres presents que, en tot cas, no 

podria ser inferior a la meitat més un dels components d'aquest òrgan 

col·legiat, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria 

qualificada.  

 L'ordre del dia el fixarà la presidència, incloent-hi tots els punts proposats pels 

seus membres que ho han de notificar amb una antelació mínima de 4 dies. 

 Cada membre del Consell Escolar rebrà la convocatòria, amb l'ordre del dia, 

amb una antelació mínima de 2 dies. 

 Quan s'hagin de prendre acords que requereixin una informació prèvia, 

aquesta es trametrà juntament amb la convocatòria. 

 Correspon a la direcció l'acceptació o la denegació de les possibles 

dimissions dels membres del Consell Escolar. En qualsevol cas la dimissió 

no serà efectiva fins que no es produeixi la substitució corresponent. 

 Les actes dels Consells Escolars contindran, com a mínim, la relació 

d'assistents, i les excuses d'assistències,  si  s'escau,  l'ordre del dia,  els  

acords  presos  i  les  intervencions  que  hom  sol·liciti explícitament que hi 

constin, a més del resultat de les votacions que puguin dur -se a terme. 

 Les actes de les sessions són un document intern que ha de poder ser 

consultat per tots els membres, per bé que no és preceptiu fer-ne còpies. Això 

no obstant, tant els membres del Consell Escolar com qualsevol altre 

interessat poden sol·licitar certificació, que estendrà el/la secretari/secretària 

amb el vist-i-plau del director/directora, d'acords concrets que constin a l'acta. 

 Si el tema a tractar ho requereix, el/la director/a podrà convocar les sessions 

del Consell, el professorat, els representants de l'associació de pares i mares 

i altres persones, els quals hi intervindran amb veu i sense vot. 
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El Consell Escolar està compost per:   

 El/La director/a, que n'és el/la president/a. 

 El/La cap d'estudis 

 Un/a  representant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí. 

 Sis professors/es elegits pel Claustre . 

 Tres alumnes i tres pares/mares elegits pels sectors respectius. 

 Un/a representant designat per l’ AMPA 

 Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre (PAS). 

 El secretari del centre que actua com a secretari , amb veu i sense vot  

 
Elecció dels membres del Consell Escolar. 

Se seguirà el procediment que determini el Departament d’Ensenyament en 

relació a  la constitució i composició del Consell Escolar. 

En el sector de l'alumnat no s'admetran candidatures d'alumnes que hagin 

acumulat amonestacions escrites o faltes en el curs en vigor i/o en l'anterior. Els 

i les representants de l'alumnat s'escullen a partir del primer curs d'educació 

secundària obligatòria. 

 

Criteris de renovació i substitució dels representants 

a) Renovació 

Es renovaran cada 2 anys: la meitat dels membres representants del 

professorat i la meitat dels membres representants de l’alumnat i dels 

pares/mares d’alumnes, sens perjudici que es puguin cobrir d’immediat les 

vacants que es produeixin.  

b) Vacants 

Es produiran vacants en els següents supòsits: 

 Si es perd la condició de membre representant d'algun sector. 

 Si, una vegada presentada la dimissió d'algun dels membres 

representants, és acceptada pel director/a. 
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La substitució dels membres del Consell Escolar en cas que es produeixin 

vacants es farà de la següent manera: 

 

En el sector de professorat: 

Es faran eleccions mitjançant votacions en el si del Claustre.  

Prèviament  s'establirà un període de presentació de candidatures. 

a) Si hi ha candidats: 

 1r- En sessió de Claustre es duran a terme les votacions (amb paperetes 

amb el nom o noms dels candidats). 

2n- Es votarà un nombre màxim de candidats igual al de vacants 

ocasionades. 

 3r- Seran elegits els candidats més votats. 

 

b) Si no hi ha candidats: 

1r- Tots els/les professors/es del Claustre són elegibles, exceptuant 

els/les que segueixen sent membres del Consell Escolar. 

2n- Es farà votació secreta anotant un nom per a cadascun dels 

professors/es que s'hagin d'elegir. 

 3r-  Els professors més votats seran els elegits. 

 4t-  Els professors elegits hauran d'assumir la representació. 

5è- Els professors que hagin estat membres del Consell Escolar en el 

darrer període poden, si ho desitgen, quedar exclosos de la votació. 

En cas d'empat en qualsevol dels dos apartats anteriors, s'intentarà arribar a un 

acord entre els candidats elegits. Si no hi ha acord, el/la candidat/a serà elegit 

mitjançant un sorteig.   

Les vacants les ocuparan els professors/es que segueixin en l'acta de votació. 

 

En el sector de l'alumnat: 

Les vacants les ocuparan  els/les alumnes que segueixin en l'acta de votació. Si 

no n'hi ha, el lloc quedarà vacant fins a finalitzar el període . 
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En el sector de pares/mares: 

La vacant l’ocuparà el pare/mare que segueixi en l'acta de votació. Si no n'hi ha, 

el lloc quedarà vacant fins a finalitzar el període. 

 

En el sector del PAS: 

La vacant l'ocuparà el membre que segueixi en l'acta de votació. Si no n'hi ha, el 

lloc quedarà vacant fins a les noves votacions. 

 

En el sector dels representants designats: 

La vacant l’ocuparà la persona que proposin els col·lectius corresponents 

(Ajuntament i Associació de mares i pares). 

 
Comissions específiques 

Tenen com a funció informar i elevar propostes al Consell Escolar del centre 

sobre aspectes del seu àmbit que se'ls sol·licitin o que ells mateixos considerin 

convenients d'aportar, així com desenvolupar les tasques que el Consell els 

encomani. 

 La Comissió Permanent estarà integrada pel director/a que la presideix, 

el/la cap d'estudis i un representant de cada sector: professorat, 

pares/mares i alumnes, designats pel Consell Escolar del centre entre els 

seus membres. De la Comissió Permanent en forma part el/la  secretari/a, 

amb veu i sense vot. 

 La Comissió Econòmica estarà integrada pel director/a que la presideix, 

el/la secretari/a i un representant de cada sector, exceptuant el PAS, 

designats pel Consell Escolar del centre d' entre els seus membres.  

Sempre que sigui possible es tractaran tots els temes en el Consell Escolar  ja 

que el poder decisori d'aquestes comissions és limitat. 
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3.2.2. Claustre de professors/es. 
 
El Claustre de professors és l'òrgan propi de participació d'aquests en la gestió i 

la planificació educatives de l'institut. Està integrat per la totalitat del professorat 

que hi presta serveis i el presideix el/la director/a. 

Les funcions del Claustre les defineix la normativa vigent. El Claustre es reuneix 

amb caràcter ordinari un cop al trimestre i amb caràcter extraordinari sempre que 

el/la director/a ho cregui necessari. També, sempre que ho sol·licitin almenys un 

terç dels seus membres.  

És preceptiu que el Claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs 

escolar. 

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

 El Claustre el convocarà per escrit el/la secretari/a en nom del director/a, 

almenys amb dos dies d'anticipació si es tracta d'una reunió ordinària, o amb 

vint-i-quatre hores si és sessió extraordinària. 

 L'ordre del dia serà fixat pel director/a, juntament amb l'equip directiu. Poden 

incloure-hi punts els càrrecs de coordinació unipersonals i a instàncies d'un 

terç del professorat. 

 Quan s'hagin de prendre acords que requereixin una informació prèvia, 

aquesta es trametrà juntament amb la convocatòria. 

 Les reunions de Claustre seran presidides pel director/a i en cas d'absència 

d'aquest pel cap d'estudis. 

 El/La secretari/a estén acta de cada sessió de Claustre. 

 Les  actes dels  Claustres  contindran,  com  a  mínim,  la relació d'assistents,  

i les justificacions d'absències  si  s'escau,  l'ordre del dia,  els  acords  presos  

i  les  intervencions  que  hom  sol·liciti explícitament que hi constin, a més 

del resultat de les votacions que puguin dur- se a terme. 

 La persona que presideix la reunió tindrà com a funció pròpia assegurar el 

compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions, les quals podran 

ser suspeses en qualsevol moment per causa justificada. 
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 Una còpia de l'acta del darrer Claustre s'exposarà els dos dies previs a la 

realització del següent claustre en el tauler destinat a tal fi a la sala de 

professors per tal que el professorat pugui llegir-la. 

 No podrà començar cap Claustre ordinari sense que s’hagi fet pública l'acta 

de la reunió anterior. 

 El Claustre podrà crear diferents comissions entre els seus membres, les 

quals planificaran i coordinaran les diverses  activitats  del Centre. Aquestes  

comissions seran obertes i informaran de la seva  tasca al Claustre i al 

Consell  Escolar, a més de retre'ls comptes de  la seva gestió. 

 Quan el tema ho precisi, es podrà fer una discussió prèvia a base de 

comissions que preparin  un projecte de resolució per al Claustre. Quan un  

assumpte hagi estat tractat prèviament per  una comissió oberta,  el/la 

director/a podrà limitar el temps de debat en el Claustre, o circumscriure'l a 

la presentació de propostes concretes i a votació. 

 La informació sobre pressupost del centre, balanç o estat de comptes es farà 

per escrit i es lliurarà una còpia a cada professor durant la reunió de Claustre 

en què es tractarà aquest  tema. Una vegada el Claustre li doni el vist-i-plau 

es presentarà al Consell Escolar per tal de procedir a la seva aprovació. 

 Les reunions de Claustre se cenyiran amb precisió a l'ordre del dia.  No es 

podran prendre acords sobre qüestions que no s'hi haguessin inclòs, tret del 

cas en què fossin presents absolutament tots els membres del claustre i així 

ho decideixin. 

 Els acords seran presos per majoria simple, és a dir, la meitat més un dels 

membres presents al Claustre, en primera votació. En cas de no arribar-hi es 

faria una segona votació, i l'acord es prendria per majoria de vots. 

 Només són vàlids els vots dels membres presents en el moment de la votació 

 Els acords del Claustre seran vinculants,  excepte en el cas que se'n derivin 

perjudicis econòmics  o professionals per a alguns dels membres, els quals, 

en aquest cas, ho faran constar en acta. 

 Els acords presos seran executats, dins de l'àmbit de la seva competència,  

per l’equip directiu del centre. 
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 Si el tema a tractar ho requereix, el director/a podrà convocar a les sessions 

del Claustre, les persones convenients, les quals hi intervindran amb veu i 

sense vot.  

 Correspon al Claustre aprovar els criteris pedagògics que cal seguir en 

l'elaboració dels horaris setmanals dels grups i professorat. 

 A final de curs,  el Claustre  realitzarà  una valoració general  dels  aspectes  

acadèmics,  disciplinaris o d'activitats formatives per tal que l'Equip Directiu 

elabori la memòria anual que ha de recollir i avaluar les activitats del centre 

i l’estimació de l'assoliment dels objectius fixats en el Pla Anual del centre. 

 

3.3. Òrgans de coordinació 
 

Són òrgans de coordinació dels instituts els òrgans col·legiats i els 

unipersonals. 

 

3.3.1. Òrgans de coordinació col·legiats. 
 
Són els departaments didàctics i la comissió de coordinació pedagògica 

(COPE.). 

 

3.3.1.1. Departaments i seminaris didàctics. 

Aquest centre queda organitzat en 10 departaments, en els quals s’hi poden 

crear seminaris d’acord amb la normativa vigent i s’establirà al començaments 

dels curs, un cop escoltat el Claustre: 

 Departament de Ciències Socials. En forma part el professorat de 

Geografia i Història, de Filosofia i de Religió. 

 Departament de Llengua Catalana i Literatura. En forma part el professorat 

de Llengua Catalana i Literatura. 

 Departament de Llengua Castellana i Literatura. En forma part el 

professorat de Llengua Castellana i Literatura. 
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 Departament de Llengües Estrangeres. En forma part el professorat 

d’Anglès i de Francès. 

 Departament de Matemàtiques. En forma part el professorat de 

Matemàtiques. 

 Departament de Ciències de la Naturalesa. En forma part el professorat de 

Biologia i Geologia i el de Física i Química. 

 Departament d’Educació Visual i Plàstica. En forma part el professorat de 

Visual i Plàstica. 

 Departament d’Educació Física. En forma part el professorat d’Educació 

Física. 

 Departament de Música. En forma part el professorat de Música. 

 Departament de Tecnologia. En forma part el professorat de Tecnologia. 

 

El/La  professor/a de Psicopedagogia quedarà adscrit/a a qualsevol dels 

departaments següents: departament de Llengua Catalana, departament de 

Llengua Castellana o bé departament de Matemàtiques en funció de les 

necessitats del centre. 

El/La professor/a d’Economia quedarà adscrit/a o al departament de 

Matemàtiques o bé al departament de Ciències Socials en funció de les 

necessitats del centre. 

El/La professor/a de Llengües Clàssiques quedarà adscrit/a al departament de 

Llengua Catalana o bé al departament de Llengua castellana en funció de les 

necessitats del centre. 

3.3.1.2. Comissió de Caps de Departament i Seminari 

 

Està formada per tots els caps de departament/seminari, el/la cap d’estudis, el/la 

director/a i coordinat pel/per la coordinador/a pedagògic/a. En funció dels temes 

a tractar el/la director/a pot convocar qualsevol altre/a professor/a del centre. 

Un membre de l’equip directiu, actuant com a secretari/a d’actes, prendrà els 

acords per escrit que seran arxivats pel/per la coordinador/a pedagògic/a.  
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L’equip de coordinació establirà les pautes per a l’elaboració del projecte 

curricular de centre així com la seva actualització i seguiment. Els acords que 

prenguin seran sotmesos al Claustre i, si s’escau, al Consell Escolar. 
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4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE. 

 

4.1. Òrgans de coordinació unipersonals 

 
Són els/les caps de departament i de seminari i els/les coordinadors de nivell, 

el/la coordinador/a d’activitats i serveis escolar, el/la coordinador/a d’informàtica 

i el/la coordinador/a lingüístic i el/la coordinador/a de riscos laborals. 

