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TÍTOL 1 INTRODUCCIÓ 

La Llei d’Educació de Catalunya estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha de regir 

el centre és el d’autonomia. Aquest exercici d’autonomia s’ha de desenvolupar al voltant del 

Projecte Educatiu i s’ha d’articular, a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu 

(PEC) i de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). Les NOFC han d’aplegar el 

conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que han de permetre assolir els 

objectius proposats en el PEC i en la seva programació anual. Han de ser coherents amb els 

principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre ha determinat en el seu PEC. 

La direcció impulsa l’elaboració i l’aprovació de les NOFC i el Claustre participa en la seva 

formulació.  

Normativa reguladora 

La base legal sobre la qual se sustenten aquestes normes és la següent: 

 Llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE) 

 Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC). 

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

 Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres 

docents públics que imparteixen educació secundària. 

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 

6.7.2006), derogat parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels 

centres educatius. 

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 

Objectius generals 

Les normes d’organització i funcionament de centre han d’aplegar el conjunt d’acords i decisions 

d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball 

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

centre i en la programació anual. 

Són una eina per regular la vida interna de l’institut i establir les relacions entre els diferents 

sectors de la comunitat educativa. Han de servir per garantir la convivència, considerant els drets 

i deures de tots els membres integrants i el bon funcionament del centre. 

Sempre tindran un caràcter de permanent actualització i millora segons els mecanismes establerts 

en aquest document. Correspon al consell escolar, a proposta de la direcció, aprovar les normes 

d’organització  i funcionament de centre i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden 

aprovar globalment o per parts. 

Àmbit d’aplicació 

Les presents normes s’aplicaran a les activitats desenvolupades ja sigui al centre o en qualsevol 

altra instal·lació o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat educativa en la seva totalitat o en 

grups. 

S’aplicarà a totes les persones que constitueixen la Comunitat Educativa (alumnat, professorat, 
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pares/mares o tutors legals i personal d’administració i serveis). 

Així mateix, comporten l’adopció de mesures correctores i sancionadores els actes de l’alumnat 

que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi 

estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat 

educativa. 
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TÍTOL 2 CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU 

L’autonomia del centre educatiu abasta l’àmbit pedagògic, l’organitzatiu i la gestió dels recursos 

humans i materials. El projecte educatiu del centre n’és la màxima expressió. 

L’administració educativa respecta i dóna suport a l’exercici de l’autonomia del centre en el marc 

de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i control previstes a 

l’ordenament. 

La Inspecció d’Ensenyament adequa les actuacions que li corresponen, en l’exercici de les seves 

funcions, al règim d’autonomia del centre i a l’assignació de responsabilitats a la seva direcció. 

El centre té establert un sistema d’acolliment del professorat a inici de curs, per garantir el 

coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació del seu exercici professional. 

Capítol 1 Per orientar l’organització pedagògica 

L’organització pedagògica dels ensenyaments ha de contribuir al compliment dels principis del 

sistema educatiu i ha de fer possible: 

a) La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi 

d’inclusió. 

b) El desenvolupament de les capacitats de l’alumnat que els permeti la plena integració 

social i laboral, i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa, 

entre d’altres, a través de l’acció i coordinació tutorial. 

c) La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball quotidià al centre 

educatiu. 

d) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència. 

e) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

f) L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de 

convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

g) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

h) Els criteris pedagògics del projecte educatiu regeixen l’exercici professional de tot el 

personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. 

Tanmateix els criteris d’organització pedagògica han de contribuir a: 

a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de l’alumnat en el seu procés educatiu, sens 

perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels seus fills i 

les seves filles. 

b) Educar en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que 

resultin positius per al progrés de l’alumnat. 

c) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats  que 

utilitza una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per aconseguir assolir amb 

èxit uns determinats resultats. 

d) Adequar la funció del professorat, com a agent del procés educatiu, a les característiques i 

necessitats educatives de cada etapa i als aspectes instructius específics de cada 
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ensenyament, sens perjudici del manteniment de la coherència global dels elements 

educatius de la formació. 

e) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els 

efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i els resultats de 

l’avaluació del progrés assolit individualment per a cada alumne/a, i evidenciar la 

correlació entre els resultats acadèmics de l’alumnat i les fites que es proposaven en 

incorporar-se a aquestes etapes. 

f) Potenciar l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de 

la comunitat. 

Capítol 2  Per orientar el rendiment de comptes al consell escolar, la gestió del projecte 

educatiu de centre i el projecte de direcció. 

El projecte educatiu i el projecte de direcció: 

El projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element 

vertebrador de la seva activitat.  

El projecte de direcció, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al 

període de mandat de la direcció del centre,  ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que 

s’han de desenvolupar durant aquest període i, si escau, ha de formular propostes en relació a 

l’adaptació o modificació, total o parcial, del projecte educatiu. 

El projecte de direcció es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, que 

han de permetre assolir els objectius formulats en el projecte. 

La direcció del centre ha de retre comptes al Claustre i al Consell Escolar, sobre l’assoliment dels 

objectius de la Programació General Anual del curs anterior  

Es presentarà la memòria anual de centre, que contindrà els indicadors establerts en la PGA. A 

partir d’aquesta memòria es prioritzaran i concretaran els objectius anuals. 

Capítol 3 Orientació de l’aplicació dels acords de coresponsabilitat.  

El centre pot establir un acord de coresponsabilitat amb l’Administració educativa per a l’aplicació 

del seu projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció.  

Correspon al consell escolar aprovar l’acord de coresponsabilitat i participar en l’avaluació de la 

seva aplicació.  

L’Administració educativa i el centre defineixen els objectius dels acords de coresponsabilitat 

segons els principis que orienten el sistema educatiu. 

Capítol 4 Aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu de centre 

Definició i revisió del Projecte Educatiu de Centre: 

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li 

dóna sentit, amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, 

aconseguir el màxim aprofitament educatiu. 

El projecte educatiu contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la 
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comunitat educativa i la relació entre el centre i l’entorn social. 

El projecte educatiu ha de tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. Per 

definir o actualitzar el projecte educatiu, el centre ha de tenir en compte les característiques 

socials i culturals del context escolar i de l’entorn productiu, i preveure les necessitats educatives 

de l’alumnat. 

El conjunt de normes d’organització i funcionament del centre han de ser coherents amb els 

principis, valors, objectius i criteris educatius que el centre determini en el seu projecte educatiu. 

Aprovació del projecte educatiu: 

La formulació del projecte educatiu del centre correspon al claustre de professors, a iniciativa de 

la direcció. L’aprovació del projecte educatiu correspon al consell escolar. 

Per definir o actualitzar el Projecte Educatiu, cada centre ha de tenir en compte les característiques 

socials i culturals del context escolar i, quan s’escaigui, de l’entorn productiu, i preveure les 

necessitats educatives dels alumnes ( art 4, Decret 102/2010). 

La revisió o actualització del PEC es farà a iniciativa de la Direcció del centre, a petició de dos 

terços del Claustre o per modificació del marc normatiu vigent. 

Correspon a la directora posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa. 
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TÍTOL 3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 

Finalitat 

L’estructura d’organització i gestió del centre ha de permetre, dins el marc del projecte educatiu: 

a) L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica i la definició dels seus objectius. 

b) L’assoliment dels objectius pedagògics dels ensenyaments que s’hi imparteixen i la seva 

adequació a les necessitats de l’entorn i context sociocultural. 

c) La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels drets 

i deures dels membres que la componen. 

d) La millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seva avaluació. 

e) La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 

Aspectes generals 

L’estructura d’organització i gestió del nostre institut està formada per òrgans de govern i de 

coordinació, els quals poden ser col·legiats o unipersonals. 

Els òrgans unipersonals de govern són: directora, cap d'estudis, coordinador pedagògic, 

secretària i cap d’estudis adjunt. El conjunt d’aquests òrgans unipersonals constitueix l’equip 

directiu. 

Els òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre són el consell escolar i el 

claustre de professors. 

Els òrgans unipersonals de coordinació són: Caps de Departament, coordinació d’ESO, 

coordinació de formació professional, coordinació de qualitat, coordinació d’activitats i serveis 

escolars, coordinació de prevenció de riscos laborals, coordinació d’informàtica, coordinació de 

llengua, interculturalitat i cohesió social. 

El centre, a més, estableix de forma interna altres òrgans unipersonals amb responsabilitat 

directa per donar resposta a necessitats de gestió del centre (els quals no tenen reconeixement 

per part de l’Administració educativa): coordinador de nivell, coordinador de Batxillerat, 

responsable de manteniment, coordinador de biblioteca, coordinador del Pràcticum, coordinador 

TAC i coordinador d’esports. 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció 

Secció 1    Director 

El director de l’institut és la responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del 

centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 
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El director, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i gaudeix de 

presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions. És 

autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant. 

El director té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la 

comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament 

jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

Correspon al director les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre davant totes les instàncies administratives i socials. 

b) Exercir la representació de l’Administració educativa al centre. 

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

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al 

centre els objectius i les priorats de l’Administració. 

Corresponen al director les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 

a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les posteriors modificacions i 

adaptacions. 

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació 

utilitzada normalment en les activitats del centre, d’acord amb el que disposa el títol II de la 

Llei 12/2009 i el projecte lingüístic del centre. 

e) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o 

perfils propis d’alguns llocs de treball. 

f) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre. 

g) Dirigir l’aplicació de la programació general anual. 

h) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del 

funcionament general del centre. 

i) 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. 
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Corresponen al director les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 

a. Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries 

corresponents 

b. Assegurar la participació del consell escolar. 

c. Establir canals de relació amb l’associació de mares i pares de l’alumnat i, si s’escau, amb les 

associacions d’alumnes. 

d. Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-

los la informació sobre les activitats pròpies al centre, segons la normativa vigent. 

Correspon al director les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre 

següents: 

a. Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i 

dirigir-ne l’aplicació. 

b. Nomenar els càrrecs directius i proposar el seu nomenament al Director de SSTT corresponent 

del Departament d’Ensenyament. 

c. Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte 

educatiu. 

d. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 

e. Visar les certificacions. 

f. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa. 

g. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost aprovat. 

h. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar com a 

òrgan de contractació. 

i. 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. 

j. Controlar l’assistència del personal del centre. 

k. Gestionar les contrasenyes ATRI del professorat. 

l. Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament siguin atribuïdes als 

directors dels centres. 

Secció 2    Cap d’estudis 
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Correspon al Cap d’Estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del 

centre i la seva organització i coordinació, sota el comandament de la direcció. 