Aquests càrrecs tindran la reducció horària que indiqui la normativa vigent. 

 

4.1.1. Caps de Departament i de seminari 

 
Correspon al/la cap de Departament la coordinació general de les activitats del 

departament, de la seva programació i avaluació.  

Els seminaris tindran al capdavant un/a cap de seminari qui s'encarregarà de la 

coordinació general de les activitats del seminari, de la seva programació i la 

seva avaluació. 

Les funcions del/la cap de Departament i  del/la cap de seminari són: 

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

anual.  

 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.  
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 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats 

del departament i assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent.  

 Tutoritzar els professors interins o en pràctiques del propi departament. 

 Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o 

atribuïdes pel Departament d’Ensenyament.  

 
El cap del departament convoca a les reunions de departament els professors 

que imparteixen les àrees o matèries corresponents.  

En cas de baixa prolongada del cap de Departament/seminari, aquest delegarà 

les seves funcions en un altre membre del mateix per tal de garantir l’eficàcia en 

la comunicació entre el departament/seminari i amb l’equip directiu. 

4.1.2. Coordinadors/es. 

 

4.1.2.1. Coordinador/a d'activitats i serveis escolars 

Correspon al/la coordinador/a d'activitats i serveis escolars: 

 Coordinar les activitats extraescolars del centre. 

 Portar a terme la programació anual de les activitats extraescolars 

 Elaborar una memòria al final de curs amb l'avaluació de les activitats 

realitzades per incloure a la memòria anual de centre  

4.1.2.2. Coordinador/a d'Educació Secundària Obligatòria 

Donada la complexitat d’organització de l’ESO, es nomenarà un/a coordinador/a 

per cada nivell. 

Ha de vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives 

en un mateix nivell de  l’ESO. 

4.1.2.3. Coordinador/a de batxillerat 

Ha de vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives 

al llarg del batxillerat. 

És responsabilitat del/de la coordinador/a de batxillerat: 
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 La planificació de la orientació a Batxillerat, amb el suport del/de la 

psicopedagog/a. 

 Presentació i seguiment del procés de realització dels treballs de recerca. 

 Coordinar el pla d’acció tutorial juntament amb el/la coordinador/a 

pedagògic/a. 

 Seguiment de l’alumnat matriculat a l’IOC. 

 Representació del centre com a vocal a les PAU. 

4.1.2.4.Coordinador/a d'informàtica 

Les seves funcions són : 

 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’Ensenyament.  

 Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics 

i telemàtics del centre.  

 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 director de l’institut li encomani en relació amb els 

recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament 

d’Ensenyament.  

4.1.2.5. Coordinador/a lingüístic/a (CLIC) 

 
Les seves funcions són : 

 Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del projecte lingüístic.  

 Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració del 

projecte curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el 

projecte lingüístic.  
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 Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats relacionades 

amb la concreció del projecte lingüístic, inclòs en la programació general 

del centre i col·laborar en la seva realització.  

 Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització 

lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del 

centre.  

 Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el 

projecte lingüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.  

4.1.2.6. Coordinador/a de prevenció de Riscos Laborals 

 
Les seves funcions són : 
 

 Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com 

promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors 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 periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació 

a les persones, els telèfons i l’estructura. 

 Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària a les revisions oficials. 

 Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

 Emplenar i trametre als Serveis territorials el full de Notificació d’accidents. 

 Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals 

en la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent. 
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 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. 

 Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria 

de  prevenció de riscos laborals. 

 

4.2. Nomenaments i cessaments dels càrrecs de coordinació 

unipersonals. 

 
És potestat del director/a nomenar els càrrecs unipersonals de coordinació. Un 

mateix professor/a no podrà acumular més de dos càrrecs de govern i/o de 

coordinació. 

Pel que fa al càrrec unipersonal de coordinació de cap de Departament, el/la 

director/a el nomenarà d' entre el professorat amb la condició de catedràtic/a, un 

cop escoltat el Departament, que procurarà l'alternança. En cas que no hi hagi 

cap catedràtic/a, el/la director/a nomenarà cap de departament a qualsevol altre 

membre del departament que sigui professor/a d’ensenyament secundari amb 

alguna de les especialitats pròpies del departament, en servei actiu i amb 

destinació definitiva al centre, un cop escoltat el departament. El nomenament 

per exercir un càrrec unipersonal de coordinació s’estendrà, com a màxim, fins 

la data de la fi del mandat del/la director/a.  

4.3. Organització de l’alumnat. 

 
El tràmit de la preinscripció es farà al centre en les dates i els termes que indiqui 

el Departament d'Ensenyament. 

L'òrgan competent per decidir l'admissió és el Consell Escolar del centre. 

La matriculació en el centre es farà en els terminis i amb les formalitats 

requerides per les disposicions legals vigents.  
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L'alumne/a o la respectiva família es comprometrà a lliurar a la secretaria del 

centre la documentació requerida per tal de formalitzar  la matrícula. 

La sol·licitud de canvi de matèries optatives i de modalitat, un cop formalitzada 

la matrícula, s'atendrà  si és raonada i dins del termini contemplat dins la 

normativa d’inici de curs, sempre que sigui compatible amb l'organització horària.   

Per donar-se de baixa al centre és necessari que els/les pares/mares o tutors/es 

legals ho demanin. Si l'alumne és menor de 16 anys, haurà de justificar l'admissió 

del mateix a un altre centre educatiu. 

 

L’alumnat major de 16 anys pot donar-se de baixa en qualsevol moment del curs 

si ho demanen els seus pares/mares o tutors/es legals. Pel que fa als 

ensenyaments postobligatoris, l'administració estableix una data, abans de la 

qual no comptabilitza la convocatòria actual a efectes de posterior matriculació. 

En el centre tenim la següent distribució d’hores setmanals per matèries i cursos: 

 

1r ESO LOE     2n ESO LOE 

 

  
 
 
 
 
 

CASTELLÀ 3 
CATALÀ 3 
LLENGUA ESTRANGERA 3 
C. SOCIALS 3 
MATEMÀTIQUES 3 
C. NATURALESA 3 
TECNOLOGIA 2 
ED. FÍSICA 2 
MÚSICA 2 
RELIGIÓ/ CULT.VALORS ET. 1 
OPTATIVA 2 
TUTORIA 1 
TOTAL  HORES / SETM. 30 

CASTELLÀ 3 
CATALÀ 3 
LLENGUA ESTRANGERA 4 
C. SOCIALS 3 
MATEMÀTIQUES 4 
C. NATURALESA 3 
TECNOLOGIA 2 
ED. FÍSICA 2 
MÚSICA 2 
OPTATIVA 2 
RELIGIÓ/ CULT.VALORS ET. 1 
TOTAL  HORES  / SETM. 30 
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  3r ESO LOE     4t  D'ESO LOE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució d’hores setmanals per 1r batxillerat LOE 
 

FILOSOFIA 2 
LL. CASTELLANA 2 
LL. CATALANA 2 
ANGLÈS / FRANCÈS 3 
ED. FÍSICA 2 
CIÈNCIES MÓN CONTEMPORANI 2 
TUTORIA 1 
MATÈRIES MODALITAT i/o OPTATIVES 16* 

 
• 4 matèries de modalitat i/o optatives a raó de 4 hores setmanals 

 
Distribució d’hores setmanals per 2n  batxillerat LOE 

 

HISTÒRIA 3 
Ha de la FILOSOFIA 3 
LL. CASTELLANA 2 
LL. CATALANA 2 
ANGLÈS / FRANCÈS 3 
MATÈRIES MODALITAT 16* 
TREBALL DE RECERCA (2) 

 
*  4 matèries de modalitat a raó de 4 hores setmanals 

CATALÀ 3 
CASTELLÀ 3 
LLENGUA ESTRANGERA 3 
C. SOCIALS 3 
MATEMÀTIQUES 4 
C. NATURALESA 4 
TECNOLOGIA 2 
ED. FÍSICA 2 
ED. VISUAL  I  PLÀSTICA 2 
RELIGIÓ/ CULT.VALORS ET. 1 
OPTATIVES 2 
TUTORIA 1 
TOTAL  HORES  / SETMANA 30 

CATALÀ 4 
CASTELLÀ  3 
L. ESTRANGERA 3 
C. SOCIALS 3 
MATEMÀTIQUES 4 
ED. FÍSICA 2 
RELIGIÓ/ CULT.VALORS ET. 1 
OPTATIVES  (3 franges) 9 
PROJECTE DE RECERCA - 
TUTORIA 1 
TOTAL  HORES/ SET. 30 
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Els diferents itineraris de matèries optatives a batxillerat o d’optatives a 4t ESO 

es fan en funció de les peticions que l’alumnat fa a final de curs. Si després de 

fer la composició dels diferents itineraris es matriculen entre 3 i 5 alumnes es 

valorarà entre l’equip directiu i el departaments afectats la realització d’aquell 

itinerari. Si només hi ha 1 o 2 alumnes interessats en fer aquelles matèries, no 

es podrà fer aquell itinerari, a excepció de que l’equip directiu ho consideri 

convenient per garantir la continuïtat d’una matèria a 2n que ja s’havia impartit a 

1r. 

Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris dels alumnes 

Les hores B es realitzaran el mateix dia, al matí i consecutivament. 

L’alumnat dels grups PIM a 1r i 2n d’ESO tindran una hora més de català, castellà 

i de matemàtiques, en comptes de la matèria optativa i CVE/Religió. 

Les hores d’una mateixa matèria no cauran, en la mesura del possible, sempre 

a últimes hores. 

Totes les tutories dels grups de l’ESO es faran en dijous, després de les reunions 

d’equips docents. 

S’intentarà que les reunions de tutors d’ESO es duguin a terme abans de dijous. 

4.3.1.Òrgans d’atenció i seguiment de l’alumnat 
  

4.3.1.1. Professor/a tutor/a 

Cada grup d’alumnes tindrà un professor/a tutor/a. 

Les funcions del tutor/a seran les 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. 
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 Tenir cura, juntament amb el/la  secretari/a o administrador/a, quan 

correspongui, de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels 

resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares/mares o 

representants  legals dels alumnes. 

 Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels 

alumnes. 

 Treballar de manera coordinada amb el servei de pedagogia del centre. 

 Mantenir una relació periòdica amb els pares/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/la director/a o li atribueixi el 

Departament d’Ensenyament. 

També s’encarregarà de: 

 

 Portar el control d’assistència del l’alumnat. Tindrà la potestat per 

considerar o desestimar les justificacions de faltes d’assistència de 

l’alumnat. 

 Portar el control de les sancions de l’alumnat. 

 Preparar l’avaluació amb les dades recollides del/la Cap d’estudis, i les 

informacions que prèviament aporti l’equip docent. 

 Presidir la Junta d’Avaluació, formalitzar l’acta de la reunió, assistir a les 

reunions convocades per el/la Cap d’estudis. 

 Fomentar la participació de l’alumnat de la vida del centre i activitats del 

municipi. 

4.3.1.2. Equip docent 

L’equip docent està format per tot el professorat que imparteix  matèries en un 

mateix grup. En les reunions d’equip docent, el tutor actuarà com a president i 
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prendrà acta de les reunions, si fos de tot un nivell la presidirà i prendrà acta el/la 

coordinador/a de nivell. 

L’equip docent vetllarà perquè es compleixin el conjunt de normes de 

funcionament i d’organització dels alumnes de cada grup. 

Es reunirà periòdicament i la convocatòria la realitzarà el tutor/a per pròpia 

iniciativa o a petició del professorat. 

Al finalitzar el curs escolar és reunirà amb l’equip docent del nivell superior per 

tal de formalitzar la composició dels grups i fer una distribució adequada de 

l’alumnat repetidor. 

 

4.3.2. Delegats/des i sotsdelegats/des 

A tots els grups de cadascun dels cursos hi  haurà un/una  delegat/da i un/una 

sotsdelegat/des. 

Elecció 
Aquests càrrecs  seran  elegits  per  tot  el  curs acadèmic, llevat que 

circumstàncies extraordinàries obliguin a canviar-los.  

Les eleccions es faran en els primers  dies lectius de cada curs. El dia i l'hora de 

l'elecció seran fixats pel tutor de cada grup. Seran candidats/tes els alumnes del 

grup que ho desitgin, sempre i quan no hagin acumulat comportaments contraris 

a les normes de convivència ni faltes. Els/les candidats/tes disposaran d'un 

temps per dirigir-se a l’electorat, abans d'efectuar-se l'elecció. Tot i això, es podrà 

elegir entre els candidats presentats o altres  companys del mateix grup. La 

votació serà secreta. En cap cas poden ser candidats/tes els alumnes que hagin 

acumulat comportaments contraris a les normes de convivència. És potestat de 

Prefectura d’Estudis rebutjar les candidatures que no compleixin aquesta 

normativa. 

Cal inculcar als alumnes la responsabilitat que implica ser delegat i fer-los 

conscients del seu compromís en aquesta tasca. Per aquest motiu es treballarà 

aquest aspecte a les tutories d’inici de curs. 
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Per tal de ser elegit  delegat o sotsdelegat  a la  primera volta, serà  necessària  

majoria  absoluta.  Si cap  alumne  no  obté aquest sufragi,  es procedirà a una 

segona volta entre els alumnes que hagin obtingut més d'un  10%  dels vots de 

grup.  En aquest cas, n'hi haurà prou amb la majoria simple. 

El/la tutor/a, moderarà el procés electoral i resoldrà els conflictes que es 

plantegin. 

Funcions del delegat/da 

Les funcions del delegat/da o, si s'escau, del sotsdelegat/da són: 

 Representar al grup.  

 Fer d'interlocutor entre el grup i els professors o òrgans de govern del centre. 

 Exposar a qui correspongui (professor/a, tutor/a, junta d'avaluació...) els 

suggeriments o reclamacions del grup.  

 Assistir a les reunions a les quals se'l convoqui i informar la resta d'estudiants 

del contingut d'aquestes.  