Són funcions específiques del cap d’estudis: 

a. Substituir el director en cas d’absència. 

b. Dur a terme l’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres 

espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, escoltant el claustre. 

c. Elaborar el calendari del curs en col·laboració amb l’equip directiu. 

d. Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i del 

professorat, preveure l’atenció de l’alumnat en cas d’absència del professorat i controlar-ne les 

incidències.  

e. Planificar i elaborar el calendari de les juntes d’avaluació del curs. 

f. Planificar i elaborar l’horari i distribució de les convocatòries de proves extraordinàries. 

g. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de fi de 

curs juntament amb la resta de l’equip directiu. 

h. Supervisar i custodiar les actes de les juntes d’avaluació trimestrals, finals, extraordinàries i de 

final d’etapa. 

i. Presentar els resultats educatius al claustre i al Consell Escolar i elaborar-ne l’estadística. 

j. Tenir cura de la gestió del programari de faltes d’assistència de l’alumnat 

k. Coordinar amb els tutors/es la gestió de l’absentisme escolar, a través de la gestió del 

programari corresponent. 

l. Vetllar pel compliment de les normes de convivència de l’institut, conèixer-ne les incidències, 

controlar-les, corregir-les en l’àmbit de les seves competències i informar-ne l’equip directiu. 

m. Gestió i distribució de l’accés a la intranet i del correu electrònic per a la comunicació interna 

del centre (@inspladelestany.cat) 

n. Aquelles  altres  funcions  que  li  siguin  encarregades  pel  director  o  atribuïdes  per 

disposicions del Departament d’Ensenyament.  

Secció 3    Secretària 

Correspon a la secretària  dur  a  terme  la  gestió   administrativa  de  l’institut,  sota  el   

comandament del director, i exercir, per delegació d’aquesta, la prefectura del personal 

d’administració i serveis adscrit a l’Institut, quan el director així ho determini. 
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Són funcions pròpies de la secretària del centre: 

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 

celebrin. 

b) Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva programació general i 

el calendari escolar. 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials del centre, amb el vistiplau del director. 

d) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció 

imatriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les disposicions vigents. 

e) Vetllar per la correcta introducció i verificació de les dades dels alumnes al SAGA. 

f) Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat estiguin complets i diligenciats d’acord 

amb la normativa vigent. 

g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-los. 

h) Organitzar i assignar les tasques entre el personal d’administració i serveis de l’Institut, dels 

quals exercirà, per encàrrec del director, la seva prefectura. 

i) Gestionar la bústia de queixes i suggeriments. 

j) Supervisar i gestionar el correu postal del centre i el correu electrònic corporatiu del centre 

(b7006666@xtec.cat). 

k) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva, i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva.  

l) Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director. 

Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

m) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i lloguer 

de béns i els contractes d’obres, serveis i subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 

n) Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

o) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipament d’acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la 

seva reparació, quan correspongui. 

p) Presidir les sessions d’avaluació de fi de curs juntament amb la resta de l’equip directiu. 

q) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director de l’institut o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

mailto:b7006666@xtec.cat
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Secció 4    Coordinadora pedagògica 

Correspon, amb caràcter general, a la coordinadora pedagògica el seguiment i l’avaluació de les 

accions educatives que es desenvolupen a l’institut, sota la dependència del director. 

Són funcions específiques de la coordinadora pedagògica: 

a) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’ensenyament i 

especialment amb els equips ‘assessorament psicopedagògics. 

b) Coordinar la programació de l’acció tutorial i fer-ne el seguiment. 

c) Elaborar el dossier del professorat i els dossiers dels alumnes ( inici de curs)  

d) Vetllar perquè s’aprovi un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

e) Coordinar les accions formatives dels diferents estudis dels ensenyaments impartits a l’institut. 

f) Vetllar per l’elaboració de les adaptacions curriculars necessàries per atendre la diversitat 

dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne/a, tot procurant la col·laboració i 

participació de tot el professorat de l’equip docent. 

g) Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament 

d’Ensenyament quan escaigui. 

h) Vetllar perquè la programació dels ensenyaments i l’avaluació del procés d’aprenentatge de 

l’alumnat es dugui a terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals 

i terminals de cada matèria, crèdit o mòdul, juntament amb els caps de departament. 

i) Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, i ensenyaments 

que s’imparteixen, juntament amb els caps de departament i els equips docents. 

j) Vetllar per la introducció i verificació dels plans d’estudis al programari SAGA, així com la 

gestió dels permisos d’utilització pels altres membres del claustre i del personal auxiliar 

administratiu. 

k) Vetllar per l’adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat 

en els diferents ensenyaments que s’imparteixen, juntament amb els caps de departament. 

l) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives, i de formació i reciclatge del 

professorat que es desenvolupin a l’institut, quan escaigui. 

m) Dur a terme la gestió de la formació del professorat. 

n) Presidir les sessions d’avaluació de fi de curs juntament amb la resta de l’equip directiu. 

o) Planificar i elaborar el calendari de fi de curs (programació de reunions d’equips docents i 
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departamentals de fi de curs). 

p) Programar i coordinar les reunions de coordinadors de nivell. 

q) Impulsar la participació de l’alumnat, delegats i delegades i representants, a la vida de 

l’institut. 

r) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes per disposicions 

del Departament d’Ensenyament. 

Secció 5    Cap d’Estudis Adjunt 

Correspon, amb caràcter general, al cap d’estudis adjunt, col·laborar amb el cap d’estudis en la 

planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre relacionades amb els 

ensenyaments post obligatoris  i la seva organització i coordinació, sota el comandament del 

director. 

Són funcions pròpies del cap d’estudis adjunt del centre:  

 Col·laborar amb el cap d’estudis en l’elaboració de l’horari escolar dels ensenyaments post 

obligatoris i la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de 

l’activitat acadèmica, escoltant el claustre.   

a) Elaborar el calendari del curs dels ensenyaments post obligatoris en col·laboració amb el 

Coordinador Pedagògic. 

b) Programar totes les reunions de coordinació de cada curs escolar dels ensenyaments post 

obligatoris i elaborar el dossier del professorat en col·laboració amb la Coordinació 

Pedagògica.   

c) Revisar els projectes curriculars dels ensenyaments post obligatoris. 

d) Gestionar els processos d’assessorament i reconeixement de l’experiència professional de 

l’alumnat, així com els processos de convalidació de matèries dels ensenyaments 

professionals. 

e) Gestionar i participar en els processos de difusió dels ensenyaments post obligatoris impartits 

en el centre. 

f) Supervisar les programacions dels ensenyaments post obligatoris. 

g) Aquelles altres que li puguin ser encarregades per la direcció del centre. 
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Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre. 

Secció 1.    Consell Escolar 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el 

govern del Institut. 

Funcions del consell escolar 

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 

cinquenes parts dels membres.  

b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els 

resultats.  

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

col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

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

e) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.  

g) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.  

h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o 

directora.  

i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.  

j) Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.  

k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer 

l'evolució del rendiment escolar.  

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

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

Composició del Consell Escolar del centre 

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida en aquestes normes, 

d’acord amb el que s’estableix  en el decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 

educatius i la resta de legislació vigent. Atenent a les proporcions que s’estableixen en la 

normativa, el nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 



NOFC INS PLA DE L’ESTANY 

 

CODI:NOFC01 
Nom del document:  NOFC Pàg. 18 de 86 

VERSIÓ 05 

 

persones membres del consell, i el nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, 

en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. 

El Consell escolar del centre està format per 19 membres. 

Membres  nats: 

Director del centre, que n’és la presidenta 

Cap d’Estudis 

Membres per designació directa: 

Un representant de l’Ajuntament de Banyoles. 

Membres electes: 

Sis representants dels Professors/es elegits pel Claustre de professors 

Tres representants dels alumnes, elegits entre ells i elles. 

Tres representants dels pares i mares o tutors legals elegits entre ells i elles. 

Un representant de l'associació de pares i mares d'alumnes més representativa, d'acord amb el 

seu nombre d'associats. 

Un representant del personal d'administració i serveis del centre. 

El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i 

sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

Funcionament del Consell Escolar: 

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

s’han d’aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat. 

El consell escolar es reuneix preceptivament una vegada al trimestre, i sempre que el convoca el 

director/a del centre o ho sol·licita almenys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha 

de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització. 

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i 

informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva 

representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o 

alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat 

pública, a més, hi ha d'haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió 

econòmica del centre. 

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

normativa determini una altra majoria qualificada. 

La convocatòria de les reunions s‘ha de trametre per la presidència del consell amb un antelació 

mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si 

s’escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la 

tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord. 

Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre 

que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat 

educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que 

informi sobre el tema o qüestió corresponent. 

Per a la vàlida constitució del consell escolar, a efectes de celebració de sessions, 

deliberacions i presa d’acords, es requerirà la presència del president i el secretari, o en el seu cas 

de qui els substitueixin, i de la meitat almenys dels seus membres, en primera convocatòria. 

En segona convocatòria el nombre de membres necessaris  per a constituir vàlidament l’òrgan, el 

quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres. Aquesta segona convocatòria 

s’entendrà sempre com a 15 minuts més tard de l’hora en què es convoca la primera convocatòria. 

Sols poden ser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, a no ser que estiguin presents 

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

de la majoria absoluta. 

De cada sessió que celebri el consell escolar la secretària aixecarà acta, que especificarà 

necessàriament els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en 

què s’ha celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords 

adoptats. 

Renovació de les persones membres del consell escolar: 

Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són 

per un període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix en la corresponent norma 

vigent. 

El consell escolar es renova per meitats de les persones representants electes de cada sector 

cada dos anys, al primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir 

abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o 

renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el/la director/a del centre 

públic amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general 

el Departament d’Ensenyament. 

Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta vacant serà coberta per: 

 Sector professorat: s’ocuparà pel següent professor que va obtenir més vots en les últimes 

eleccions, sempre que mantingui les condicions que el van fer elegible com a 
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representant. El nomenament serà pel temps que restava del mandat del professor 

representant que ha causat la vacant. 

 Sector PAS: s’ocuparà per un dels membres del PAS elegit entre ells. El nomenament serà 

pel temps que restava del mandat de la persona representant que ha causat la vacant. 

 Sector alumnat: s’ocuparà pel següent alumne que va obtenir més vots en les últimes 

eleccions, sempre que mantingui les condicions que el van fer elegible com a 

representant.. En cas que no sigui possible, s’ocuparà per un delegat de grup elegit per 

votació realitzada en sessió de delegats convocats a tal efecte a inici de curs. Aquest 

nomenament tindrà vigència fins a la propera renovació del consell escolar. 

 Sector pares i mares: s’ocuparà pel següent pare, mare o tutor legal que va obtenir més 

vots en les últimes eleccions, sempre que mantingui les condicions que el van fer elegible 

com a representant. 

 Si no hi ha candidats o candidates per cobrir la vacant aquesta restarà sense cobrir fins a 

la propera renovació del consell escolar. 