 Trametre al grup les informacions que indiqui l'equip directiu. 

 Qualsevol altra funció de comunicació i organització del grup designada pels 

alumnes. 

 Reunir-se en consell de delegats/des quan se'ls convoqui. 
 Exercir de delegat verd de la seva classe i formar part de la Comissió Verda 

del centre si s’escau. 

 

4.4. Criteris d’atenció a la diversitat. 

 

Per tal de poder detectar les necessitats educatives, es tenen present: 

a) En cas dels alumnes ja escolaritzats en el centre, s’agafen els resultats 

acadèmics del curs anterior que ha cursat l’alumne/a, la informació dels 

tutors/es i el seguiment dels psicopedagogs/es del centre i de l’EAP. També 

al començament de curs els/les tutors/es omplen una graella a nivell de 

classe.  
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b) En cas d’alumnat de nova incorporació al centre, provinent de sisè de 

primària, els centres proporcionen informació sobre els alumnes, bé per via 

dels tutors/es de sisè de forma escrita mitjançant una graella sobre el 

resultats de la Competències Bàsiques, informes, etc. i/o de forma oral (a 

través de reunions entre tutors/es de sisè i de primer d’ESO, coordinadora de 

1r d’ESO, psicopedagoga i coordinadora pedagògica del l’institut). És 

important tenir coneixement dels dictàmens d’escolarització informes 

específics, etc. També, saber si els alumnes tenien algun tipus de suport en 

el centre de procedència (aula d’educació especial, USEE/SIEI ). Si cal es fan 

entrevistes amb els especialistes dels centres, psicopedagogs/es, mestres de 

pedagogia terapèutica,... amb la professional de l’EAP que en fa el 

seguiment. Aquesta informació es recull en una altra graella de l’institut. 

Aquells alumnes que presenten unes notes d’excel·lent com a global també 

ho tenim en consideració per si es tractés d’un/a alumne/a d’Altes Capacitats. 

Considerem que l’alumnat amb altes capacitats a de veure ateses les seves 

necessitats educatives d’igual manera que s’atenen les d’aquells altres 

alumnes que presenten necessitats educatives de suport per a discapacitats, 

dèficits cognitius, o trastorns del desenvolupament i de la conducta.  

c) Aquestes reunions normalment es concerten a final de curs amb la comissió 

de coordinació del Traspàs de Primària a Secundària, amb primària, amb la 

col·laboració del director del centre de recursos del Baix Llobregat, zona 5 

(CRP 5) i la de l’inspectora. Amb els resultats d’aquestes reunions es fan 

diverses propostes entre elles la decisió d’incloure a un alumne en el grup 

PIM, Pla Intensiu de Millora.  

d) La coordinadora pedagògica un cop té tota la informació valora quins casos 

són susceptibles de rebre una atenció individualitzada des del grup ordinari, 

qui són candidats a ser inclosos a un grup flexible, i quins altres casos 

d’incloure’ls en el grup PIM (Pla Intensiu de Millora). En tots els casos, aquesta 

truca per telèfon i convoca als diferents pares/mares en una entrevista durant 

el mes de juliol i els explica les intencions que té el centre d’ajudar als seus 
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fills en funció de les dades que els han arribat dels centres de primària. Però, 

com a centre podem assessorar, recomanar allò que pensem que pot ser 

millor pels seus fills però l’última paraula la tenen ells com a tutors/es legals 

de l’alumne.  

e) Un cop es té la informació i s’ha fet entrevista amb els pares es traspassa a 

l’equip docent per prendre les mesures pertinents. Cal remarcar també, que 

cada professor/a al l’iniciar el curs fa una avaluació inicial de l’alumnat per 

valorar el seu procés d’aprenentatge. Sovint no només ens quedem amb 

aquells que presenten dificultats d’aprenentatges sinó amb aquells altres que 

destaquen molt per sobra per “x” motius. A vegades es fa servir de forma 

indistinta les paraules “sobredotació”, “talent”, “precocitat” i “altes capacitats”. 

És necessari precisar els conceptes per evitar-ne les confusions i els usos 

incorrectes. Les Altes capacitats inclou tres tipus d’alumnat: Sobredotat, 

talentós i precoç. La sobredotació l’hem d’entendre com un perfil en el qual 

els recursos intel·lectuals emprats presenten un nivell alt. Coincideix amb un 

nivell elevat de raonament lògic, de creativitat, de bona gestió de la memòria 

i de gestió perceptual.  

La sobredotació és l’aptitud excepcional per treballar qualsevol 

informació, ja sigui verbal, matemàtica, figurativa, etc., i/o per 

processar-la de manera flexible. 

El talent representa l’especificitat i la diferència quantitativa que permet 

a qui el posseeix mostrar una aptitud molt elevada en un àmbit o tipus 

d’informació o en un estil de processament. 

Alguns exemples de dotació específica són l’aptitud verbal o matemàtica, o 

un talent lògic o creatiu. Evidentment, aquests talents es poden combinar i 

donar lloc a un perfil intel·lectual determinat. No obstant això, el perfil de la 

persona que té un talent es distingeix per la resposta excel·lent que dóna en 

un determinat àmbit, domini o àrea de la conducta (ja sigui en coneixement 

com en execució). L’alumnat talentós pot mostrar nivells discrets o deficitaris 
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en les àrees o habilitats en què no és talentós, per exemple tenir dificultats 

en les llengües i en canvi ser un crack en matemàtiques. 

Precoç: La precocitat només té relació amb l’aparició de les funcions 

cognitives; per tant, és més un fenomen evolutiu que intel·lectual, però amb 

incidència en els aprenentatges que es produeixen abans del moment en què 

serien esperats. Amb això volem dir que determinades funcions es poden 

presentar molt abans del que es preveu segons l’etapa evolutiva i que es 

manifesten diferencialment en relació amb els companys. 

Aquests ritmes d’aprenentatge ràpids o de manifestacions cognitives 

tempranes tenen relació amb els ritmes de maduració personal i poden, al 

final del procés, igualar-se amb les dels altres companys de la mateixa edat. 

La precocitat pot coincidir o no amb algunes de les formes de talent o 

amb la sobredotació, un cop consolidat el procés maduratiu, però no ha 

de ser necessàriament així. Per això, hem de ser molt prudents en la detecció 

i classificació d’alumnat amb altes capacitats. 

f) En cas d’alumnes d’incorporació tardana i/o nouvinguts, es fa una 

avaluació inicial bàsicament de les àrees instrumentals, ho dur a terme el 

professional CLIC (coordinadora del centre de llengua i cohesió social 

juntament amb la tutor/a de l’Aula d’Acollida) amb els tutors /es dels grups 

de diversitat. També la coordinadora pedagògica es posa en contacte amb 

el centre d’ensenyament de l’alumne per demanar informació, no únicament 

acadèmica.  

Disposem per ajudar als alumnes nouvinguts d’una Aula d’Acollida. Amb 

ella pretenem fer una AULA D’INTEGRACIÓ-IMMERSIÓ, aquesta va 

destinada a aquells alumnes amb més mancances en l’organització 

curricular ordinària. 

La finalitat és l’Adaptació de l’alumne al sistema educatiu i la seva 

incorporació progressiva a l’aula ordinària. 
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Partim de les capacitats, coneixements bàsics i possibilitats de cada alumne, 

per elaborar un itinerari personalitzat que li permeti anar assolint gradualment 

els objectius educatius. 

En aquest itinerari es detalla la incorporació progressiva a les diferents àrees 

de l’ESO, d’acord amb l’evolució de l’alumne, aconseguint finalment l’objectiu 

més important, que és romandre a l’aula amb la resta de companys en les 

diferents àrees del currículum. 

Resumint  podem dir que els nostres objectius a l’Aula d’Acollida són 3: 

• Integració dels alumnes nouvinguts 

• L’alfabetització i aprenentatge de la llengua catalana el més aviat possible. 

• Una bona convivència al centre (prevenció  de  conflictes) 

g) Els/les tutors/es del centre fan un seguiment dels seu grup d’alumnes i si 

en un moment determinat detecten alguna necessitat sol·liciten la 

intervenció de la psicopedagoga mitjançant un full de derivació  i si cal es 

demana la intervenció de la CAD, per tal que en faci una valoració, aquesta 

estudia els recursos que s’han de donar a l’alumne/a en qüestió. En algunes 

ocasions, la sol·licitud d’intervenció dels psicopedagogs/es es fa via pares 

o equip docent. 

h) Alhora, sovint els/les tutors/es transmeten als seus coordinadors/es de 

nivell, o bé, a la psicopedagoga per via del full d’intervenció o Coordinadora 

pedagògica les seves preocupacions per alguns/es alumnes que tot i no 

presentant, en principi, dificultats d’aprenentatges, sovint es mostren 

desconnectats de la classe, no fan els deures resten sense ganes de 

treballar, etc.  però a vegades aquests alumnes no segueixen no per falta 

de capacitat sinó tot el contrari per Alta Capacitat. Si es creu convenient 

aquests alumnes un cop valorats per la psicopedagoga del centre si convé 

es decidirà la intervenció de l’EAP. La Llei Catalana d’Educació (LEC, 2009) 

fa clares referències a l’atenció educativa als alumnes amb dificultats 

d’aprenentatge tant per baix com per altes capacitats; de fet diu amb 
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caràcter general, que “han de ser atesos per raons educatives, socials, 

econòmiques i culturals”. Que probablement, les raons econòmiques i 

culturals tenen a veure amb prejudicis i estereotips que moltes vegades fan 

que s’acabi desatenent alumnes amb altes capacitats, podent provocar 

clares discriminacions educatives. Ens indiquen que “s’ha d’incidir de ple 

en les seves necessitats de formació i en la millora del rendiment escolar 

fins a on permetin les seves possibilitats”. 

En definitiva, tenim l’obligació les institucions educatives de garantir l’èxit per a 

tots els alumnes amb independència de la seves condicions personals i socials. 

I és així com el nostre centre pretén actuar en tot moment amb tots els 

inconvenients que sovint ens trobem per falta de recursos, sobretot humans. 
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5. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

 

5.1. Mediació 

Creiem que la mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes 

mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i 

imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord 

satisfactori. 

5.1.1. Principis de la mediació escolar 

La mediació escolar es basa en els principis següents: 

 La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 

lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 

moment del procés.  

 La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants 

a assolir l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta 

ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa 

amb els fets que han originat el conflicte.  

 La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a 

persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels 

casos previstos a la normativa vigent. 

 El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part 

en el procés de mediació han d'assistir personalment a les reunions de 

mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris. 

5.1.2. Àmbit d'aplicació 

 El procés de mediació l’utilitzem com a estratègia preventiva en la gestió 

de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no 
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estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per 

a la convivència en el centre. 

 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 conductes següents: 

• L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat 

escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, 

sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable 

per les seves característiques personals, socials o educatives, i s'hagi 

emprat greu violència o intimidació,  

• La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les 

normes de convivència en el centre. 

• Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de 2 conflictes 

amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, 

qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos. 

 Oferim la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un 

cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la 

confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en 

situacions semblants que es puguin produir. 

5.1.3. Ordenació de la mediació  

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, 

per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per 

oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument 

perjudicial per a la convivència. 

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre 

ha de disposar de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, 
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dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti 

l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi. 

En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, 

s'interrompen els terminis de prescripció previstos, i no es poden adoptar les 

mesures provisionals, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja 

s'haguessin adoptat. 

5.1.4. Desenvolupament de la mediació 

a) Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a 

petició d'aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament 

acreditades com a mediadors o mediadores.  

• Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel 

centre, el director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de 2 

dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els pares, mares, personal 

docent i personal d'administració i serveis del centre, que disposin de 

formació adequada per conduir el procés de mediació. 

• El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna 

perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació 

si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot 

cas, l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària.  

b)   La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, 

s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la 

manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per 

la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan 

s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius 

o s'hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la 

persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació 

del centre. 
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c) Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la 

persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades 

en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb els pactes de conciliació 

i/o de reparació a què vulguin arribar.  

5.1.5. Finalització de la mediació 

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

b) Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme 

en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat 

reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i 

aquesta accepti les disculpes. 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines 

accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet 

l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s'han de dur a terme. 

Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma 

efectiva, les accions reparadores acordades. 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.  

c) Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes 

de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la 

directora del centre i l'instructor o instructora de l'expedient formularà la 

proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. 

d) Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes 

de reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la 

persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per 

tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador 
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corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un 

procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la 

continuació del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest 

moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos i es poden adoptar les 

mesures provisionals. 

e) Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 

perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el 

compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no 

es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna 

que ha causat el dany, pot disminuir la gravetat de la seva actuació. 

f) La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que 

apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de 

qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de 

mediació d'acord amb els principis establerts en aquest títol. 

g) El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de 15 dies des de 

la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de 

Setmana Santa interrompen el còmput del termini.  
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5.2. Règim disciplinari de l’alumnat. 
 

Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes, s'han 

de tenir en compte els criteris següents (article 24.3 i 4 LEC): 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat 

afectat. 

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat 

afectat i de la resta de l'alumnat. 

d) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se 

sanciona. 

e) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en 

compte les circumstàncies que es detallen en els següents apartats. 

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat  

• El reconeixement espontani 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. 

• Que no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona 

perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne/a  o el 

compromís de reparació ofert. 

• Que el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per 

causes alienes a la voluntat de l'alumne/a. 
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Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat 

• Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat 

inferior o als incorporats recentment al centre. 

• La premeditació i la reiteració. 

• Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l'article 37.1 de la Llei 

d'educació s'han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores 

s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan 

impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra 

circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per 

l'actuació a corregir. 

 

5.2.1.Conductes contràries a les normes de convivència del centre i 

mesures correctores. 

Conductes contràries a les normes de convivència 

S'han de considerar 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 escolar. 

 Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

 Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar. 

 El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 

centre, o del material d'aquest o del de la comunitat escolar. 