La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-

ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha 

designat en revoca la designació.  

Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un determinat sector és 

inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són 

elegibles com a representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en 

aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat o del personal d’administració i serveis, 

ha d’assumir la representació. 

Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell 

escolar a proposta de la direcció del centre. En tot cas, aquestes normes han de garantir la 

publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la 

composició de les meses, que seran presidides pel director, o persona de l’equip directiu que 

delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions 

d’un sector i el dia de les votacions. 

Serà causa de revocació de la condició de membre del consell escolar l’obertura d’un expedient 

disciplinari. En cas que un membre del consell escolar, tant del sector alumnat com del sector 

professorat, sigui objecte de l’obertura d’un expedient disciplinari iniciat amb motiu d’una falta 

greu o molt greu, haurà de presentar la dimissió al president/a.  En aquest cas, serà designat per 

cobrir la vacant la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que 

mantingui els requisits que la van fer elegible com a representant.  En cas que no hi hagi més 

candidats o candidates, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell 

escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que resta del mandat a la persona 

representant que ha causat la vacant. 
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Secció 2.    Claustre del professorat 

Composició 

El claustre de professors/es és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. 

Està integrat per tot el professorat i el presideix el director. 

Competències 

a) Aprovar les normes d’organització i funcionament del centre. 

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

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

d) Decidir els criteris per a l’avaluació de l’alumnat. 

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

resultats. 

f) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’avaluació del rendiment escolar i els 

resultats de les avaluacions internes i externes en les que participi el centre. 

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

programació del centre. 

h) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica i en la 

formació del professorat del centre. 

i) Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè 

aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

j) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats. 

k) Designar els/les professors/es que han de participar en el procés de selecció del director.  

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

m) Propagar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre. 

n) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per l’administració educativa o per les respectives 

normes d’organització i funcionament del centre. 

Funcionament 

a) Totes les persones membres del claustre de professors, amb independència de la seva 

situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del  professorat al 
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consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és 

elegible. 

b) El claustre de professors es reuneix preceptivament a inici i a final de curs i sempre que el 

convoqui la directora del centre o ho sol·liciti almenys un terç de les persones membres. 

c) L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El control de 

l’assistència es farà mitjançant un full de signatures. 

d) La convocatòria de les reunions s‘ha de trametre per la directora amb una antelació 

mínima de 48 hores. 

e) Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball 

en el si del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics i determinar-ne 

l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i 

propostes als claustre. 

f) Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i 

presa d’acords, es requerirà la presència de la presidenta i la secretària, o en el seu cas de 

qui els substitueixin, i de la meitat almenys dels seus membres. 

Secció 3. Comissió de qualitat 

La Comissió de Qualitat estarà formada per: 

a) Director 

b) Cap d’Estudis 

c) Coordinador/a de Qualitat 

d) 1 Cap de departament 

e) 1 Coordinador/a de Nivell 

f) 1 tutor/a,  

g) 1 professor/a de cicles 

h) 1 professor/a d’ESO i Bat 

i) 1 membre del PAS 

El director, el cap d’estudis, la coordinadora de qualitat i un altre membre de la comissió formaran 

el grup permanent de la comissió de qualitat, que de manera extraordinària podran assumir les 

competències de la comissió. 

Les funcions i responsabilitats de la comissió de qualitat són: 

a) Aprovar les propostes de política de qualitat i millora continua del centre que es presentin a 

la direcció. 

b) Assessorar el director i la coordinadora de qualitat en tot allò referent a la qualitat, i 

especialment en: 
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c) Vetllar perquè el centre tingui sempre definida i actualitzada la política de qualitat 

d) Detectar punts febles i fer propostes per a la millora del sistema. 

e) Fomentar i una adequada cultura de qualitat i excel·lència al centre. 

f) Reunir-se almenys dues vegades per curs o quan sigui convocada per la coordinadora de 

qualitat o pel director. 

Les funcions dels seus membres són: 

a) Assistir a les reunions convocades. 

b) Participar activament en les revisions del sistema de qualitat 

c) Donar a conèixer i fomentar la cultura de qualitat al centre. 

d) Familiaritzar-se amb els aspectes bàsics de la qualitat i l’excel·lència. 

Capítol 3. Equip directiu. 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de 

treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de 

l’equip directiu la gestió del projecte de direcció. 

L’equip directiu del centre està format pel director, que el presideix, el cap d’estudis, el secretari  i 

el coordinador pedagògic. 

Capítol 4. Òrgans de coordinació unipersonals 

La coordinació de nivell, d’ESO, de Batxillerat i de Formació Professional 

Els coordinadors vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg 

de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat o dels Cicles Formatius, segons s'escaigui, sota 

la dependència del coordinador pedagògic. 

Funcions genèriques de la coordinació de nivell 

a. Fer de pont entre l’equip docent i l’equip directiu. 

b. Afavorir l'actuació coordinada del professorat del nivell a través de la discussió i l'acord de 

criteris i accions comuns. 

c. Coordinar les reunions de tutors de cada nivell i vetllar per l'aplicació del PAT, conjuntament 

amb la persona responsable de la coordinació pedagògica. 

d. Coordinar les reunions d’Equip Docent 
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e. Proposar a l'equip docent (amb la col·laboració de la persona responsable de la coordinació 

pedagògica, el cap d’estudis i els tutors/es) els temes a tractar sobre la planificació conjunta 

de: 

 metodologia d'activitats d'aprenentatge i avaluació 

 hàbits d'estudi, convivència 

 activitats d’orientació professional i acadèmica 

 seguiment del règim disciplinari. 

f. Recollir els acords presos i vetllar pel seu compliment. 

g. Coordinar les activitats i sortides del nivell i vetllar perquè siguin distribuïdes d’una manera 

òptima. Afavorir l’avaluació dels objectius de les sortides. 

h. Coordinar, conjuntament amb la resta de professors del grup, les activitats corresponents al 

Treball de síntesi o de recerca. 

i. Coordinar, conjuntament amb els tutors i tutores de grup, les activitats de planificació i 

organització de la sortida de final d’etapa en els nivells que correspongui. 

j. Vetllar perquè es compleixi el projecte curricular, conjuntament amb la persona responsable 

de la coordinació pedagògica. 

k. Coordinar l’adjudicació de matèries de modalitat i optatives i fer les llistes d´alumnes. 

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

nivell. 

m. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

els aspectes educatius dels alumnes d’ESO. 

Funcions específiques del coordinador d’ESO 

a. Recollir, conjuntament amb els tutors/es, les sol·licituds de tria de matèries optatives dels 

alumnes i assignar-los, conjuntament amb la persona responsable de la coordinació 

pedagògica. Lliurar al professorat les llistes matèries optatives.. 

b. Vetllar per la coherència de les diferents propostes de Crèdit de Síntesi de cada nivell,  d’acord 

amb la persona  responsable  de  la  coordinació pedagògica. 

c. Recollir i atendre les demandes dels tutors en referència a l’acció tutorial. 

d. Coordinar les activitats ( xerrades, tallers, etc.) incloses en el PAT 

e. Coordinar les activitats d’orientació dels alumnes d’ESO. 
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f. Col·laborar en la revisió del PAT de Batxillerat 

g. Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

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

d’ESO. 

i. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

els aspectes educatius dels alumnes. 

Funcions específiques del coordinador de Batxillerat 

a. Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i vetllar per la seva aplicació, i especialment 

per la coherència i continuïtat de les actuacions tutorials i d’orientació al llarg del batxillerat. 

b. Dirigir les reunions dels equips docents de nivell, proposant l’ordre del dia i recollint per escrit 

els acords presos, fent de transmissor entre l’Equip Docent i l’Equip Directiu. 

c. Coordinar i fer el seguiment de les qüestions administratives i acadèmiques dels alumnes de 

Batxillerat, i especialment: 

 El calendari d’exàmens trimestral i final  

 La coordinació de l’adjudicació de matèries de modalitat i optatives i l’elaboració 

de les llistes d´alumnes.  

 La coordinació de tot allò relacionat amb el Treball de Recerca, i especialment la 

recollida per mitjà dels tutors/es de les propostes de treballs de recerca de 

l'alumnat, l’assignació dels tutors, la vetlla del bon funcionament del seguiment 

dels treballs, i la planificació de les exposicions orals. 

 La coordinació, conjuntament amb la coordinació d’activitats extraescolars, de 

les sortides i activitats complementàries que es realitzen al llarg del curs, Nadal, 

Sant Jordi, Final de curs i altres. 

 L’accés a la Universitat ( preinscripció universitària, proves PAU, actuar com a 

vocal del centre a les proves PAU) 

d. Afavorir el contacte entre el tutor/a d' estada a l'empresa i els alumnes. 

e. Representar el centre en les reunions de Coordinació de Batxillerat amb altres centres 

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

Batxillerat. 

g. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

els aspectes educatius dels alumnes de Batxillerat. 
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Funcions específiques del coordinador de Formació Professional 

a. Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat. 

b. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional d’acord amb la 

planificació, els criteris i programes del Departament d’Ensenyament. 

c. Assessorar el centre en la definició de les línies d’actuació de les relacions escola-empresa. 

d. Mantenir actualitzada la base de dades  de les empreses col·laboradores. 

e. Rebre i donar difusió de les ofertes de llocs de treball que es reben al centre. 

f. Rebre i donar difusió dels programes de formació que puguin ser d’interès per a l’alumnat i 

exalumnes del centre. 

g. Coordinar la campanya de promoció de la FP 

h. Revisar i completar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de CFGM 

i. Coordinar i informar als tutors d'FCT sobre l'organització i la gestió  administrativa del procés 

de la Formació en Centres de treball. 

j. Mantenir el registre actualitzat de tots els convenis de FCT i les estades a les empreses que es 

realitzen a l'institut. 

k. Tramitar les excepcions de les estades i pràctiques en empreses a partir de la informació que 

li aporten els tutors/es de FCT. 

l. Coordinar la documentació referent a cicles i informar de les necessitats específiques del cicles 

formatius. 

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

Formació Professional. 

n. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

els aspectes educatius dels alumnes de FP. 

Coordinació d’Activitats Extraescolars 

Correspon a la Coordinació d’Extraescolars la coordinació general de les activitats del centre sota 

la dependència del Secretari i del Coordinador Pedagògic. 