 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l'activitat escolar. 
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Mesures correctores  

Les mesures correctores són: 

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del/de la cap d'estudis o del/de la 

director/a del centre. 

c) Privació del temps d'esbarjo. 

d) Amonestació escrita.  

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no 

lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre 

o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització 

d'aquestes tasques no es podrà perllongar per un període superior a 2 

setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries del centre per un període màxim d'1 mes. 

g) Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim 

de 15 dies. 

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període 

no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes 

l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs 

acadèmics que se li encomanin.  

i) Si l’equip docent ho considera oportú pot significar la privació d’assistir a 

les sortides per un període màxim de 3 mesos.  

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g), h), i) 

de l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les 

alumnes, quan aquests són menors d'edat. 

Competència per aplicar mesures correctores 

L'aplicació de les mesures correctores de l’apartat anterior correspon a: 
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 Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, 

en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) 

de l'apartat anterior. 

 La persona tutora, el cap d'estudis, el cap d’estudis adjunt, el director o la 

directora del centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura 

correctora prevista a la lletra d) de l’apartat anterior. 

 El director, cap d'estudis per delegació d'aquest, el tutor del curs i la 

comissió de convivència, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les 

mesures correctores previstes a les lletres e), f), g), h), i) de l'article 

anterior. 

Constància escrita 

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, 

amb explicació de la conducta de l'alumne o de l'alumna que l'ha motivada.  

Per aquest motiu hi ha quatre procediments per comunicar als pares/mares les 

faltes comeses, segons la seva gravetat : 

I. Falta lleu nota a l’agenda. 

S’utilitza per comunicar les següents faltes: 

a) No porta el material escolar. 

b) Arriba tard a classe. 

c) Destorba el desenvolupament de la classe. 

d) Es distreu a classe i no mostra gaire interès per l'assignatura. 

e) Mal comportament. 

f) Menja a classe o al passadís. 

g) Molesta els companys. 

h) No fa els deures. 

i) No porta els papers signats. 

j) No treballa a classe. 

k) Xerra amb els companys 

l) Altres que el/la professor/a consideri adients. 
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Observació: La reiteració de notes a l’agenda de forma continuada pot implicar 

un advertiment (paper verd). 

II. Advertiment (paper verd) 

S’utilitza per comunicar les següents faltes: 

a) Destorba greument el desenvolupament de la classe. 

b) Ha faltat al respecte al/la professor/a. 

c) S’ha barallat amb un/a company/a 

d) Ha insultat un/a company/a 

e) Ha deteriorat el mobiliari  

f) Ha guixat parets 

g) No porta signats documents disciplinaris 

h) No s’ha presentat a una sanció  

Observació: A partir d’una acumulació de 3 papers verds es pot valorar 

l’aplicació d’una amonestació, tot considerant alguns dels criteris o 

circumstàncies esmentades a l’inici de l’apartat 5.2.  

Procediment: 

• El professor informa a l’alumne/a que té la sanció i per tant restarà sense 

pati. L’alumne ha d’anar a la sala destinada per tal de complir la sanció i 

fer la feina encomanada, o bé realitzar la tasca reparadora encomanada. 

• L’alumne ha de tornar el paper signat al professor/a que li ha posat la 

sanció.  

• Si un/a alumne/a no es presenta injustificadament, el/la Cap d’estudis o 

Cap d’Estudis adjunt/a l’imposarà un altre advertiment (paper verd). 

• Si un alumne/a arriba tard, es comporta malament o no porta el material 

de treball, el/la professor de guàrdia aplicarà les mesures disciplinàries 

que cregui convenients i ho notificarà a el/la Cap d’estudis o Cap d’Estudis 

Adjunt/a. 
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III. Amonestació (paper blanc) 

Aplicació: 

• A partir d’una acumulació de 3 papers verds es pot valorar l’aplicació d’una 

amonestació, tot considerant alguns dels criteris o circumstàncies 

esmentades a l’inici de l’apartat 5.2.  

• Amb 13 o més faltes acumulades en el còmput total des de l'inici del 

trimestre o des de la última sanció per faltes (ESO o Batxillerat). 

• Amb 13 o més retard acumulats en el còmput total des de l'inici del 

trimestre o des de l’última sanció per retards (ESO o Batxillerat). 

• Quan a més de la falta comesa es donin circumstàncies que poden 

intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne/a. 

Procediment: 

• El/la Cap d’estudis o Cap d’Estudis Adjunt/a aplica l’amonestació 

directament o a petició d’un  professor/a. 

• El/la tutor/a ha d’informar a l’alumne/a i aquest signar el full. Posteriorment 

el/la tutor/a ha d’informar els pares/mares o tutors legals per tal que 

aquests signin el full. 

• El paper blanc implica 1 setmana sense esbarjo realitzant tasques 

escolars a la sala destinada (si l’amonestació es per retards acumulats, 

no s’aplica per sanció, ja que es va complir el mateix dia del retard). 

5.2.2. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el 

centre (faltes) 

Aquestes conductes són considerades faltes i poden ser: 

• Faltes greument perjudicials. 

• Faltes especialment greus. 
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5.2.2.1. Faltes greument perjudicials (art 37.1 LEC) 

Es consideren faltes greument perjudicials les conductes següents: 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa. 

El deteriorament intencionat de llurs pertinences. 

Els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 

personal.  

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

El deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre. 

La falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. 

La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del 

centre (acumulació de 3 amonestacions o papers blancs). 

5.2.2.2. Faltes especialment greus (art 37.2 LEC) 

• Els actes o conductes abans esmentades i recollides en l’article 37.1 LEC 

que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o que es 

realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques 

personals, socials o educatives. 

5.2.2.3. Sancions 

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes als 

apartats 5.2.2.1 o 5.2.2.2 són les següents: 

a) La suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars 

o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 

determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de 3 
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mesos o pel temps que resti per a la finalització del corresponent curs 

acadèmic, si són menys de tres mesos. 

b) La inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

5.2.2.4. Responsabilitat en les conductes greument perjudicials per 

la convivència en els centres. 

Els/les alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les 

instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de reparar els 

danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que 

els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els 

termes que determina la legislació vigent. 

 

5.2.3.  Expedient en el cas de conductes greument perjudicials per la 
convivència del centre (article 25, decret 102/2010) 

 

Les faltes greument perjudicials per a la convivència del centre tipificades a 

l’apartat 5.2.2 es corregeixen mitjançant una sanció indicada en el mateix apartat 

(basat en article 37.1 i 37.3 de la llei d’educació).  

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. 

(a) Designació instructor 

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. El criteri pel 

nomenament d’instructor/a d’un expedient segueix el següent ordre: 

1) Caps de Departament amb més hores de classe a Batxillerat. 
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2) Resta de Caps de Departament. 

3) Professors no tutors amb hores de classe al Batxillerat. 

4) Tutor/es de Batxillerat amb més hores de classe a Batxillerat. 

5) Professors no tutors. 

6) Retorn al primer concepte. 

L'instructor o instructora, secretari o secretària en els qual es doni alguna de les 

circumstàncies assenyalades posteriorment, s'haurà d'abstenir d'intervenir en 

el procediment i ho haurà de comunicar al director o directora del centre, el qual 

resoldrà el que sigui procedent. Són motius d’abstenció els següents: 

1) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en 

la resolució del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador de societat 

o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna 

persona interessada. 

2) Tenir parentiu de consanguinitat dins el quart grau, o d’afinitat dins el 

segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els 

administradors d’entitats o societats interessades i amb els assessors, 

representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, i 

també compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a 

l’assessorament, la representació o el mandat. 

3) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les 

persones esmentades en l’apartat anterior. 

4) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de 

què es tracti. 

5) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada 

directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els 2 últims anys serveis 

professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

 

(b) Inici de l’expedient 

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, 
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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. 

L’ inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible. 

El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, 

el qual ha de contenir: 

 El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna. 

 Els fets imputats (data, lloc i descripció dels fets). 

 L'instructor o instructora. 

 Mesures provisionals, si s’escau. 

(c) Notificació de l’expedient 

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.  

 

(d) Mesures provisionals 

Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la resta 

d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de 

manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un 

mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que 

ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. 

Aquesta suspensió pot comportar la no assistència al centre. Altrament, 

l'alumne/a haurà d'assistir al centre, però no podrà participar en les activitats 

lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional d'assistència a 

classe. 

En tot cas, en la suspensió provisional d'assistència a classe, que s'ha de 

considerar a compte de la sanció, s'han de determinar les activitats i mesures 

educatives a dur a terme durant aquest període. 

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al 

centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats 
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que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies 

de no assistència per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. 

Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del 

dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la 

mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir. 

 

(e) Instrucció de l’expedient 

Un cop rebuda la notificació de nomenament, l’instructor practicarà les 

actuacions que estimi oportunes per tal de formular una proposta de resolució 

provisional on 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.  

 

(f) Tràmit de vista i audiència 

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. 

L’alumne/a o la família poden 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 5 dies lectius més. 

(g) Resolució de l’expedient 

Correspon al director o a la directora del centre resoldre els expedients i imposar 

les sancions que correspongui.  
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Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la 

pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització 

obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal.  

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 el que sigui pertinent quan el centre 

afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l'alumnat en 

qüestió. 

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.  

 

La resolució haurà de contenir: 

1) Els fets que s’imputen a l’alumne. 

2) La tipificació dels fets en relació a les faltes que es recullen a les NOF. 

3) El contingut de la sanció prevista i les mesures correctores 

complementàries d’utilitat social o rescabalament de danys. 

4) L’acord del pare, mare o tutor/a legal o les raons que ho han impedit. 

5) L’òrgan davant el qual es pot interposar recurs i el termini. 

(h) Revisió, recurs o reclamació 

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. 
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Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, 

als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les 

instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a 

reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil 

correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent. 

5.2.4. Expedient abreujat en el cas de conductes greument 
perjudicials per la convivència del centre (article 25, decret 102/2010) 

Quan 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 la imposa i aplica directament. N’ha de quedar constància escrita. 

No s’incoa expedient disciplinari. 

 

5.3. Protocol d’absentisme. 

Per potenciar i controlar l’assistència dels alumnes, en el centre existeix un 

protocol d’absentisme. A continuació es detallen els agents que hi treballen i com 

aplicar-lo. 

L’equip docent 

La tasca de control de l’assistència dels alumnes al centre és una feina que 

controla tot el professorat del centre. Es fa de la següent manera: 

- Cada dia i cada hora aquests passen llista i anoten les faltes d’assistència 

en un paper que deixen penjats a la porta de l’aula.  

- El professorat de guàrdia passa a recollir els papers i aprofita per veure si 

en els passadissos hi ha ordre i que tothom està a la seva classe.  

- El professorat de guàrdia introdueix les faltes en un full de càlcul d’Excel. 
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Cap d’estudis  

- El cap d’estudis recull les dades de les faltes acumulades setmanalment i 

mensualment i un cop fa el recompte li passa a la coordinadora pedagògica.   

- Per tal de potenciar la puntualitat, el fet d’arribar amb retard a l’inici del 

matí es considera, també, una falta d’assistència a la classe.  

- Si la falta està justificada, els alumnes han de lliurar al seu tutor/a el 

justificant de falta d’assistència signat pels pares com a molt tard 10 dies 

després d’acabar el mes. 

- El tutor/a de cada grup justifica en el full de càlcul d’assistència les faltes 

pertinents. 

- En acabar el mes es comprova si l’alumne/a acumula més de 12 faltes 

injustificades al llarg del trimestre (o des de l’ última amonestació per faltes). 

En cas afirmatiu, el tutor/a parla amb l’alumne per tal d’orientar-lo, té una 

entrevista amb la família i es procedeix a aplicar el règim disciplinari explicat 

a l’apartat 5.2. 

Tutor/a 

La persona responsable que realitza el seguiment i control més exhaustiu és el 

tutor/a del grup: 

- Recull els justificants que lliuren els alumnes. 

- Registra la justificació de faltes de l’alumnat del grup del qual és tutor/a. 

- Fa les primeres passes per informar la família de les faltes i esbrinar-ne 

les causes. Es posa en contacte amb la família, per via telefònica, o si ho 

creu convenient fa una entrevista. 

- Porta un registre de les trucades prèvies fetes a la família i també de les 

entrevistes. 

- Coneix tot el procés i les intervencions que es fan, amb l’alumne. 

   Coordinadora pedagògica 

- La coordinadora pedagògica és el membre delegat per l’equip directiu 
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responsable de l’articulació i coordinació de les diferents intervencions que 

es realitzin en aquests casos d’absentisme.  

- És el nexe d’unió entre el tutor/a, els Serveis socials, la Comissió social i 

la família. 

- S’encarrega de posar-se en contacte i/o demanar reunió amb els serveis 

socials cada cop que sigui necessari. 

- El primer mes de curs demana que els tutors/es passin una fitxa de risc 

d’absentisme a tots els alumnes, d’aquesta forma es pot preveure aquells 

alumnes que per motius del seu entorn familiar i/o altres poden acabar fent 

absentisme. 

- Porta un registre mensual de les faltes d’assistència injustificades i 

justificades de tots els alumnes del centre, per nivell i per grups.  Estudia les 

faltes d’assistència tan les justificades com les que no i fa un seguiment 

d’aquelles que siguin justificades, però que el tutor/a consideri excessives 

(30-40 sessions). 

- La coordinadora pedagògica fa el seguiment d’aquells alumnes que 

considera que tenen un número de faltes considerable, ja siguin aquestes 

justificades o no. Demana la fitxa de risc d’absentisme al tutor/a i 

conjuntament amb el psicopedagog i/o psicopedagoga esbrinen els motius. 

- Quan es creu oportú un cop estudiat els casos, demana als/les tutors/es 

que passin la fitxa de seguiment individual de l’alumne conjuntament amb 

el psicopedagog/a del centre. 

- Proposa mesures educatives per millorar l’assistència a classe d’aquests 

alumnes. 