En particular, són funcions del Coordinador d’Activitats Extraescolars. 

a. Elaborar la programació anual,  fer la promoció i el seguiment de les activitats extraescolars 

que es realitzen a la tarda. 
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b. Planificar i coordinar les activitats culturals del centre i les diades que es celebrin. 

c. Coordinar les celebracions de professors i alumnes. 

d. Conjuntament amb el Coordinador Pedagògic, dinamitzar les reunions del Consell de delegats i 

elaborar l’acta i passar-la als delegats via correu electrònic. 

e. Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i qualsevol altre tipus de 

viatge que es realitzi amb l’alumnat, juntament amb els professors responsables. 

f. Coordinar l’ambientació d’espais del centre. 

g. Recollir informació gràfics de les activitats que es duen a terme a l’Institut i trametre-les al 

responsable per a la seva difusió. 

h. Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà 

a la memòria anual d’activitats del centre. 

i. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

les activitats extraescolars. 

Coordinació de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) 

El coordinador de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) vetllarà per què s’adoptin les 

mesures necessàries per tal de potenciar les actuacions planificades en matèria de llengua i 

cohesió social.  

Les funcions assignades a la coordinació CLIC són: 

a. Promoure actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i 

de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe 

b. Assessorar l'equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del 

centre i en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat 

nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i  a la promoció de l’ús de la llengua, 

l’educació intercultural i la convivència en el centre. 

c. Promoure actuacions en el centre i en col•laboració amb l’entorn, per potenciar la convivència 

mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de 

l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. 

d. Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, 

participar en l’organització i optimització dels recursos i coordinar les actuacions dels 

professionals externs que hi intervenen. 

e. Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu d’entorn. 

f. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social i del Pla d’Acollida, 
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per delegació de la Direcció del centre. 

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

Formació Professional. 

b. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

els aspectes educatius dels alumnes d’ESO. 

La coordinació d'informàtica 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l'acció 

didàctica i per a l'aprenentatge dels alumnes, així com de canvi i millora en els processos 

d'ensenyament i d'aprenentatge, és a dir, esdevenen tecnologies per a l'aprenentatge i el 

coneixement (TAC). 

Per garantir el desenvolupament i la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els 

seus vessants —organitzatius, pedagògics o tècnics—, la direcció anomena tres  persones 

encarregades de les tasques de coordinació informàtica: el coordinador d’informàtica i el 

responsable de manteniment informàtic, el coordinador TAC i l’assessor TAC. 

Són funcions del coordinador d'informàtica: 

a. Coordinar els recursos humans assignats per a tasques de suport i/o manteniment a les TIC 

del centre. 

b. Assessorar a 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. 

c. 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. 

d. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del 

centre, proposant les mesures pertinents per a garantir-ne el millor funcionament. 

e. Custodiar el software del centre i actualitzar l’inventari. 

f. Proposar la realització de les mesures de salvaguarda de la informació i organització dels 

manuals i altres documents de treball. 

g. Elaborar la memòria anual de la coordinació d’informàtica. 

h. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

Són funcions del responsable de manteniment d'informàtica: 
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a. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics, 

proposant les mesures pertinents per a garantir-ne el millor funcionament. Inclou les pissarres 

digitals, els canons i les taules de professor. 

b. Vetllar per l'operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions d'instal·lació i 

manteniment del programari. 

c. Fer el manteniment dels sistemes de disc, servidors, etc. 

d. Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la Direcció de l’institut, en relació amb 

els aspectes informàtics. 

Són funcions del coordinador TAC: 

a. Mantenir el lloc web de l’Institut amb la col·laboració de l’equip directiu, el professorat i altres 

integrants de la comunitat escolar. 

b. Promoure el Pla TAC de centre i fer-ne el seguiment.  

c. Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC.  

d. Vetllar per l’aplicació dels estàndards tecnològics del Departament i pel manteniment de les 

instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.  

e. Fer el seguiment dels serveis de suport TIC.  

f. Vetllar per l’acompliment de la reglamentació normativa i estàndards tecnològics següents:  

 Programari en català 

 Privacitat i seguretat de les dades 

 Vetllar perquè tot programari del centre compti amb la llicència legal. 

 Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre respectin els drets d’autoria i 

llicències d’ús. 

 Promoure llicències Creative Commons. 

g. Elaborar la memòria anual de la coordinació TAC. 

h. Aquelles altres funcions que la direcció del centre li encomani en relació amb l’ús de les TAC o 

que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.  

Són funcions de l’assessor TAC 

a. Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació a través 

d’eines TAC. 
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b. Mantenir l’espai de Google Apps (@inspladelestany) i promoure’n l’ús entre els membres de la 

comunitat educativa. 

c. Administrar la plataforma Moodle (http://agora.educat1x1.cat/iespladelestany/moodle/) i 

potenciar-ne l’ús. 

d. Ajudar a la difusió i funcionament del programa de gestió de centre que s’engega aquest curs. 

La coordinació de prevenció de riscos laborals 

Correspon al coordinador de prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en 

matèria de salut i seguretat al centre. 

Les funcions assignades són: 

a. Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 

l’interès i la cooperació dels/les treballadors/es en l’acció preventiva, d’acord amb les 

orientacions del servei de prevenció de riscos laborals. 

b. Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, i també en la 

implantació, la planificació i la realització dels simulacres d’evacuació. 

c. Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 

d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat. 

d. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les persones, els 

telèfons i l’estructura. 

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

revisions oficials. 

f. Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment, especialment pel que fa als espais 

de magatzems comuns. 

g. Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre a serveis territorials el model 

del “Full de notificació d’accident laboral, incident laboral o malaltia professional”. 

h. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en l’evacuació i 

el control dels riscos generals i específics del centre. 

i. Coordinar la formació dels/les treballadors/es del centre en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

j. Redactar, en  finalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats realitzades 

k. Aquelles altres que la direcció li encomani en relació amb la salut i seguretat al centre o que li 

pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

http://agora.educat1x1.cat/iespladelestany/moodle/
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La coordinació d’esports 

Són funcions del coordinador d’esports 

a. Coordinar-se amb el Consell Esportiu del Pla de l’Estany per portar a terme les activitats 

programades dins el Pla Català de l’Esport 

b. Promocionar i fer el seguiment de les activitats esportives proposades 

c. Elaborar, organitzar i fer el seguiment del  programa d’activitats esportives en horari no lectiu. 

d. Elaborar el projecte esportiu de centre 

e. Garantir el lligam entre el projecte esportiu i el projecte educatiu del centre. 

f. Constituir i participar activament en la gestió de l’ AEE del l’Institut Pla de l’Estany (Associació 

Esportiva) , formant part, en la majoria dels casos, de la Junta Directiva. 

g. Triar als dinamitzadors/es, tutelar-los, i col·laborar amb ells en la definició, organització i 

seguiment de l’oferta d’activitats esportives. 

h. Emplenar l’informe - memòria anual del Pla Català de l’Esport. 

El responsable de manteniment 

a. Col·laborar en el manteniment i millora de les instal·lacions i mobiliari del centre, fent aquelles 

reparacions i reformes  que no requereixen una intervenció especialitzada 

b. Col·laborar en la retolació i adequació d’espais on s’exposen activitats temporals 

c. Recollir i gestionar les notificacions de desperfectes per part dels professors 

d. Millorar l’organització i emmagatzematge d’espais, muntant lleixes, taules,... 

e. Elaborar i actualitzar l’inventari d’eines necessàries per fer les reparacions.  Vetllar per la seva 

conservació. 

f. Comprar el material necessari per a la seva activitat amb el vist-i- plau del secretari. 

g. Elaborar una memòria amb les feines realitzades. 

h. Aquelles altres que la direcció li encomani en relació amb la conservació de les instal·lacions 

del centre. 

El responsable de biblioteca 

El professorat responsable de la biblioteca escolar, és el referent del centre per portar a terme 

tasques d’organització i gestió del programari de la biblioteca, la dinamització dels seus recursos i 

serveis, l’impuls del pla de lectura i de la competència informacional des de la biblioteca. 
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Les funcions assignades al responsable de la Biblioteca són: 

a. Elaborar el pla i la memòria anual de la biblioteca, documents que queden recollits en el PEC. 

b. Gestionar la biblioteca de l’institut seleccionar, proposar l’adquisició, mantenir i retirar fons 

documentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics i impresos. 

c. Organitzar l’espai i els recursos, de manera que s’ofereixi un entorn favorable a 

l’aprenentatge. 

d. Responsabilitzar-se de l’obertura de la Biblioteca a les hores de pati del matí. 

e. Responsabilitzar-se del préstec del material dipositat a la Biblioteca. 

f. Participar en l’impuls del pla de lectura del centre liderat per l’equip directiu. 

g. Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles per al 

desenvolupament del currículum i l’accés a la documentació. 

h. Preparar i difondre materials específics de suport a la docència, i organitzar la biblioteca 

escolar per convertir-la en centre de recursos per a l’aprenentatge. 

i. Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn: 

biblioteques escolars, biblioteques públiques i universitàries, arxius... 

j. Redactar, en  finalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les tasques realitzades. 

La coordinació del Pràcticum del Màster de Secundària 

Les tasques que li corresponen són : 

a. Fer el seguiment del pla de treball del centre. 

b. Coordinar les accions de formació dels alumnes del màster (entrevistes amb la direcció, amb 

el/la psicopedagog/a…).. 

c. Fer d’interlocutor amb els responsables del pràcticum de les Universitats (calendaris, 

incidències, seguiment…). 

d. Facilitar a l’alumnat del màster el coneixement sobre l’organització i el funcionament del 

centre, el PEC i el PCC, el programa d’orientació i acció tutorial, així com altres projectes 

d’innovació docent o altres projectes o activitats en què participa el centre. 

e. Participar a l’avaluació general de l’alumnat del màster. 

f. Elaborar a final de curs una memòria de la tasca feta. 

La coordinació de qualitat 
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El centre estableix un sistema d’avaluació i de millora continuada per tal de donar resposta a les 

necessitats i expectatives de tota la comunitat educativa. La funció principal de la coordinació de 

qualitat és l'elaboració i el manteniment del sistema de qualitat del centre. El coordinador o 

coordinadora de qualitat actuarà sota la dependència directa del director en estreta col·laboració 

amb l'equip directiu. 

Són funcions de la coordinació de qualitat: 

g. Coordinar, dinamitzar i assegurar el manteniment del sistema de gestió de la qualitat.  

h. Elaborar, revisar i modificar el manual de qualitat del centre. 

i. Portar el control documental del sistema de gestió per processos del centre. 

j. Coordinar, dirigir i gestionar les auditories internes, accions correctives, preventives i de 

millora. 

k. Ajudar i assessorar, si s’escau, a l’equip directiu en la confecció dels plans estratègics i 

qualsevol aspecte relacionat amb la qualitat. 

l. Gestionar les reunions de la comissió de qualitat: convocatòries, ordres del dia, actes, acords… 

m. Mantenir el programari específic de qualitat instaurat al centre. 

n. Participar en l’elaboració i/o revisió dels documents estratègics del centre. 

o. Formar-se en temes relacionats amb la qualitat i l’excel·lència. 

p. Gestionar el sistema d’indicadors establerts al Manual d’indicadors. Facilitar el seu posterior 

anàlisi i difusió de resultats. 

q. Assistir a les reunions de la xarxa de qualitat i millora continua. 

r. Redactar, en finalitzar el curs, la memòria d’avaluació de les activitats realitzades, que s’haurà 

d’incloure a la Memòria anual. 

s. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb la qualitat i millora 

continua al centre. 