- Treballa actuacions per als alumes de diversitat, sobretot amb els 

nouvinguts i els de ritme d’aprenentatge més lent, ja que aquests tenen un 

risc alt de poder desmotivar-se. També en aquells alumnes que l’entorn 

familiar no els és favorable s’intenta fer un seguiment de les famílies que els 

obligui a estar més pels seus fills. (Fitxa de seguiment de l’alumne a casa). 



 

 
  

Institut  Ensenyament Secundari  
Jaume salvador i Pedrol 
Sant Joan Despí 

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

 

56 

 

 

- En aquells alumes que l’absentisme s’origina perquè no segueixen els 

ritme del grup, es preocupa que es facin adaptacions curriculars per àrees.  

- Es responsabilitza del pla d’acollida del centre.  

- En els casos en què els alumnes no volen venir al centre per problemes 

amb els companys, aquesta parlar amb els grups classe perquè hi hagi una 

millor convivència entre tots. De fet la coordinadora pedagògica sempre 

imparteix classe als grups de diversitat del centre.  

-  Un cop informades les famílies i entrevistades si continua havent 

absentisme es passa a comunicar-ho als Serveis Socials, perquè facin una 

intervenció amb l’alumne i la família. 

- Si es continua es passa a la Comissió Social. 

- Anualment elabora una memòria. 

Comissió Social: 

Està composta per la coordinadora pedagògica com a representant de la 

direcció del centre, els educadors/es de Serveis Socials de Sant Joan Despí, la 

treballadora social de l’EAP, la psicopedagoga de l’EAP, els psicopedagogs/es 

del centre, la tutora de l’Aula d’Acollida i si pot ser la infermera del Centre 

d’Atenció Primària de Sant Joan Despí.   

Per a fer el seguiment dels casos que tracta, anirà establint la periodicitat de les 

reunions en funció de cada cas. 

La feina que fa és: 

- Té la responsabilitat d’analitzar cada cas i fer-ne una valoració. 

- Planificar la feina que s’ha de fer i/o les intervencions.  

- Assignar els professionals que han d’intervenir. 

- Planificar la intervenció inicial. 

- Decidir les derivacions externes necessàries 

- Fer el seguiment de les intervencions i prendre decisions respecte a 

l’evolució dels casos. 

- Passa la informació a la direcció del centre que és qui fa un informe, 
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adreçat a la inspecció educativa i a la delegació territorial, en cas de 

persistència de l’absentisme. 

En els casos que a partir de la intervenció de la Comissió social no hagi pogut 

detectar cap més indicador de risc en la situació del menor, s’informarà a la 

família de l’obligació de comunicar la situació a la fiscalia de menors, i si això 

no resolt la situació, es tramitarà aquesta comunicació a la fiscalia. 

En aquells altres casos que la comissió social detecti altres indicadors de risc 

en la situació del menor, els Serveis Socials assumiran el cas i realitzaran les 

valoracions i actuacions pertinents amb l’assessorament de DGAIA, si s’escau. 

 
Els casos que no es resolen i que passen als Serveis Socials seran comunicats 

al mateix temps a la Inspecció de zona. 

Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

- Analitza i fa les valoracions i actuacions pertinents en relació als 

problemes de l’alumne/a que presenta l’absentisme des d’un vessant 

psicològic i les retorna a la coordinadora pedagògica. 

- Fa una reunió de traspàs, on el tutor/a explica el procediment que ha 

seguit i la problemàtica acadèmica i d’aprenentatge de l’alumne. 

- Intervé en aquells casos en que hi concorren necessitats educatives 

especials, derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o 

d’historial escolar i personal. 

- Ajuda a la coordinadora pedagògica i psicopedagogs del centre a trobar 

mesures per atendre a aquells alumnes amb risc d’absentisme i ajudar a 

prevenir-lo. 

 

Inspecció educativa 

- Vetlla perquè els Centres educatius duguin a terme el seguiment i control 

de l’absentisme escolar. 

- Està informada dels casos d’absentisme no resolts per la comissió social 

i dels tràmits i seguiment realitzats. 
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Protocol de faltes i actuacions: 
 

- Els pares han de comunicar per escrit les absències dels seus fills, 

anticipadament, sempre que sigui possible, especificant el motiu i la durada 

de l’absència. En cas que no es pugui preveure, ho comunicaran amb 

posterioritat. 

- Quan l’alumne falta a primera hora del matí se li comunica 

automàticament a la família.  

- Per tal de potenciar la puntualitat, el fet d’arribar amb retard a l’inici del 

matí es considera, també, una falta d’assistència a la classe.  

- Si la falta està justificada, els alumnes han de lliurar al seu tutor/a el 

justificant de falta d’assistència signat pels pares com a molt tard 10 dies 

després d’acabar el mes. 

- El tutor/a de cada grup justifica en el full de càlcul d’assistència les faltes 

pertinents. 

- En acabar el mes es comprova si l’alumne/a acumula més de 12 faltes 

injustificades al llarg del trimestre (o des de l’ última amonestació per 

faltes, paper blanc). En cas afirmatiu, el tutor/a parla amb l’alumne per tal 

d’orientar-lo, té una entrevista amb la família i es posa una sanció 

disciplinària. 

- Si en el termini d’una setmana el tutor, no aconsegueix posar-se en 

contacte telefònicament amb la família, ho comunica a la direcció i aquesta 

envia una carta certificada a la família. Aquesta carta citarà els pares a una 

entrevista, se’ls informarà de les trucades prèvies a la carta i dels dies 

d’absentisme del seu fill/a.  

- En el cas de no poder assistir a la reunió es demanarà justificació de la 

no assistència. Donat el cas de no presentar-se a la reunió i de no 

justificació de la seva no assistència, s’enviarà una altra carta a casa 

avisant-los que els cas del seu fill/a es portarà a la comissió social del centre 

en la qual hi participen els Serveis Socials del municipi que seran informats 



 

 
  

Institut  Ensenyament Secundari  
Jaume salvador i Pedrol 
Sant Joan Despí 

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

 

59 

 

 

del cas. 

- Si la resposta obtinguda per part de la família és positiva, el problema 

queda resolt. 

- En cas contrari, si la resposta de la família no és coherent i continua 

l’absentisme la coordinadora pedagògica ho parlarà amb la junta, per tal de 

seguir endavant i fer-ne més passos.  

- La referent, la coordinadora pedagògica del centre, demana convocar 

una reunió amb la comissió social. La coordinadora pedagògica informa a 

aquesta, dels casos o cas que no s’han resolt després de la intervenció del 

tutor/a, la coordinadora, Serveis socials. Aquesta comissió intenta esbrinar 

les causes i acorda les intervencions pertinents. 

  



 

 
  

Institut  Ensenyament Secundari  
Jaume salvador i Pedrol 
Sant Joan Despí 

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

 

60 

 

 

6. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

6.1. Horari, assistència i retards. 

 

6.1.1. Horari ESO i Batxillerat 

Horari: 

Entrada al centre 8:05  

1a classe  8:15 a 9:15  

2a classe  9:15 a 10:15 

3a classe  10:15 a 11:15 

Esbarjo  11:15 a 11:45 

4a classe  11:45 a 12:45 

5a classe  12:45 a 13:45 

6a classe   13:45 a 14:45  

Quan soni el timbre per començar la classe, l'alumnat ha d'entrar a l'aula i ha de 

romandre-hi, amb la porta tancada, a l'espera del professor/a que correspon a 

aquesta hora de classe o bé el de guàrdia. 

L'accés a l'institut s'efectua a les 8.05 per la porta del pati, i es tancarà en 

començar les classes a les 8.15 hores.  

6.1.2. Assistència i retards 

És un deure per a tots l’assistència a les classes i ser puntual. El professorat ha 

de passar llista sempre. 

Els alumnes que arribin amb retard a primera hora: 

• ESO: Si el retard és inferior a 15 minuts podran entrar a l’aula, en cas 

contrari hauran de romandre a la biblioteca fins l’inici de la següent hora.  

• Batxillerat: No podran entrar al centre fins la següent hora lectiva. 

Un retard injustificat comportarà una sanció de pati el mateix dia. El professorat 
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de guàrdia anotarà el nom de l’alumne en el full de guàrdia de pati. 

Tota falta d’assistència ha d’estar justificada mitjançant la sol·licitud al tutor/a. Si 

no hi ha un justificant metge, és potestat del tutor/a justificar o no la falta. 

Qualsevol entrada fora d'aquest horari s'efectuarà per la porta principal i amb la 

justificació corresponent. 

Sancions per faltes injustificades: 

• ESO i BATXILLERAT: L’acumulació de més de 12 faltes injustificades o més 

de 12 retards en un mateix trimestre suposarà una amonestació (paper 

blanc). 

6.1.3. Decisions sobre l'assistència a classe (dret de vaga dels alumnes) 

Els alumnes de Batxillerat i 3r i 4t d'ESO tenen dret a secundar les jornades de 

vaga sempre que ho comuniquin a la direcció del centre amb una antelació de 

48 hores lectives per part dels delegats de cada curs aportant la llista dels 

participants. El centre informarà a les famílies de les convocatòries de vaga amb 

antelació. Els alumnes menors d'edat que facin vaga hauran de justificar 

l’absència a classe signada pels pares o tutors legals. 

6.2. Guàrdies. 
 

El nombre de professors de guàrdia serà el màxim que es pugui segons la 

plantilla del centre (xifra òptima entre 3 i 4 professors per hora de classe). 

Les classes i les guàrdies s’han de començar amb puntualitat. Per controlar de 

manera més efectiva la disciplina del centre, els professors han de començar la 

guàrdia quan soni el timbre de l’hora de classe que els pertoca vigilar, tot 

controlant els passadissos per evitar que l’alumnat surti de classe. 

El professorat que preveu la seva absència haurà de: 

• Avisar a prefectura d’estudis i, en el cas del professorat dels mòduls, 

també a prefectura d’estudis adjunta. 
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• Fer-ho constar al full de la Sala de professors/guàrdia. 

• Deixar feina pels grups d’alumnes que no pugui atendre o enviar-la a 

guardia@iespedrol.net. 

Els alumnes de batxillerat se’ls podrà deixar sortir del centre quan falti el 

professor o per raons organitzatives del centre no pugui ser-hi durant la 

penúltima o l’última classe del matí. 

Quan més d’un grup estigui sense professor/a i no es puguin cobrir totes les 

vacants, el professorat de guàrdia prioritàriament s’haurà de quedar a l’aula amb 

el grup de menys edat. 

En totes les guàrdies 

• El professorat de guàrdia ha de: 

o Marcar amb una “X” al costat del seu nom en el full de guàrdia en el 

moment d’incorporar-se a la guàrdia. 

o Ocupar-se de les incidències que es produeixin. 

o Comprovar a la carpeta “Guàrdies” si falta algun/a professor/a i cobrir la 

seva classe.  

o Comprovar si el professorat que falta ha deixat feina apuntada o enviada 

per correu electrònic (guardia@iespedrol.net) 

o Comprovar que tots els alumnes estan amb professor/a i, si no és així, 

assegurar que es cobreix la seva classe amb aquesta prioritat: 

1. En cas d’activitats fora del centre, el professor que queda sense 

alumnat (professorat alliberat) passa automàticament a ser 

professor auxiliar de guàrdia, amb l’obligació de cobrir en primer lloc 

les absències dels professorat que ha marxat, o d’altres classes si 

amb el professorat de guàrdia no és suficient. 

2. Si el professor falta per altres motius o no hi ha prou professors 

alliberats, cobrirà la classe el professor de guàrdia. 

o Agafar els papers de cada aula amb les faltes d’assistència i registrar-les 

en els fulls de càlcul corresponents. 
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o Romandre a la sala de professors/guàrdia per gestionar qualsevol 

incidència que es produeixi durant l’hora i registrar-la en el full 

d’incidències (carpeta groga): retards, trucades per avisar d’absències,... 

Seu principal 

Si algun alumne vol anar al lavabo, ha d’anar a consergeria, on se li donarà la 

clau després d’apuntar-se en un full de control. En acabar, ha de retornar la clau 

i fer-lo constar de nou al full. 

Guàrdia de 1a hora 

• Els alumnes entren al centre per la porta del pati, oberta pel conserge a les 

8:00. Posteriorment, a les 8:10, el conserge obrirà la porta del triangle i els 

alumnes aniran pujant a les respectives aules. Un professor de guàrdia 

haurà d’estar al triangle a les 8:10 per garantir una entrada ordenada. 

• A les 8:15, hora d’inici, el professorat ha d’estar a la seva aula puntualment. 

• El conserge tanca la porta del pati a les 8:15 minuts. A partir d’aquest 

moment, un altre professor de guàrdia ha d’estar a la porta de secretaria 

i procedir de la següent manera: 

o Si entra un alumne de l’ESO amb retard: 

• Si no té un justificant a l’agenda signat pels pares, s’apuntarà el seu 

nom i curs al Full de sanció de pati del mateix dia (marcar motiu “R”). 

• Pujarà a classe si encara no són les 8:25, sinó, haurà de romandre a la 

biblioteca fins les 9:10 per després incorporar-se a classe. 

o L’alumnat de Batxillerat no pot entrar al centre fins a la propera hora 

lectiva (9:10). 

• Cal comprovar quins alumnes han faltat i enviar un correu electrònic 

(recordeu, ocult o CCO) per avisar les famílies mitjançant l’adreça 

controlfaltes@iespedrol.net (si no tenen email, s’ha de trucar). Cal mirar el full 

d’anotacions de la taula de guàrdies per comprovar si la família ha trucat (en 

aquest cas no cal enviar-lo). 
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Guàrdia de 3a hora 

• Cal obrir els lavabos de totes les plantes abans de les 11:10. Entre 11:10 i 

11:15 els alumnes poden accedir-hi abans de baixar al pati. 

Guàrdia de pati 

• Professor/a 1:  

o Ha de vigilar els alumnes sancionats sense pati a la Sala d’actes. 

o Ha d’anotar al Full de sancionats de la carpeta Guàrdia de pati els 

alumnes amb sanció, marcar si han assistit i si han fet la feina. 

o Els alumnes podran sortir a les 11:35 per esmorzar i anar al lavabo (no 

es permet esmorzar en la sala d’actes) 

• Professor/a 2: 

o Ha de comprovar que l’alumnat ha baixat al pati i que el professorat 

de 3ª hora ha tancat les aules.  

o Ha de passar pel menjador d’alumnes i el pati per garantir l’ordre i la 

correcció. 

o Gestiona possibles incidències (trucar si un alumne està malalt,...). 

o A les 11:35 obrirà totes les aules de grup per a que els alumnes 

puguin entrar a partir de les 11:40. 

• Professor/a 3: Ha d’estar al triangle a les 11:15 per mantenir l’ordre en aquest 

espai i en els lavabos de la planta baixa (únics que es poden utilitzar durant 

el pati). 

• Professor/a 4: Ha de voltar pel pati a partir de les 11:15 per mantenir l’ordre. 

• Cal vetllar per la neteja d’aquests espais. 

• S’ha de cobrir qualsevol incidència que es pugui produir. 

Guàrdia de 4a hora 

• Cal tancar els lavabos de totes les plantes després de les 11:45.   
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Guàrdies mòduls 

Cobrir la sala de guàrdies de 1r i 2n ESO per si hi ha qualsevol incidència. En 

cas de que no hi hagi suficient professorat de G per cobrir les 2 sales es 

prioritzarà la de 1r ESO sempre i si hi ha suficient professorat a 1r ESO sempre 

hi haurà dues persones. 

Guàrdia de 1a hora  

● Els alumnes entren al centre per la porta del pati, que s’obrirà a les 8:00 . A 

les 8:10 l’alumnat entrarà a les aules. Els professors de G hauran d’estar a 

les portes dels mòduls de 1r i 2n per tal de garantir una entrada ordenada.  

● A les 8:15 s’inicien les classes.   

● La portera tanca la porta del pati a les 8:15. A partir d’aquest moment, un 

professor de guàrdia ha d’estar a la porta dels mòduls de 1r.   

Si entra un alumne amb retard: 

o Apuntar el nom i curs dels alumnes que arriben tard i posar una R a la 

carpeta groga que hi ha a la sala de G de 1r ESO.  

o Si l’alumne no té un justificant a l’agenda signat pels pares, s’apuntarà 

el seu nom i curs al Full de sanció de pati del mateix dia. Indicar com a 

motiu “R” (retard). 

o Si l’alumne arriba més tard de les 8:25 es quedarà al costat de 

consergeria fins l’hora de començament de la segona classe, i si són 

molts, a l’aula PIM o l’aula d’idiomes de 1r ESO (segons disponibilitat).  

● Deixar 10 minuts per què els companys puguin passar llista i recollir els papers 

de faltes, posar faltes i retards al drive i enviar mails de faltes a la família 

(sempre en ocult o CCO, adreça controlfaltes@iespedrol.net). Si no tenen 

email, s’ha de trucar. Mirar la carpeta groga de la sala de G de 1r per 

comprovar si la família ha trucat (en aquest cas no enviar mail).  
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Guàrdia de pati  

• Les portes de pati les obre la conserge a les 11:00. El professorat de 

guàrdia de pati ha de tancar la porta de 2n quan els alumnes estiguin al 

pati (els mòduls de 2n han d’estar tancats a l’alumnat). La clau està a la 

sala del professorat de 2n.  

 Un professor/a de G estarà a la porta del pati de 1r controlant l’entrada als 

lavabos. Poden utilitzar tots els lavabos dels mòduls de 1r. Un altre 

professor/a estarà amb els alumnes castigats a l’aula de desdoblament B 

de 1r d’ESO (al costat del laboratori de Tecnologia). Dos professors 

estaran vigilant tot el pati. Els alumnes no poden romandre a la part 

davantera dels mòduls, zona font ni passadís inter mòduls.  

 Els dies indicats l’alumnat podrà fer ús de la biblioteca. 

• El/la professor/a que posi un paper verd, ha de deixar la còpia B en la 

carpeta de control d’alumnes sancionats de la sala de guàrdia (1r). 

 El professor de guàrdia de pati que està amb els sancionats ha d'apuntar 

al full verd còpia B i a la llista de control si han vingut o no.  

 Quan un professor/a posa un paper verd, molt important, trucar als pares 

explicant el motiu i posar feina a l’alumne perquè la faci el dia que ha de 

fer el càstig, dir-li també que porti paper i bolígraf. La sanció sense pati no 

és per fer deures. S’ha de dir a l’alumne que torni la feina feta al professor 

que l’ha sancionat, no ficar-la a la carpeta de G (no abusar de les 

reflexions, l’alumnat no fa feina i destorba).  

 Un dels professors de guàrdia de pati tancarà la porta de sortida al pati 

dels mòduls de 2n i l’obrirà a les 11:35 perquè els alumnes puguin entrar 

després del pati (la portera tancarà més tard). El professorat de G de pati 

i de 4a hora ha de controlar que l’alumnat entri a les aules.  

 Dintre dels mòduls no està permès menjar ni beure. l’alumnat no pot 

romandre a l’aulari en estona de pati si no és amb permís del professorat 

i acompanyat per aquest.  
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 En cas de pluja l’alumnat romandrà als passadissos i zones exteriors 

cobertes del mòdul corresponent i es demanarà la col·laboració de tot el 

professorat per ajudar als de guàrdia.  

Guàrdia de 6a hora  

● Vigilar que la sortida de l’alumnat sigui tranquil·la i ordenada ja que 

només sortir tenim la carretera. 

Acompanyament poliesportiu 

Un dels professors/es de guàrdia anirà a recollir a l’alumnat al poliesportiu abans 

de finalitzar 2a h i acompanyarà al grup corresponent i al professor/a d’EF a 4ª 

h.  

 

6.3. Sortides de l’alumnat dins l’horari lectiu 
 

L’alumnat de primer i segon d’ESO només  pot sortir acompanyat per un familiar. 

L’alumnat de tercer, quart d’ESO i Batxillerat menor d’edat no pot sortir del centre 

sense l'autorització expressa de les famílies, que pot ser telefònica en cas 

d’indisposició sobtada.  

 

6.4. Aules i espais 

A les hores de classe els grups han de romandre a l’aula que els hi pertoca i 

passen a ser responsables de l’espai assignat i de la correcta utilització dels seus 

materials. Si a l’entrar hi detecten qualsevol incidència, cal que ho comuniquin 

immediatament al professor/a. Dins de l’aula no es pot menjar ni beure. 

En els canvis d’aula, l’alumnat ha de desplaçar-se a l’espai assignat amb 

celeritat. Si no hi ha canvi d’espai, ha de romandre dins l’aula i esperar el 

professor/a corresponent amb la porta oberta. 

Per facilitar el desplaçament cap el gimnàs/poliesportiu, la durada de la classe 

anterior i posterior a la d'Educació Física variarà en 5 minuts. 
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Les bicicletes i els patinets s'han de deixar a l'entrada del pati en el cas de la seu 

del centre, i davant de la porta d’entrada en els mòduls, en els llocs habilitats per 

aparcar-los. En cap cas, es poden pujar a les aules per raons de seguretat i 

d'espai. Es recomana lligar-los bé perquè el centre no es farà responsable de 

robatoris o desperfectes, que, d'altra banda, no són gens habituals. 

6.5 Esbarjo 
 

ESO: A l’hora del pati els/les alumnes han de deixar lliures les classes i 

passadissos. Les aules es tancaran durant l’esbarjo. Després hauran de baixar 

a esmorzar al pati (en cas de mal temps, al vestíbul de la planta baixa). Podran 

accedir a la biblioteca (no es pot menjar a la biblioteca) fins a les 11:40 h.  

BATXILLERAT: L’alumnat de batxillerat pot sortir del centre a l’hora de l’esbarjo 

o romandre al pati o al bar del centre. No pot quedar-se a l’aula ni en els 

passadissos del centre. 

 
6.6. Aparells electrònics de lleure i mòbils. 
 

Està totalment prohibit a l’Institut l’ús de mòbils, mp3, càmeres de fotos i altres 

aparells electrònics sense autorització expressa del professor/a, que se’n farà 

responsable del seu ús. 

Per altre banda donat que és un objecte de valor no necessari per l’activitat 

escolar, el centre no es fa responsable en cas de pèrdua, robatori o altres 

incidències. 

Si es detecta algun d'aquests aparells a la vista, tot i que estigui apagat, es 

retirarà. Els pares o tutors legals poden venir a recollir-lo no abans de 48 hores 

després de la seva retirada. L'alumne major d'edat pot recollir ell mateix l'aparell 

un cop transcorregut les 48 hores. En cas de reincidència, l'aparell retirat no 

podrà ser recollit abans de 5 dies naturals. 

 
6.7. Ordinadors 

 L’ús de l’ordinador al centre ha de ser exclusivament acadèmic. 



 

 
  

Institut  Ensenyament Secundari  
Jaume salvador i Pedrol 
Sant Joan Despí 

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

 

69 

 

 

 L’ús dels ordinadors es farà sempre seguint les pautes del professorat. 

 L’ordinador només es pot utilitzar dins de l’aula i sota la supervisió del 

professor/a. 

 Quan l’ordinador es porti de casa, cal portar la bateria carregada al 100%. 

 L’ordinador estarà configurat de tal manera que, quan es baixi la tapa, 

quedi en mode hibernació, i aquest serà l’estat habitual mentre l’ordinador 

no s’hagi d’utilitzar. 

 Per canviar la bateria es baixa la tapa de l’ordinador, i un cop apagat es 

procedeix al canvi. 

 L’alumnat no pot connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra 

xarxa social si no és per indicació expressa del professor/a. 

 No es poden tenir instal·lats programes de descàrrega o d'intercanvi de 

fitxers P2P (emule, ares, torrent, ...) 

 El professorat podrà restaurar l’ordinador en les condicions inicials si 

detecta que l’alumne/a té instal·lats programes inadequats. 

 El so dels ordinadors estarà apagat i per les activitats que requereixin 

àudio s'utilitzaran auriculars. 

 L’alumnat podrà instal·lar als seus ordinadors el programari que desitgi 

sempre i quan sigui útil per realitzar les tasques encomanades a l 'institut 

i no perjudiqui la connectivitat de l’aula. 

 Durant l'estona d'esbarjo l'ordinador ha de romandre a l’aula.  

 Els/les alumnes podran personalitzar la tapa i el salvapantalles de 

l’ordinador sempre i quan respectin les normes de convivència. 

Els tutors o el/la coordinador/a d’informàtica conjuntament amb el/la cap 

d’estudis o cap d’estudis adjunt/a poden fer revisions dels ordinadors per tal de 

verificar que el programari que utilitzen els alumnes sigui l’adient i no interfereix 

amb la connectivitat del centre. Si es produeix alguna irregularitat amb la 

utilització dels ordinadors, primer es sancionarà amb un paper verd i en cas de 

reincidència significarà una amonestació o expedient. 
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6.8. Neteja i desperfectes. 
 

Cal tenir en compte que les tasques del servei de neteja de l’Institut no 

pressuposen que l’esmentat servei hagi de recollir ni els papers, ni els residus 

de l’esmorzar, ni els envasos del terra del centre. Tothom és responsable de fer 

servir les papereres i contenidors que hi ha a l ’Institut. En les tutories es podran 

organitzar activitats extraordinàries de neteja del pati o del jardí quan ho 

considerin convenient els equips docents o l’equip directiu. 

Qualsevol professor/a pot cridar l’atenció d’aquell alumne/a poc curós que no fa 

servir les papereres o els contenidors. 

El centre ha posat en marxa un pla per millorar la sostenibilitat, ha conscienciat 

els alumnes de la no utilització del paper d’alumini i ha col·locat contenidors per 

recollir el diferent tipus de deixalles. El professorat vetllarà per què l’alumne/a 

que porti paper d’alumini, el llenci al contenidor adequat. 

6.9. Indumentària 
 

Dins del recinte escolar cal anar vestit amb correcció. No és permès l’ús 

d’elements (gorres, vels, cascos...) si impedeixen veure la cara. 

6.10. Medicaments i accidents 
 

El centre NO administrarà cap mena de medicació. Si algun alumne/a ha de 

prendre algun medicament durant l’horari lectiu ha de portar la corresponent 

autorització del pare, mare o tutor legal.  

En cas de que un alumne/a prengui mal, es comunicarà de manera immediata a 

la família i a direcció, a la vegada que si es creu convenient, s’avisarà al servei 

d’urgències. 

En cas de tenir l’autorització oficial degudament signada, el centre podrà 

administrar paracetamol a l’alumne/a en cas de febre superior a 38ºC de 

temperatura corporal mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui 

portar a casa. 
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6.11. Servei de menjador 
 

Adjuntem normativa de menjador. Aprovada pel Consell Escolar de Centre de 

data: 18/12/2007 (Annex 1). 

6.12. Activitats fora de l’Institut. 
 

En les activitats lectives fora de l’Institut i en les sortides didàctiques, viatges, 

esportives, de tutoria o de lleure que es puguin organitzar les normes de 

conducta i comportament de l’alumnat han de ser les mateixes que al centre. El 

procediment sancionador en cas de falta també és el mateix. 

6.13. Carta de compromís educatiu. 
 
Adjuntem la carta de compromís educatiu. (Annex 2) 

6.14. Recuperacions a la tarda. 

Les recuperacions de matèries o trimestres pendents es poden fer per la tarda, 

a criteri dels departaments, per a millorar les condicions, disposar de més temps 

i no perdre hores lectives. 
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7. NORMATIVA DE SORTIDES I VIATGES ESCOLARS 

 

7.1. Tipologia de sortides 

7.1.1. L’Institut Jaume Salvador i Pedrol inclou cada curs, dins del seu Pla Anual, 

la programació de les sortides didàctiques, les sortides de tutoria i els viatges 

escolars previstos pel corresponent any acadèmic. 