NOFC INS PLA DE L’ESTANY 

 

CODI:NOFC01 
Nom del document:  NOFC Pàg. 34 de 86 

VERSIÓ 05 

 

TITOL 4. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

La gestió pedagògica de l'Institut seguirà els criteris que sobre aquest punt acordi el Claustre de 

professors i que el Consell Escolar aprovi. Aquesta gestió implica el seguiment de la línia 

pedagògica de centre, del compliment de les programacions i dels objectius del curs, les activitats 

culturals i esportives, l'orientació educativa i professional i qualsevol activitat que incideixi en la 

formació i aprenentatge de l'alumnat. 

Capítol 1 Organització del professorat 

Secció 1    L’equip docent de nivell 

Els professors es reuneixen  en equips docents per tal d'actuar coordinadament en l'establiment 

de criteris a fi de garantir la correcta convivència del grup d'alumnes, la resolució de conflictes 

quan s'escaigui i la informació a les famílies.   

Els equips docents del centre són: 

 Primer d’ESO 

 Segon d’ESO 

 Tercer d’ESO 

 Quart d’ESO 

 Batxillerat 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes i aplicacions informàtiques 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’atenció a les persones en dependència. 

Els equips docents d’ESO estan formats pel professorat que l'equip directiu hi assigna, que són els 

que imparteixen  la major part d’hores en el mateix nivell. Entre aquest professorat forçosament 

hi haurà els tutors de grup. Com a criteri general, es procurarà que hi hagi un representant de 

cada àrea, un membre de l’equip directiu i un professor del departament de diversitat a tots els 

equips docents. 

Els equips docents de batxillerat i Cicles formatius el formen tots els professors que hi 

imparteixen classe. 

Tots els equips docents d’ESO  es reuneixen quinzenalment en sessions d’hora i mitja, i el de 

Batxillerat i de Cicles mensualment. 

El coordinador de nivell és qui convoca i coordina aquestes reunions, i deixa constància dels 

acords. 

Aquestes reunions quedaran explicitades a l’horari del professorat i els acords que s’hi prenguin 

constaran en acta. 

En les sessions d’avaluació els equips docents s’amplien i el formen la totalitat dels professors que 

fan classe a cada grup. 

Funcions: 

a) Col·laborar amb l’equip directiu en l’elaboració, planificació i seguiment de l’acció tutorial i 
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orientació professional i acadèmica.  

b) Arribar a acords metodològics i/o establir estratègies d’intervenció, per treballar determinats 

continguts, per solucionar determinats problemes, per avaluar, per programar el crèdit de 

síntesi o els treballs de recerca (en el batxillerat) o les pràctiques FCT (en els cicles formatius).  

c) Seguir els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat del nivell, tenint en compte 

diferents indicadors:  

a. Nombre d’alumnes aprovats i suspesos de cada matèria  

b. Grau de satisfacció del professorat que imparteix les classes  

c. Ambient de treball que s’aconsegueix en els diferents grups i classes  

d) Orientar l’alumnat que necessiti atenció específica. 

e) Detectar preventivament els casos concrets d'alumnes que necessitin atenció diferenciada. 

Diagnosticar, amb el suport i l'ajuda dels mitjans a l'abast (psicòloga, MEE, EAP, ...), les 

causes, circumstàncies i conseqüències del cas. Proposar les mesures i les activitats 

convenients perquè siguin elaborades i/o aprovades per qui escaigui: àrea, especialistes en 

EE, equip directiu... 

f) Cooperar amb els tutors de grup en l’acció tutorial. 

g) Coordinar les accions pedagògiques que es realitzen en els diferents grups del nivell. 

a. Programació d’exàmens  

b. Programació dels deures  

c. Orientar per l’estudi  

h) Programar les sortides. Conjuntament amb el professorat de les diferents matèries, procurar 

una distribució temporal equilibrada de les sortides que realitzaran els grups del nivell al llarg 

del curs. 

i) Col·laborar en l’organització d’activitats complementàries que es realitzen al llarg del curs, 

d’acord amb la proposta que es faci a nivell de centre: Sant Jordi, Nadal, final de curs o altres. 

j) Organitzar, realitzar i avaluar el crèdit de síntesi i/o treballs de recerca. 

k) Fer el seguiment de les incidències, analitzant la seva possible solució, amb l’objectiu de 

donar-hi resposta amb immediatesa i aconseguir un clima que faciliti l’estudi i relacions 

positives. 

l) Buscar estratègies per millorar les dinàmiques de grup. Compartir recursos pel bon 

funcionament de les classes. 
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m) Tractar les situacions d’absentisme d’alumnat. 

n) Organitzar el traspàs d’informació d’un curs per l’altre. 

o) Proposar la composició dels grups per al proper curs, seguint els criteris acordats. 

p) Participar en aquelles activitats escolars complementàries en què calgui suport del professorat. 

q) Aquelles altres que li puguin ser encarregades per la direcció del centre. 

Secció 2    Departaments i seminaris 

Els departaments didàctics són òrgans col·legiats i en els instituts d'educació secundària es 

constitueixen en funció de les àrees curriculars de l'educació secundària obligatòria, en els quals 

s'integrarà el professorat d'acord amb les seves especialitats, agrupades per afinitat. 

En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries 

corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica 

docent. 

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

El director pot modificar l'estructura dels departaments, agrupant-ne, quan així convingui, per 

racionalització organitzativa i segons els criteris d'afinitat, o establint seminaris en el si dels 

departaments quan la complexitat d'aquests així ho aconselli. 

L’estructura, quant a departaments didàctics, de l’Institut serà la següent: 

Departament de Llengua Catalana i Literatura. 

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

professora d’aula d’Acollida 

Departament de Llengua Castellana i Literatura. 

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

professor de Cultura Clàssica.  

Departament de Llengües Estrangeres. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Anglès i Francès.  

Departament de Matemàtiques. 

En forma part el professorat de l'especialitat següent: Matemàtiques i Economia. 

Departament d’Experimentals. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Física i Química, Biologia i Geologia.  

Departament de Ciències Socials 

En forma part el professorat de l’especialitat de Geografia Història, Religió, Filosofia psicologia. 
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Departament de Visual i plàstica i Música. 

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

Departament d’Educació Física. 

En forma part el professorat d’Educació física. 

Departament de Tecnologia. 

En forma part el professorat de l'especialitat següent: Tecnologia. 

Departament de Diversitat 

En forma part la mestra d’orientació educativa, la mestra de pedagogia terapèutica , i les 

professores responsables de la USEE (Unitat de suport a l’Educació Especial) 

Departament de Sistemes Aplicacions Informàtiques 

En forma part el professorat que imparteix classe en aquest cicle. 

Departament d’Atenció a les Persones en Dependència. 

En forma part el professorat que imparteix classe en aquest cicle. 

Els departaments es reuniran com a mínim una vegada cada quinze dies ( després de les 

reunions d’equip docent), amb la participació obligatòria de tots els seus membres. Aquestes 

reunions quedaran explicitades a l'horari del professorat i els acords que s'hi prenguin constaran 

en acta. 

En el cas que un membre del professorat imparteixi matèries de més d'una àrea, participarà 

prioritàriament en l'elaboració de la programació i en les reunions de l'àrea de la seva adscripció 

principal, sens perjudici que col·labori en la programació de les matèries de les altres àrees que 

imparteixi les seves classes d'acord amb la programació que s'hagi establert. 

Secció 3    Comissions 

 

Capítol 2 Organització de l’alumnat 

Les mesures més específiques per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat 

poden ser organitzatives (agrupaments flexibles, atenció en petits grups o de manera 

individualitzada, grupal, dins o fora de l’aula...), però han d’incidir, fonamentalment, en les 

estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de l’alumnat. 

L’organització dels recursos disponibles per atendre singularment els alumnes que ho necessitin ha 

de fonamentar-se en criteris com: 

• Prioritzar l’atenció a l’assoliment de les competències bàsiques, principalment la comprensió 

i l’expressió orals i escrites i les competències matemàtiques bàsiques, l’establiment de 

vincles positius i d’interdependència amb els companys i el professorat, i la construcció 

d’expectatives positives i ajustades a les possibilitats. 
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• Compaginar la programació d’actuacions de caràcter singular per a un alumne o grup 

d’alumnes amb les necessitats d’integració d’aquests alumnes en les activitats ordinàries, 

procurant, sempre que sigui possible i adequat, la participació de tot l’alumnat en les 

activitats d’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari, si cal amb el suport d’altre 

professorat a l’aula. 

• Prendre com a referència en la planificació d’activitats els objectius de la matèria, els 

objectius generals d’etapa i les competències bàsiques. Aquest plantejament exclou la 

possibilitat que les activitats diferenciades puguin derivar cap a la formulació d’un currículum 

i una organització paral•lels, amb finalitats impròpies de l’escolarització obligatòria, o cap a la 

realització d’activitats únicament lúdiques sense funcionalitat ni consideració social. 

Secció 1    Atenció a la diversitat 

L’atenció a la diversitat de necessitats educatives que presenten els alumnes l’assoliment per part 

de tot l’alumnat de les competències que li permetin el desenvolupament personal i escolar és un 

principi comú a tots els cursos i etapes de l’educació obligatòria. El professorat ha d’organitzar 

l’activitat docent tenint en compte les característiques del seu alumnat i la diversitat de necessitats 

i ritmes d’aprenentatge. 

Per tal d’assolir tots aquests aspectes el centre disposa de: 

Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD), amb l’objectiu de planificar i fer el seguiment de les 

actuacions que es duguin a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, 

estarà integrada per: 

La coordinadora pedagògica, que és qui la presideix i convoca setmanalment. 

La professora d’orientació educativa 

La mestra de pedagogia terapèutica 

La coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre.  

La tutora d’Aula d’Acollida. 

Les professores de la USEE 

La professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre 

Aquesta comissió es reuneix tots els dimecres de les 12.40 a les 13.30. Les professores de la USEE 

i de l’Aula d’Acollida  hi assisteixen durant la primera hora una vegada al mes. 

L'atenció a la diversitat és responsabilitat del conjunt del professorat del centre. S'entén, doncs, la 

funció específica del professorat de la Comissió d’atenció a la diversitat com a suport de 

coordinació, aportació d'elements de diagnòstic, de materials específics i de tota mena de suports 
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que facilitin i orientin la tasca del professorat del centre a les aules. 