7.1.2. Les sortides didàctiques són aquelles que programa cada departament o 

àrea per a completar, reforçar o ampliar els continguts de la programació d’aula. 

Per tant, són activitats lectives i de gran interès per als alumnes als quals va 

dirigida, i podran ser objecte d’avaluació. 

7.1.3. Les sortides de tutoria són activitats previstes en el Pla d’Acció Tutorial 

(PAT) i tenen com a funció complementar i reforçar els continguts de l’acció 

tutorial a cada curs. Són programades per l’equip de tutors i tutores de cada nivell 

amb el suport de l’equip docent. 

7.1.4. Perquè una sortida de tutoria es pugui realitzar, cal una participació 

mínima, amb caràcter general, del 70 % dels alumnes matriculats en aquell curs 

o nivell. El Consell Escolar del centre podrà modificar aquesta proporció, si ho 

creu convenient, en algun cas concret. 

7.2. Programació i aprovació de sortides 

7.2.1. Totes les sortides didàctiques que es realitzin al llarg del curs hauran de 

figurar a la programació anual del departament corresponent. 

7.2.2. La programació anual de sortides didàctiques serà recollida en un 

document, que serà avaluat i, si cal, modificat, per la Comissió Pedagògica. 

7.2.3. Aquest document també inclourà les sortides i excursions de tutoria i de 

final de curs previstes. 

7.2.4. La programació anual de sortides didàctiques i de tutoria haurà de ser 

presentada i aprovada pel Consell Escolar del centre. Qualsevol altra activitat 
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que impliqui la sortida dels alumnes del centre i que no figuri en aquesta 

programació haurà de passar pel Consell Escolar per a la seva aprovació. 

7.3. Planificació i organització de les sortides 

7.3.1. Les sortides didàctiques seran planificades i organitzades pel professorat 

de l’àrea i del nivell corresponent. 

7.3.2. Si és possible, els professors que organitzen la sortida procuraran fer-la 

en dies en els quals tinguin classe amb aquell/s grup/s. 

7.3.3. Serà aquest mateix professorat qui s’encarregarà d’informar els alumnes 

de la data i horari de la sortida i dels seus objectius. També controlarà el 

pagament i la recollida de les autoritzacions dels pares de la sortida, si fos 

necessari. 

7.3.4. Els professors responsables lliuraran a la Coordinació d’activitats tota la 

informació referent a la sortida, mitjançant el formulari de la coordinació 

d’activitats extraescolars, com a mínim 15 dies abans (20 dies en el cas de 

necessitar autocar). 

7.3.5. Amb caràcter general, el nombre mínim de professors acompanyants serà 

el següent: 

• Fins a 30 alumnes:  2 acompanyants 

• De 31 a 50:   3 acompanyants 

• De 51 a 70:  4 acompanyants 

• De 71 a 90:  5 acompanyants 

• De 91 a 110:  6 acompanyants 

• De 111 a 130: 7 acompanyants 

• De 131 a 150: 8 acompanyants 

• De 151 a 170: 9 acompanyants 

En cada cas es tindrà en compte el tipus de sortida, el nombre exacte d’alumnes 

participants, la seva durada i l’edat dels alumnes per acabar de determinar el 

nombre de professors acompanyants que sigui convenient. 
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7.3.6. El professor o professors que han organitzat la sortida sempre seran els 

primers acompanyants dels seus grups. A partir d’aquí, la prioritat per a 

l’acompanyament del grup o grups d’alumnes a la sortida correspon, fins a 

completar el nombre d’acompanyants necessaris, als professors que aquell dia 

tinguin més hores de classe amb aquells grups. En igualtat de condicions 

(nombre d’hores que deixen per cobrir), es triaran primer aquells professors que 

tinguin menys hores a batxillerat, i seguidament els tutors del nivell. També es 

tindrà en compte l’especificitat de la sortida i la conveniència que els 

acompanyants siguin preferentment de la mateixa àrea. 

7.3.7. El llistat de professors acompanyants l’hauran de proposar els professors 

responsables de la sortida, amb el vist-i-plau de la Direcció del centre, tenint en 

compte les condicions del punt anterior i que estiguin disponibles. 

7.3.8. Es procurarà adequar l’horari de les sortides i excursions a l’horari marc 

escolar. En cas que l’hora de tornada a l’Institut sigui igual o inferior a 60 minuts 

de l’hora en que finalitza la jornada escolar, els alumnes podran marxar 

directament a casa. De la mateixa manera, si l’inici de la sortida és fins a 60 

minuts posterior a l’inici de les classes, es podrà convocar l’alumnat en el punt 

del municipi que més convingui per a començar aquella sortida. 

7.3.9. Les sortides dels diferents Treballs de síntesi i Projecte de Recerca podran 

tenir uns horaris especials que aprovarà el Consell Escolar. 

7.4. Incidència de les sortides sobre el centre 

7.4.1. Els professors que quedin sense classe perquè els seus grups són a una 

sortida i no en són acompanyants (“professors alliberats”), passaran a formar 

part del professorat de suport en aquelles hores en que tenien classe. En el cas 

que el professor de guàrdia no pugui cobrir les absències, el professor “alliberat” 

assumirà les funcions del professor de guàrdia. El professorat que està de 

permanència serà l’últim en assumir aquestes funcions. 
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7.4.2. La Coordinació pedagògica s’encarregarà de posar un full a la sala de 

professorat on hi figurin totes les sortides del mes detallant els corresponents 

horaris i professorat acompanyant. 

7.4.3. Els professors acompanyants d’una sortida deixaran feina per als grups 

que deixin aquell dia. Aquestes activitats hauran de deixar-se a la sala de 

professors (al costat de la carpeta de guàrdia), a la Direcció o bé directament als 

alumnes (en aquest cas, cal anotar al full de guàrdia que els alumnes ja tenen 

feina per fer i indicar quina feina és). 

 

7.5. Nombre i freqüència de les sortides per cursos i nivells 

7.5.1. En general, es procurarà no fer sortides fora del terme (amb una durada 

superior a la pròpia hora de classe) per a les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO. 

Excepcionalment, es podran autoritzar sortides de matèries optatives, tot 

procurant una mínima incidència sobre el normal desenvolupament de les 

classes. 

7.5.2. La Comissió Pedagògica vetllarà perquè cap grup o nivell d’alumnes no 

tingui dues sortides amb un interval inferior a 5 dies, ni que coincideixen en el 

mateix dia de la setmana en dues setmanes consecutives. 

7.5.3. Es procurarà que les sortides de les matèries de modalitat de batxillerat 

puguin coincidir de manera paral·lela, de forma que tingui la mínima incidència 

possible sobre el normal desenvolupament de les classes. 

 

7.6. Normativa de convivència per a sortides 

7.6.1. Les sortides didàctiques i excursions són activitats docents que formen 

part de la programació anual del centre i per tant, amb caràcter general, cal 

aplicar la normativa de convivència de manera anàloga a com es fa en les 

activitats lectives en el centre durant l’horari escolar. Tot i així, cal tenir en compte 

algunes consideracions específiques en aquests tipus d’activitats que es fan fora 
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del centre i amb un horari especial, i sobre les quals caldrà advertir-ne 

adequadament a l’alumnat. 

7.6.2. En l’autocar o altres mitjans de transport: 

a) Dins de l’autocar o d’altres mitjans de transport no es podrà beure ni 

menjar, si no ho autoritza expressament el conductor i el professor 

responsable. Tampoc no es podrà menjar pipes. 

b) No és permès de molestar el conductor mentre treballa. Per a qualsevol 

incidència, cal avisar als professors. 

c) És important respectar els seients i tots els elements de l’autocar. 

Qualsevol desperfecte serà responsabilitat de l’alumne/a que l’hagi 

causat, o de tot el grup si no hi ha un responsable concret. No es pot 

llençar res a terra i cal tenir cura de mantenir net el propi espai. 

7.6.3. Durant les visites i les activitats programades: 

a) Totes les activitats programades són obligatòries, i cal la participació 

activa de tots els alumnes. S’han de conèixer i respectar els horaris 

previstos. Si algú arriba tard a alguna visita, fa anar malament a tot el grup. 

Cal que s’estigui a punt a l’hora que marqui la programació. 

b) Durant les visites programades cal estar atents i respectar les normes 

que estiguin establertes en cada lloc i les indicacions que facin els guies, 

monitors o responsables. Durant les visites no es podrà beure ni menjar 

(tampoc xiclet), ni tampoc utilitzar el telèfon mòbil sense permís del 

professorat. 

c) Cal no separar-se del grup durant tota la visita, ni passar per zones o 

sales que són restringides o no obertes als visitants. 

d) En visites al teatre, o en audicions o conferències, cal restar al seient o 

al lloc assignat tota l’estona, i no parlar ni fer cap soroll que pugui entorpir 

l’espectacle o molestar la resta d’espectadors. 

e) Alguns museus no permeten l’entrada amb motxilles o bosses grans, o 

bé no compten amb guarda-robes amb suficient capacitat. És preferible 

portar només allò que sigui indispensable. 
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f) També cal tenir en compte que molts museus no permeten fer fotos ni 

cap mena d’enregistraments al seu interior. Cal informar-se´n i respectar-

ho. 

7.6.4. Temps lliure (abans i després de l’activitat) 

a) Abans o després de l’activitat hi haurà normalment algun temps lliure 

per als alumnes. Cal seguir les indicacions dels professors sobre l’espai 

en el qual cal quedar-se i no allunyar-se si no és amb autorització 

expressa del professorat. 

b) Cal respectar les normes bàsiques del civisme (no llençar papers ni cap 

altre objecte al terra, respectar el mobiliari urbà, no molestar les persones 

que puguin compartir el mateix espai, etc.). 

7.6.5. Altres 

a) Si un alumne/a pren alguna medicació durant l’horari de la sortida, cal 

haver-ho notificat prèviament als professors per escrit i pels pares, i portar 

la dosi justa del medicament. 

b) És millor no portar més diners a sobre dels estrictament necessaris. El 

centre no es farà en cap cas responsable dels possibles robatoris, pèrdues 

o danys que els alumnes puguin tenir a les seves pertinences per no 

haver-ne tingut cura de forma suficient. 

c) És també important tenir en compte el tipus de visita a l’hora de triar el 

vestuari (per exemple, portar calçat adequat si es va a la muntanya, o roba 

d’abric en visites a l’aire lliure segons l’estació de l’any). 

e) Cal recordar que cap alumne/a pot participar d’una sortida fora del 

centre si no ha portat amb suficient antelació l’autorització signada pel 

pare, mare o tutor legal, i n’ha fet efectiu l’import. Els alumnes que no vagin 

a la sortida de caràcter curricular, per qualsevol motiu, tindran unes 

tasques específiques equivalents en continguts que hauran de realitzar a 

l’institut. 
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7.7. Tipologia de sortides i excursions. Viatges escolars amb 

pernoctacions 

Durant el curs escolar, l’Institut Jaume Salvador i Pedrol organitza habitualment 

sortides, viatges i activitats de caràcter lúdic i no curricular. Són activitats que 

afavoreixen la convivència i la cohesió social, i per tant es consideren activitats 

pròpies del centre, però no tenen un caràcter acadèmic i per tant no són 

obligatòries, ni per al centre, ni per als alumnes. 

En tot cas, els viatges escolars (amb pernoctacions) són sempre responsabilitat 

i iniciativa del propi Institut, que els inclou en el seu projecte de centre com a 

activitat educativa i de cohesió social. Cada curs, l’Institut prendrà les decisions 

oportunes per incloure o no viatges escolars en el seu Pla Anual, a proposta dels 

departaments didàctics i/o dels diferents equips docents. 

La proposta passarà per la Comissió Pedagògica i el Claustre les aprovarà, i en 

aquest cas la Direcció del centre n’informarà al Consell Escolar. El centre 

comunicarà farà difusió d’aquestes activitats i en fomentarà la màxima 

participació. 

7.7.1. Admissió dels alumnes als viatges escolars 

Aquests viatges estan pensats únicament i exclusiva per als alumnes matriculats 

durant el curs escolar en el centre que pertanyin a l’etapa, el nivell o el grup o 

grups als quals va dirigida, amb l’acceptació plena de les condicions i normativa 

específica de l’activitat. 

Els factors que es tindran present per determinar si un alumne és admès o no a 

participar en el viatge són els següents: 

a. Quan l’alumne/a hagi tingut una incidència tipificada com a molt greu 

durant aquell curs acadèmic. 



 

 
  

Institut  Ensenyament Secundari  
Jaume salvador i Pedrol 
Sant Joan Despí 

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

 

79 

 

 

b. Quan l’alumne/a hagi tingut una incidència tipificada com a greu en una 

activitat o sortida prèvia durant aquell curs escolar, sigui curricular o no, i 

no hagi tingut una altra sanció per aquest fet. 

c. Si l’alumne/a ha tingut un grau d’absentisme escolar injustificat superior 

al 20%, durant el trimestre (des de l’inici del trimestre fins als dies previs 

a l’activitat), o durant el trimestre anterior si l’activitat és al començament 

d’un nou trimestre. 

d. Si l’alumne/a ha acumulat 1 o més incidències tipificades com a greus 

en el mesos previs a l’activitat i no hagi tingut una altra sanció per aquest 

fet. 

e. Si l’alumne/a ha acumulat un nombre considerable d’incidències 

tipificades com a lleus i/o greus durant el curs, i a criteri de l’equip docent 

es proposa a la Direcció del centre la sanció de pèrdua de la possibilitat 

de participació en aquest tipus d’activitats, durant un temps determinat o 

durant tot el curs. 

f. Si de manera reiterada ha faltat de forma injustificada a aquest tipus de 

sortides durant el curs. 

g. Si de manera pública i notòria ha manifestat que la seva intenció durant 

el viatge és diferent als motius pels quals s’ha organitzat aquest. 

h. Si el professorat té indicis clars i suficients que pot distorsionar 

greument l’activitat, perjudicant el dret dels altres companys a gaudir del 

viatge i de les activitats programades.  