La CAD haurà de determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats 

educatives específiques dels alumnes, els procediments que s’empraran per determinar aquestes 

necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans individuals intensius 

per a l’alumnat nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i dels 

criteris metodològics que es considerin més apropiats. 

Així doncs, té com a funcions principals: 

a) Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de 

propostes d’intervenció educatives. 

b) Atenció als alumnes amb necessitats educatives especials que hagin de menester una atenció 

específica individual al llarg de l'etapa. Aquesta actuació consisteix a efectuar les exploracions que 

siguin necessàries, preparar material i facilitar el treball a les aules, d'acord amb la resta del 

professorat. 

b) Participació coordinació, si escau, de les activitats específiques d'atenció a la diversitat (aula 

flexible, adaptacions i modificacions curriculars, plans individualitzats i plans individuals intensius) 

c) Suport al Pla d'Acció Tutorial pel que fa a l'atenció individualitzada de l'alumnat i a 

l'orientació acadèmica i professional al desenvolupament de sessions de tutoria de grup. 

d) Participació en el programa de salut i escola. 

e) Concretar els criteris i prioritats per l’atenció a la diversitat dels alumnes NEE. 

f) Seguiment de l’evolució de l’alumnat amb NEE  per valorar els ajustaments, els recursos i 

l’organització. 

g) Coordinar-se amb els centres de primària. És fonamental fer un bon traspàs d’informació entre 

els centres de primària i els de secundària per tal de conèixer les característiques de l’alumnat que 

s’incorpora a secundària, i entre els diferents nivells d’ESO per continuar aquesta informació de 

traspàs. A partir d’aquestes dades i del seu seguiment caldrà dissenyar estratègies per atendre les 

necessitats identificades. 

Comissió Social 

La Comissió Social és un espai interdisciplinari, que sorgeix de la Comissió d’Atenció a la Diversitat, 

per tal de consensuar específicament el diagnòstic, la intervenció i establir el procés de seguiment 

de les demandes detectades al nostre Institut d’alumnes amb una problemàtica social, econòmica 

i/o familiar. 

Objectius: 

a) Recollir i compartir informacions respecte situacions socials, econòmiques i familiars que afecten 
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el desenvolupament integral i escolar de l’alumne/a. 

b) Acordar i planificar la intervenció dels professionals per afavorir la millor escolarització de 

l’alumnat afectat per situacions socioeconòmiques i/o familiars desfavorides i/o de risc social. 

c) Planificar accions preventives individualment, en grup i/o de comunitat i fer-ne el seguiment. 

d) Generar propostes de millora, adreçades a les instàncies pertinents (plans educatius d’entorn, 

EAIA, comissions d’absentisme...) i altres agents socioeducatius del territori. 

Formen part de la Comissió social: 

-Coordinadora Pedagògica o el representant de l’equip directiu adient, qui presidirà la Comissió. 

-La psicopedagoga i la mestra de pedagogia terapèutica de l’Institut. 

-La psicopedagoga de l’EAP, la treballadora social de l’EAP 

-Els representants dels Serveis Socials de zona. 

-Altres professionals que es consideri convenient de la Comissió d’Atenció a la Diversitat: 

professionals de la USEE, professorat de l’Aula d’acollida, tutors i altres representants 

d’institucions (municipals, comarcals, centres oberts, Justícia, CRAE,...) que tinguin rellevància en 

els temes o casos tractats, ja sigui com assistència monogràfica ja sigui com assistència 

permanent. 

Tindrà periodicitat trimestral i es farà convocatòria anticipada amb l’ordre de dia adient. 

Professorat especialista en orientació educativa i la mestra de pedagogia terapèutica. 

El professorat de l’especialitat d’educació orientativa i la  mestra   de pedagogia terapèutica 

s’han de dedicar, prioritàriament, a l’alumnat que presenti més dificultats en l’aprenentatge i, molt 

particularment, a aquells que necessiten suports educatius específics per progressar en els seus 

aprenentatges i per participar en les activitats  ordinàries del centre, complementant les funcions 

que desenvolupa el professorat de cada matèria pel que fa a l’atenció de les diferents capacitats, 

interessos i ritmes d’aprenentatge que presenta l’alumnat. 

Per tant, l’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats i l’alumnat amb 

greus dificultats d’aprenentatge és el primer que s’ha de beneficiar de la intervenció d’aquests 

especialistes. 

És important la seva participació en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la 

planificació i seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del 

centre. 

Professorat especialista en orientació educativa: 

En matèria d’orientació a l’alumnat i suport a l’acció tutorial, el professorat d’orientació educativa 
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dóna suport al desenvolupament de l’acció tutorial i a l’atenció a alumnat amb necessitats 

educatives que requereix una intervenció específica. 

Aquesta col·laboració ha de consistir en un suport directe als tutors en diferents aspectes: 

a) La planificació i el desenvolupament de sessions de tutoria de grup. 

b) L’aplicació d’estratègies per al coneixement del grup i de l’alumnat. 

c) El desenvolupament de continguts de les reunions dels tutors de nivell. 

d) La planificació el desenvolupament d’activitats d’orientació escolar professional, principalment al 

final de l’ESO i durant el batxillerat, així com la realització d’entrevistes amb famílies, per fer el 

seguiment de la carta de compromís si s’escau, o vehicular la participació d’agents externs, 

especialment en xarxes de treball que coordinen recursos i actuacions d’orientació escolar i 

professional en els àmbits municipal i territorial, si s’escau. 

En matèria d’atenció directa al alumnes, els correspon: 

a) Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultats i orientant l’actuació docent a l’assoliment de 

les competències bàsiques. 

b) Atenció individualitzada a alumnat amb necessitats educatives especials alumnes que, per 

situacions personals o socials, requereixin una atenció específica. 

Aquestes actuacions es duran a terme prioritàriament dins de l’aula ordinària per tal d’oferir a 

aquests alumnes oportunitats de participar en els entorns i activitats com més normalitzades 

millor. 

En matèria de suport tècnic al conjunt del professorat, els correspon: 

a) La col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a 

necessitats educatives de l’alumnat, que afavoreixin la participació d’aquests alumnes en les 

activitats d’aula i en l’entorn escolar ordinari. 

b) La participació en l’elaboració i el seguiment dels plans individualitzats. 

c) La participació en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la planificació i el 

seguiment de mesures d’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. 

d) La col·laboració en les actuacions dels serveis externs que intervenen en l’atenció als alumnes. 

 
Mestra de pedagogia terapèutica: 

Les funcions de la mestra de pedagogia terapèutica estan orientades a desenvolupar les 

estratègies o mecanismes d’atenció a la diversitat del centre.   Entre aquestes estratègies es 

poden considerar les següents: 
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a) Impartir docència en la part comuna del currículum als alumnes amb més dificultats per 

aprendre, principalment en les matèries que tenen un caràcter més instrumental. 

b) Col·laborar en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials o amb dificultats 

d’aprenentatge prioritàriament dins de l’aula ordinària per tal d’oferir a aquests alumnes 

oportunitats de participar en els entorns i activitats com més normalitzades millor. 

c) Donar suport al professorat en la preparació de materials i activitats adaptades a les necessitats 

de l’alumnat. 

d) Participar en la comissió d’atenció a la diversitat i en l’elaboració dels plans individualitzats. 

Aquestes funcions impliquen la coordinació amb els serveis externs que intervenen en l’atenció a 

l’alumnat. 

Professorat de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) 

Els professionals assignats a la USEE centraran la seva intervenció en actuacions que facilitin el 

progrés de l’alumnat en el desenvolupament de les capacitats i les competències bàsiques 

establertes en el currículum de l’etapa. 

Correspon als professionals de la USEE: 

a) Col·laborar amb els tutors, amb la resta del professorat del centre i amb l’EAP en l’elaboració 

del pla individualitzat de l’alumnat atès a la USEE. 

b) Formular les propostes d’adaptacions curriculars, de les adaptacions de grup per a l’alumnat 

atès a la USEE i elaborar materials específics o adaptats que facilitin l’aprenentatge i la participació 

de l’alumnat en les activitats del grup ordinari. 

c) Acompanyar l’alumnat en la seva participació en les activitats de l’aula ordinària. 

d) Desenvolupar les activitats específiques, individuals i en grup reduït, que l’alumnat de la USEE 

requereixi. 

e) F er la cotutoria individual de l’alumnat que atenen. 

El professorat especialista en orientació educativa, el mestre de pedagogia terapèutica i el 

professorat de la unitat de suport a l’educació especial desenvoluparan les seves funcions sota la 

dependència orgànica de la Coordinació Pedagògica d’ESO- Batxillerat. 
 

Psicopedagoga de l'EAP: 

Les funcions que li corresponen a la psicopedagoga de l’EAP (Equip d’Assessorament 

Psicopedagògic) són les següents: 

a)Assessorament directe a les funcions de les professores d’orientació educativa 
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b) Exploracions  i atencions  a alumnat amb NEE  com a suport  a l'actuació  de  les 

professores d’orientació educativa 

c) Assistència a la comissió d’atenció a la diversitat del Centre com a mitjà per a conèixer 

més el centre i com a aportació d'una visió externa i enriquidora de la marxa general del centre. 

d) Aportació de tota la informació necessària del traspàs d'alumnes des de Primària, a través dels 

dictàmens establerts per a aquells alumnes amb necessitats educatives especials i permanents, i a 

través dels altres mitjans que es creguin convenients. 

e) Aportació d'informacions i activitats per al treball de l'orientació acadèmica i professional. 

f) Totes aquelles activitats que es concretin en el pla de treball acordat a inici de cada curs. 

El procediment d'actuació dels serveis serà el següent: 

 Alumnes provinents dels centres de Primària amb dictamen de NEE: 

El professional de l'EAP informarà l'equip docent de les característiques i necessitats educatives 

d'aquests alumnes. 

La comissió d’atenció a la diversitat proposarà un pla d'actuacions específiques i individualitzades 

per a aquests alumnes. Aquest pla inclourà les hores d'atenció especial, el seguiment a la resta de 

classes, les derivacions que siguin necessàries cap a especialistes de fora del centre, etc. 

 Resta d’alumnes: 

L'equip docent o la Junta d'Avaluació proposarà a la comissió d’atenció a la diversitat els alumnes 

que cregui que necessiten un suport per al seu aprenentatge, especificant quines mancances i 

problemes s'han detectat. 

Quan alguns d'aquests alumnes necessitin una exploració més atenta per a la detecció específica 

de les necessitats educatives, el professional de l'EAP coordinarà aquest procés. Aquesta 

exploració s'iniciarà amb una entrevista entre el/la tutor/a, el professional de l'EAP i la professora 

d’orientació educativa. 