7.7.2. Procediment per a l’admissió/exclusió dels alumnes als viatges 

escolars 

Són els departaments didàctics o els equips docents, segons el cas, els que han 

de determinar si es reuneixen les condicions per organitzar i dur a terme un 

viatge escolar amb un grup d’alumnes concret, i d’establir els requisits per poder-

hi participar, juntament amb la Direcció del centre. 
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El grup de professors responsables de l’organització del viatge escolar, amb el 

vistiplau de la Direcció del centre, elaboraran un primer llistat amb els alumnes 

que reuneixen totes les condicions per poder participar del viatge, i podran 

modificar el llistat d’alumnes durant tot el procés. 

A més de les condicions explicitades anteriorment, l’equip de professors 

responsable del viatge escolar podrà exigir un marge raonable de confiança 

envers el bon comportament de l’alumne/a, a més de la plena i explícita 

acceptació tant per part de l’alumne/a com de la seva família de totes i cadascuna 

de les condicions formulades pel professorat organitzador. Per això, també seran 

preceptives aquestes condicions: 

a. Acceptació per escrit i signada, per part del propi alumne/a i del pare, mare 

o tutor/a legal, de les condicions i normativa específica del viatge escolar. 

b. Participació, tant per part de l’alumne/a, com del pare, mare o tutor/a legal, 

a totes i cadascuna de les reunions informatives que es convoquin en 

relació al viatge escolar. 

7.7.3. Exclusió d’un alumne/a de la participació d’un viatge escolar 

Si un/a alumne/a és exclòs de la participació d’un viatge escolar, segons els 

aspectes detallats als punts 7.7.1 i 7.7.2, se seguirà el següent protocol: 

a. Quan un alumne que ha manifestat el seu desig de participar en el viatge 

(que reunia inicialment les condicions per a la participació, i ja ha fet un 

primer pagament de bestreta), estigui en una situació propera a una de 

les descrites anteriorment, serà advertit d’aquesta situació, requerint-li que 

faci un canvi en la seva actitud. Aquest advertiment també es farà arribar, 

per part del tutor o tutora, a la família de l’alumne. 

b. Els professors acompanyants dels viatge, amb vistiplau de l’equip directiu, 

prèvia consulta no vinculant a  tutor o tutora determinaran la seva exclusió 

de la llista de participants en el viatge.  
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c. Si la decisió fos la ratificació de l’exclusió, aquesta es considerarà definitiva 

i se n’informarà la família. 

d. La Direcció del centre informarà al Consell Escolar dels casos que es 

puguin produir d’alumnes que han quedat exclosos del viatges escolars. 

7.8. Protocol per al pagament i eventual devolució de l’import 

de les sortides i viatges escolars  

A. La participació en una sortida didàctica, excursió o viatge escolar sempre 

implica el pagament d’un import equivalent al cost real de l’activitat dividida 

entre el nombre d’alumnes participants, excepte quan l’activitat estigui 

parcialment o totalment subvencionada. 

B. La forma de pagament serà la que s’estableixi en cada cas per part dels 

responsables de la seva organització i, en últim terme, per la Direcció de 

l’Institut. 

C. La participació en la sortida o viatge escolar suposa en tots els casos que 

s’han hagut de realitzar prèviament la totalitat dels pagaments en les 

condicions que s’hagin establert en el seu cas. 

D. Si un alumne/a que ja ha efectuat el pagament, total o en una part, d’una 

sortida, i per qualsevol raó (malaltia o accident, força major, o per pèrdua del 

dret de participació a proposta de l’equip de professors i amb el vistiplau de la 

Direcció,...), finalment no participa a la sortida o viatge, només se li retornarà 

l’import que no s’hagi ja compromès en bestreta o en concepte de reserva, o 

bé en pagaments que afectin a tot el grup, de manera que la devolució mai no 

pot afectar negativament ni al mateix Institut ni a la resta de companys. Per 

tant, es pot donar el cas que no percebin cap devolució. 

E. En cas de no participació injustificada, no es retornarà cap import de la part ja 

pagada. 

F. La participació en la sortida o viatge escolar implica en tots els casos la plena 

acceptació d’aquest protocol, així com de la resta de normatives de sortides i 
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activitats extraescolars recollides en les NOFC de l’Institut Jaume Salvador i 

Pedrol. 
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ANNEX 1 
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL 

SERVEI DE MENJADOR 
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NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR 

 

En el nostre centre, el servei de menjador, compren la franja horària 14:45 hores a 15:45 

hores de dilluns a divendres i està gestionat per l’AMPA. 

Els alumnes que es queden a dinar, no poden sortir del centre (sense autorització de la 

família) ni romandre a les classes sota cap concepte.  

En cap cas els alumnes poden quedar-se amb menjar propi (en cap espai del recinte 

escolar). 

Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personals dels alumnes i 

mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes de conducta: 

 

1. Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre. 

2. Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina. 

3. Utilitzar els coberts adequadament a la taula. 

4. No llençar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo. 

5. Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada. 

6. Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la neta. 

7. Tenir cura i compartir els jocs i el material de menjador. 

8. Respectar els límits dels espais marcats al pati per als diferents grups. 

9. L’ús dels sanitaris es farà de manera ordenada 

10. Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys, els monitors i 

totes les persones relacionades amb el servei. 

 

A l’hora de dinar 

* Els alumnes van directament al menjador. 

* L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar empentes 

ni cridar. 

* Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les 

converses d’una taula a l’altra. 

* Tothom seurà i menjarà de forma correcta 
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* S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, altres 

religions...) per mitjà d’una nota o trucada dels pares, tutors, i/o certificat metge, se 

servirà menú especial. S’ha d’avisar amb antelació, com a molt el mateix dia abans 

de les 10 hores. 

* Els alumnes que tinguin  caràcter fix i no puguin assistir per qualsevol motiu s’han 

d’avisar al Centre. 

 

Faltes i sancions 

 

Les faltes i les sancions del servei de menjador estan regulades en aquesta normativa i 

recollides en el Reglament de Règim Intern del Centre. 

Es consideraran faltes lleus les conductes següents contràries a la normativa de menjador: 

• Cridar 

• Seure de forma incorrecta 

• Jugar mentre es menja 

• No se puntual a l’hora d’entrar al menjador 

• Molestar als companys 

 

Es consideraran advertiments les conductes següents greument perjudicials per a la 

convivència en el menjador: 

• Destorbar greument el desenvolupament del menjador 

• Faltar el respecte al monitor/a 

• Barallar-se amb un company 

• Insultar un company 

• Deteriorar el mobiliari 

• Guixar les parets 

• Acumular tres o més faltes lleus 

Entre les mesures correctores estipulades per la normativa cal distingir: 

 

MESURES IMMEDIATES: Mesures imposades pels monitors, en el moment en que es 

comet una falta 
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FALTA LLEU: Comunicació a les famílies de les faltes lleus,  mitjançant un escrit, que 

han de retornar a el/la Cap d’estudis o Cap d’Estudis Adjunt/a. Amb l’acumulació de tres 

o més faltes lleus l’alumne podrà se exclòs temporalment del servei de menjador 

(Advertiment). 

ADVERTIMENT DE MENJADOR: Comunicació a les famílies dels advertiments, 

mitjançant un escrit, que han de retornar el/la Cap d’estudis o Cap d’Estudis Adjunt/a. 

Aquest advertiment comporta automàticament l’exclusió temporal del servei de menjador 

que es realitzarà entre dos o tres dies desprès de comunicat l’advertiment. 

 

Si necessiteu comentar qualsevol aspecte del menjador podeu trucar al centre i comunicar 

el nom del vostre fill/a i el vostre telèfon de contacte, i la persona  que la encarregada es 

posarà en contacte amb vosaltres. 

 

Aquesta normativa, que forma part del Pla de Funcionament del Servei de Menjador, ha 

estat aprovada pel Consell Escolar de Centre de data: 18/12/2007 

 

A retornar al centre escolar: 

 

En..........................................................................................................................pare/mar

e de l’alumne.............................................................................................. 

He rebut el resum de la normativa de menjador i l’accepto.                                  

Signatura 

 

 

 

 

 

Amb DNI........................................................... 

Data.................de..................de 20................. 
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Benvolgudes famílies, 

 

Us informen que l’horari de menjador de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol és de dilluns 

a divendres, de 14:45 a 15:45 h. 

 

Si voleu que el vostre fill/a surti de l’Institut a l’acabar de dinar, us preguem signeu 

l’autorització. 

 

 

Sr/Sra, ______________________________ amb DNI _________ 

Autoritzo al meu fill/a _____________________ a marxar del centre quan acabi de dinar. 

 

 

Signatura 

 

 

 

Sant Joan Despí, ________ d’______ de 20.... 
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ANNEX 2 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
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Carta de compromís educatiu 
 

Les persones sotasignades, Juan Carlos Merchán Ruiz, director de l’institut Jaume Salvador i 

Pedrol   i .…………………...............………....…..................... (nom i cognoms), pare, mare, 

tutor/a legal de l’alumne/a ..........................................................................……..............………., 

conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem 

aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS 
 

Per part del centre 
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 

personalitat de l’alumne/a per tal d’afavorir la seva inserció social i professional. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar recollits a la 

legislació vigent. 

3. Respectar les conviccions religioses i ideològiques de la família i l’alumne/a 

sempre que no afectin negativament ni el seu procés d’aprenentatge ni la 

convivència en el centre. 

4. Establir acords i decisions sobre la puntualitat, l’ordre, el silenci i el clima de 

treball a les aules i al centre en general per tal de garantir el correcte 

desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge. 

5. Involucrar, des de l’inici de cada curs, a tota la comunitat educativa (professorat, 

alumnat, famílies i entorn educatiu) en el compliment i manteniment d’aquestes 

condicions. 

6. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi-

ment acadèmic i informar la família dels resultats de les avaluacions. 

7. Mantenir comunicació amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne/a i atendre en la major brevetat possible les peticions 

d’entrevista. 
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8. Comunicar a la família les absències de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i 

personal. 

9. Implicar els/les alumnes i fer-los partícips actius, tant en el seu procés 

d’aprenentatge, com en aspectes relacionats amb la vida del centre. 

10. Respectar i involucrar-se en el pla de sostenibilitat i les accions de conscienciació 

envers la conservació del medi ambient d’acord amb el projecte d’Escoles 

Verdes del centre  

11. Col·laborar i coordinar-se periòdicament amb els estaments de l’entorn 

(Ajuntament, Consell Comarcal, Departament d’Ensenyament, Mossos 

d’Esquadra de referència) per treballar conjuntament en temes d’educació i 

joventut. 

12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos de 

la carta sempre que sigui necessari. 

 

Per part de la família 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre, reconèixer l’autoritat del professorat i 

dipositar-ne la confiança. 

2. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre. 

3. Fer complir les mesures correctores que estableixi el centre. 

4. Vetllar per l’assistència puntual i regular del fill/a a les activitats acadèmiques 

tant a dins com a fora de l’institut. 

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps i l’espai d’estudi a casa i a disposar 

del material necessari per a l’activitat escolar adoptant els criteris i mesures 

recomanats pel professorat. 

6. Controlar que el fill o filla realitzi diàriament les tasques encomanades pel 

professorat: deures, treballs, estudi, ... 

7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i el seu desenvolupament personal. 

8. Atendre amb la major rapidesa possible les demandes d’entrevista o de 

comunicació que formuli el centre. 

9. Comunicar al centre qualsevol situació que posi en perill la integritat física o 

psicològica de qualsevol alumne/a o membre de la comunitat educativa. 
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10. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. 

11. Revisar conjuntament amb el centre el compliment dels compromisos de la carta 

sempre que sigui necessari. 
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Per part de l’alumne/a 
 

1. Mostrar una actitud de respecte envers companys, professorat, monitors, 

personal d’administració i serveis i tot el personal del centre. 

2. Complir la normativa vigent. 

3. Assistir puntual i regularment a les activitats acadèmiques, tant a dins com a 

fora de l’institut. 

4. Fer diàriament les tasques encomanades pel professorat: deures, treballs, 

estudi ... 

5. Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre i mantenir nets tots 

els espais que s’utilitzin. 

6. Respectar les diferències, entenent que tots els alumnes tenim els mateixos 

drets i deures i que no depenen de l’edat ni del lloc de procedència. No 

discriminar ningú pel seu origen, aspecte, gènere ni creences. 

7. Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un clima 

d’ordre i silenci, tant a l’aula, com a altres espais del centre: passadissos, 

menjador, espais d’esbarjo, vestidors, lavabos, autocar, … 

8. Utilitzar sempre l’agenda escolar per anotar els deures i treballs i com a mitjà 

de comunicació entre l’institut i la família. 

9. Posar en coneixement d’un adult (família, tutor, psicopedagog, equip directiu, 

...) qualsevol situació que posi en perill la integritat física o psicològica, o suposi 

qualsevol tipus de vexació o humiliació de qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

10. Revisar conjuntament amb el centre i la meva família el compliment dels 

compromisos de la carta sempre que sigui necessari. 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

L’alumne/a  El Pare/Mare/Tutor legal   El Director del centre 

 

 

(signatura)  (signatura)     (signatura)   

 

Sant Joan Despí, _____ de _____________ de  20___ 



 

 
  

Institut  Ensenyament Secundari  
Jaume salvador i Pedrol 
Sant Joan Despí 

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

 

93 

 

 

  

 

ANNEX 3 
MARC NORMATIU RÈGIM 

DISCIPLINARI 
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ANNEX 4 
DELEGATS PARES I MARES 
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Delegats de curs pares/mares. 
 
 
En el Consell Escolar del dia 25/06/2013  s’acorda incloure en aquest 

reglament la figura dels pares/mares delegats de curs i posteriorment 

s’aprovaran les seves funcions. 

 