Quan alguns d'aquests alumnes necessitin alguna adequació curricular, l'equip docent precisarà 

l'abast de l'adequació (àrees, conceptes, procediments...) i la comissió d’atenció a la diversitat 

coordinarà la realització d'aquest treball, amb la col·laboració de les àrees implicades. 

Pla d'acollida 

Pla d'acollida i d'integració per a l'alumnat nouvingut. 

Cada vegada que un alumne de llengua estrangera s'incorpora al centre, se segueix aquest 

procediment: 

a) La família i l’alumne s'entrevisten amb la professora d’AA i si cal  amb algun membre de l'equip 
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directiu i se li fa una primera acollida. 

b) S'incorpora al grup-classe i comença el seu procés d'incorporació al centre. 

c) L'alumne fa les proves de coneixements matemàtics i lingüístics del Departament 

d'Ensenyament. 

d) Segons el nivell de coneixement de la llengua catalana, s'adopten unes mesures determinades 

per tal de facilitar l'aprenentatge d'aquesta llengua i la integració progressiva a la comprensió. 

(Vegeu procediment concret d’acollida d'alumnat nouvingut.) 

Secció 2    Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat 

En la mesura de les disponibilitats materials i personals, el nostre Institut treballarà bàsicament  

amb grups heterogenis. Per aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge se’ls oferirà la 

possibilitat de formar part d’un grup reduït d’alumnes per reforçar les matèries instrumentals (PIM, 

Pla Intensiu de Millora).  

També es podran organitzar els alumnes en un grup homogeni per nivell, sempre que les 

característiques dels alumnes ho requereixi. Es tractaria de grups d’alumnes  amb  mancances  i/o 

necessitats educatives especials, amb greus dificultats d’aprenentatge  que no han assolit les 

competències bàsiques de primària.  A fi que la seva atenció sigui el més adient possible, en 

aquests grups s’intentarà una ràtio d’alumnes/grup més reduïda, adaptacions metodològiques, 

adaptacions curriculars i l’equip docent més reduït i estable al llarg de tot el curs. 

Els alumnes d’aquests grups tindran prioritat per integrar-se a les matèries optatives de reforç i 

a l’activitat extraescolar d’estudi assistit. . 

Tutora de l’Aula d’Acollida i suport lingüístic 

Són funcions de la tutora d’aula d’acollida les següents: 

a) Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals intensius, les 

adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum d’acord amb les 

necessitats educatives de cada un de l’alumnat respecte al seu procés d’ensenyament aprenentatge. 

b) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències 

d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats. 

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua. 

d) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència. 

e) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu de 

l’alumnat nouvingut. 

f) Treballar conjuntament amb el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i 
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amb els professionals especialistes (LIC,EAP...). 

g) Participar en les reunions dels equips docents, comissió d’avaluació..., per coordinar actuacions i 

fer el seguiment del alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa. 

Capítol 3 Acció i coordinació tutorial. 

En el cas de l’ESO i del Batxillerat, cada grup classe té assignat un tutor amb una hora de 

dedicació setmanal al grup classe, una hora per reunir-se amb els tutors del mateix nivell i el 

coordinador i una hora per les reunions amb les famílies. 

A cada sessió de tutoria els tutors treballaran amb l’alumnat les diferents sessions 

programades en el PAT. 

En el cas dels Cicle Formatius: Cada grup classe té assignat un tutor amb una hora de dedicació 

setmanal i una hora complementària per reunions amb famílies i per reunions amb Coordinació 

d’FP.   

El pla d’acció tutorial concreta les activitats i funcions de la tutoria de grup i de la tutoria 

individual, i també la coresponsabilització de tot el professorat. 

L’objectiu de la formació integral de l’alumnat requereix que les intencions educatives tinguin una 

visió globalitzadora i totes les activitats educatives siguin orientadores. 

Els professors de cada equip docent s’han d’implicar en el coneixement de les aptituds i els 

interessos dels alumnes i, per tant, cal que hi hagi un treball en equip. 

La tutoria de grup és dinamitzada i coordinada pel tutor, que esdevé una figura de referència 

cabdal de totes les actuacions i decisions educatives dirigides cap al seu grup d’alumnes. Les 

reunions setmanals amb el coordinador de nivell garanteixen aquesta actuació tutorial. 

La tutoria individual té per objectiu l’orientació acadèmica, professional i personal de l’alumne. 

En l’assignació de les tutories de grup prevaldrà la continuïtat dels tutors dins del mateix cicle. 

També s’intentarà que els tutors de 1r d’ESO imparteixin més d’una àrea al seu grup classe per tal 

de facilitar el contacte i ser punt de referència per als alumnes. Aplicats aquests dos criteris, la 

resta es distribuirà segons la disponibilitat d’hores que tingui cada àrea. Tanmateix, sempre 

s’intentarà que els tutors siguin professors de crèdits o matèries comuns. 

Les funcions del tutor/a de grup i individual es poden trobar al document del pla d’acció tutorial del 

centre (PAT). 

Funcions del tutor 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 

personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva 

edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 
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Les actuacions associades a l’acció tutorial segueixen l’establert a l’article 15 del decret 102/2010 

d’Autonomia dels Centres Educatius. Les funcions dels professors tutors/es del centre són: 

Sempre que sigui possible, els  tutors han de ser professors de tot l’alumnat del grup. 

Els tutors són els intermediaris entre el grup i la Junta directiva i d’avaluació. Per la qual cosa 

hauran de: 

 Mantenir informats l’alumnat dels assumptes del centre que els puguin interessar. 

 Informar el professorat del grup  sobre aquelles qüestions dels alumnes que poden tenir 

influència en el seu rendiment acadèmic i/o el seu comportament al centre. 

 Fer  un  seguiment  individualitzat  dels alumnes  utilitzant  els  procediments habituals: 

entrevista personal, fitxa de registre, avaluacions, control de l’absentisme, ... 

 Dur a terme el Pla d'acollida per al seu alumnat, informar-los sobre els horaris, les activitats 

del seu nivell acadèmic contemplades dins la Programació General Anual de Centre, les 

Normes d’Organització i Funcionament del Centre, etc... 

 Desenvolupar les sessions de tutoria d’acord amb el PAT del centre, per tal de fomentar el 

coneixement mutu i la integració de l’alumnat a l’institut, així com per resoldre els 

problemes que es plantegin. La Coordinadora Pedagògica coordinarà programació de l’acció 

tutorial per tal d’unificar les accions tutorials en els diferents nivells. 

 Mantenir una reunió col·lectiva  amb els pares/mares dels alumnes de la tutoria, durant el 

primer trimestre de cada curs. En aquesta trobada s'informarà de les característiques de 

l'institut, les normes de funcionament i conducta, el pla d'estudis, etc. 

 Entrevistar-se amb els pares o tutors legals dels alumnes, quan el cas ho requereixi, dins 

de l’horari previst. De manera excepcional, l’entrevista es podrà fer a una altra hora 

prèviament acordada. 

 Fer, durant el curs, amb el pare/mare de cada alumna/e una entrevista com a mínim i les 

que siguin necessàries per al correcte seguiment de l’alumne/a. i per informar del seu 

rendiment escolar. 

  Controlar l’assistència de tot l’alumnat del grup, fer-se càrrec dels justificants signats per 

les famílies o pel mateix alumnat si és major d’edat, i valorar-los. Notificar periòdicament 

les faltes d’assistència o retards a les famílies i al Cap d’Estudis, segons el Pla d’Absentisme 

del centre. 

  Supervisar la conservació de l’aula del seu grup. Els desperfectes que s’hi puguin produir 

els notificarà immediatament a la persona encarregada del manteniment del centre. 

  Fer un seguiment del calendari d’exàmens del curs. 

  Presidir les sessions d’avaluació, preparar-les prèviament amb l’alumnat i fer constar en 

acta els acords presos. Vetllaran per a que el professorat del grup del qual és tutor entri les 

notes de les matèries d'acord amb el calendari establert per a cada avaluació. 

  Tenir cura, juntament amb Cap  d’Estudis, de l'elaboració dels documents acreditatius dels 

resultats de l'avaluació (actes) i de la comunicació d'aquests a les famílies (butlletins). 

  Fer arribar a les famílies els resultats del procés d'avaluació i controlar que els alumnes 

retornin els butlletins de notes signats pels pares i/o mares. 

  Traslladar al departament o  seminari corresponent per tal que s’estudiïn les reclamacions 

sobre qualificacions fetes al llarg del curs que no s’hagin resolt directament entre el 
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professor i l’alumne afectat. Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es 

faran constar en un acta elaborada a aquest efecte pel tutor i signada pels membres de la 

junta d'avaluació. 

  Orientar l’alumnat en l'elecció del currículum diversificat. 

 Convocar els professors del grup, en col·laboració del coordinador de nivell o la Coordinació 

Pedagògica, quan ho consideri necessari. 

 Fer constar en un full de seguiment acadèmic de cada alumne les observacions pertinents 

del procés d'aprenentatge, entrevistes amb els pares, còpia dels fulls de faltes de 

comportament o expedients. Els custodiarà i els posarà a disposició dels altres professors 

de l'alumne. La carpeta del grup es deixarà a l’armari del tutor i en acabar el curs la 

passarà al següent tutor.  

 Vetllar, amb l'ajut del departament de diversitat i la Coordinació Pedagògica , per a 

l'adequada integració dels alumnes procedents de l'ensenyament primari , tot tenint cura 

dels casos que requereixen especial atenció. 

 Vetllar, juntament amb la tutora d’Aula d’Acollida, per l’adequada integració dels alumnes 

nouvinguts al centre. 

Els tutors podran demanar a la CAD la intervenció de la psicopedagoga del centre o la psicòloga de 

l’EAP per tractar els casos d'alumnat amb problemes específics o d’incorporació tardana. 

Els tutors de Batxillerat orientaran l'alumnat per tal que l'elecció del seu currículum diversificat doni 

resposta als seus interessos i necessitats tant actuals com futurs. 

Els tutors impartiran l’hora de tutoria en el seu horari lectiu, i aquesta hora constarà com a hora 

lectiva tant del grup d’alumnes com del tutor. A més, els tutors dedicaran una hora lectiva per a 

atenció individual d’alumnat i/o famílies, i una per coordinar-se amb els altres tutors del mateix 

nivell. 

Reduccions horàries de les tutories i coordinacions de nivell 

- Tutors de grup d’ESO: 3 hores lectives (1sessió de grup, 1 reunió de tutors i 1 visita pares), 

- Tutors de Batxillerat: 2 hores lectives ( 1 sessió de grup i 1 reunió de tutors) 

- Els coordinadors de nivell són tutors i disposen d’1 hora lectiva per reunir-se amb la 

coordinadora pedagògica i 1 altra hora per realitzar les tasques assignades. 

Seguiment de les pràctiques a les empreses Cicles Formatius 

Tutor de Formació Pràctica en Centres de Treball (FCT) 

El tutor de Formació Pràctica en Centres de Treball és un professor-tutor de cada equip docent del 

cicle formatiu corresponent que, d’acord amb el coordinador de Formació Professional, és 

l'encarregat de l'assistència, el control i el seguiment immediat del crèdit de Formació Pràctica en 

Centres de Treball. 

Segons les instruccions d’inici de cada curs, té una dedicació d'1 hora lectiva per cada 5 alumnes 
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o fracció que facin la FCT, fins a un màxim de 6 hores lectives. 

Funcions: 

a) Visitar les empreses on es faci la FCT i informar-ne el coordinador de Formació Professional. 

b) Fer el seguiment de l'alumnat i recollir per escrit les valoracions de l'empresa sobre la FCT. 

c) Vetllar perquè l’alumnat i l’empresa omplin el quadern de seguiment on reflecteixin les 

activitats realitzades. 

d) Realitzar l'avaluació de la FCT. 

e) Assistir a les reunions de coordinació que convoqui el coordinador de Formació Professional i/o 

cap d’estudis de FP. 

f) Totes les altres que li pugui encarregar el director del centre. 

Seguiment de l’estada a l’empresa al Batxillerat 

Tutor- coordinador d'Estada a l'Empresa del batxillerat 

El tutor de l’Estada a l’empresa és qui ha de dur a terme les actuacions oportunes per al correcte 

desenvolupament de la formació pràctica dels alumnes de batxillerat a les empreses. 

Tindrà una reducció lectiva d'una hora setmanal per cada cinc alumnes o fracció ́de cinc. A més de 

les hores lectives, també podrà disposar de les hores complementàries que s'acordi a nivell de 

centre.  

Funcions: 

a) Elaborar la programació de la matèria Estada a l’empresa del batxillerat segons la quantitat 

d’empreses amb què pot col·laborar i les possibilitats del centre, amb relació al nombre de grups i de 

les modalitats de batxillerat, el nombre d’alumnes i la disponibilitat horària.  

b) Proposar i explicar a tots els alumnes de 1r de batxillerat les diferents opcions per a realitzar 

l’Estada a l’empresa.  

c) Vetllar per què les pràctiques siguin de qualitat i adequades a cada alumne, segons els seus 

interessos acadèmics i professionals futurs. 

d) Contactar amb les empreses i fomentar la seva col·laboració amb el centre. 

e) Gestionar tota la documentació necessària per a formalitzar els convenis de col·laboració, el 

seguiment i l’avaluació de l’estada (en base a la plataforma digital qBid). 

f) Determinar el pla d'activitats a desenvolupar per cada alumne i vetllar pel seu compliment. També 

fomentar en l'alumne el compliment de les normes de seguretat i salut laboral. 
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g) Comunicar-se periòdicament (contacte inicial, intermedi i final) amb la persona responsable de 

pràctiques designada per l’empresa i, si s’escau, transmetre-li les incidències que eventualment es 

puguin produir. 

h) Fomentar el contacte amb l’alumne per fer un seguiment de la seva estada, especialment quan es 

correspon en període no lectiu (mes de juliol). 

i) Emetre l'informe de valoració dels resultats d’aprenentatge dels alumnes, un cop finalitzat el 

període de formació pràctica, a efectes de l'avaluació acadèmica de la matèria.  

j) Informar periòdicament a la direcció del centre de les incidències i les valoracions que es puguin 

deduir del seguiment de l’estada, tant dels alumnes com de les empreses. 

k) Assistir a les reunions de coordinació que convoqui la Coordinació de Formació en Centres de 

Treball del Dep. d’Ensenyament. 

Qualsevol altra que li encomani la direcció del centre en relació amb les seves funcions.  

Capítol 4 Orientació acadèmica i professional 

L’Orientació acadèmica i professional, té com a objectiu donar suport a l’alumnat donar suport a 

l’alumnat tant acadèmicament com professionalment una vegada finalitzats els estudis, a més, de 

destacar l’orientació personal durant la seva escolarització. 

L’orientació acadèmica i professional és un pilar fonamental en la formació de l’alumnat.  

L’alumnat matriculat al centre rep aquesta orientació a partir de l’acció tutorial dels tutors i tutores 

dels grups-classe, així com de les accions planificades entre l’equip de tutors i el departament 

d’orientació del centre. 

Per altra banda, el centre ofereix informació i orientació professional adreçada especialment a les 

persones interessades en cursar els ensenyaments professional impartits en el centre.  

Aquest servei està especialment dirigit a les persones que participen o tenen intenció de participar 

en els processos d’acreditació i/o validació de l’experiència professional o de la formació adquirida 

al llarg de la vida. Per tant, el centre ofereix orientació acadèmica i professional a l’alumnat del 

centre i a qualsevol persona que s’adreça a nosaltres per informar-se sobre els itineraris 

professionals de les famílies professionals que imparteix el centre. 

El psicopedagog del centre es responsabilitza de la dinamització de les activitats d’orientació 

conjuntament amb l’equip de tutors de cada curs, i en coordinació amb la direcció pedagògica del 

centre. Aquesta actuació es concreta en la preparació i realització d’un nombre de sessions de 

tutoria dins el marc de l’aula, en l’elaboració d’un material específic per fer-ho, i en l’atenció 

personalitzada als alumnes que ho reclamin de manera individual. 

La orientació es concreta en els àmbits següents: 
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Orientació Acadèmica: 

Ajudar a l’alumne/a en situacions d’activitats escolars durant el seu recorregut pel centre, d’acord 

amb els seus interessos, capacitats i situació personal. Aquesta orientació variarà segons l’edat i el 

nivell escolar de l’alumne/a. 

Orientació Professional: 

Ajudar a la persona (alumne/a, ex-alumne/a, treballador/a, aturat/da, etc.) per a què sigui capaç 

d’escollir una professió o una feina determinada. S’han de tenir en compte la formació i el perfil 

professional de la persona. 

Orientació Personal: 

Oferir un seguiment individual a cada alumne/a, per tal d’orientar-lo en les relacions 

interpersonals, familiars, inserció social, etc. 
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TÍTOL 5. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

El règim disciplinari del centre es fonamenta en els articles 23, 24 i 25 del decret 

102/2010 d’Autonomia dels Centres Educatius; els articles 21 i 22 de la llei 12/2009 d’Educació 

(LEC), sobre drets i deures de l’alumnat; i el capítol V de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) sobre 

Convivència als centres educatius, i el decret 279/2006 de Drets i Deures dels alumnes. 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals 

Si un alumne té un conflicte amb un professor les possibles vies de solució han de ser, per 

aquest ordre: 

1. Parlar amb el professor en qüestió. 

2. Si no ha solucionat el problema, ho exposarà al tutor. 

3. En cas de no resoldre’s, ho plantejaran al cap d’estudis. 

4. En cas de no trobar la solució, es portarà el problema a direcció. 

Expulsions de classe 

Les expulsions s’han d’evitar al màxim. Expulsar a un alumne suposa traslladar el problema al 

professor de guàrdia. Les expulsions han de ser puntuals, excepcionals i per motius greus. El 

procediment que ha de seguir el professor ha de ser: 

 Donar feina a l’alumne que expulsa.  

 Demanar al la delegat o subdelegat que acompanyi l’alumne expulsat a la sala de 

professors. 

 Deixar constància de la conducta contrària ocasionada a l’aplicatiu corresponent. 

 El mateix dia de l’expulsió, sancionar l’alumne amb un pati i informar telefònicament 

als tutors legals en cas que sigui menor d’edat 

Ús d’aparells de telefonia, enregistrament i reproducció 

 Els telèfons mòbils, aparells reproductors d’àudio, tot tipus de càmeres i altres 

sistemes d’enregistrament i reproducció han d’estar guardats i desconnectats a dins 

de l’edifici escolar, en horari lectiu. 

 Només el professorat pot autoritzar excepcionalment l’ús d’algunes de les funcions 

d’aquests aparells, per exemple, com a càmera, funció de calculadora, calendari o 

agenda quan pertoqui. Acabada la situació excepcional, tornarà a aplicar-se l’apartat 

anterior.  
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 En cap cas podrà utilitzar-se l’enregistrament de la imatge o la veu de persones de la 

comunitat educativa, excepte si aquestes (o la dels seus tutors en cas de menors 

d’edat) han donat la seva autorització per escrit. 

 L’alumnat podrà fer servir totes les funcions dels aparells de telefonia i reproducció 

durant els descansos escolars, fora de l’edifici principal, i a excepció d’aquelles 

descrites a l’apartat anterior. 

 Qualsevol professor, o membre del PAS, que detecti un ús contrari a aquestes normes 

dels aparells de noves tecnologies, demanarà a l’alumne o alumna que li lliuri el seu 

aparell en el mateix moment, el  dipositarà a Secretaria i deixarà constància a 

l’aplicatiu de la conducta contrària. 

 Els aparells custodiats al Centre hauran de passar (com a mínim) dos dies a l’institut, i 

seran retornats als seus propietaris (o als seus tutors en cas de menors d’edat) passat 

aquest termini.  

L’institut no es fa responsable en cap cas de la sostracció, pèrdua o deteriorament d’aquests 

aparells, així com d’altres objectes i de diners. 

Secció 1.    Mesures de promoció de la convivència 

El primer àmbit de detecció i actuació envers els conflictes és la tutoria. Des de Coordinació 

Pedagògica i Coordinació de nivell es prepararan activitats de tutoria encarades a prevenir i/o 

resoldre possibles conflictes entre els membres de la comunitat educativa del centre (tallers de 

valors, sexualitat, ús correcte d’internet, coeducació, prevenció de consum de tòxics i tabaquisme, 

etc.). 

Secció 2.    Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 

En cas de detecció d’un conflicte el primer que farà el tutor és recollir tota la informació possible 

relativa a la situació i les seves possibles causes, així com tots els elements que hi hagin pogut 

intervenir (amics, família, professorat,...). Un cop el tutor/a hagi pogut fer una diagnosi del 

conflicte, així com de l’abast i/o gravetat de la situació, definirà l’actuació que cregui més adient, 

amb ajut, si cal, de la família o del/la psicopedagog/a del centre. 

El tutor haurà de deixar constància escrita de les gestions realitzades i dels acords a què s’hagi 

arribat. 

Si després de la seva actuació no ha estat possible resoldre el conflicte el tutor informarà a 

direcció. 

La resolució dels conflictes des del punt de vista disciplinari està definida a l’apartat 5.3. 

Capítol 2. Mediació escolar 

La mediació escolar és un procediment per a la prevenció i la resolució de conflictes que es poden 
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produir en el marc educatiu, per mitjà del qual es dóna suport a les parts en conflicte perquè 

puguin arribar per si mateixes a un acord satisfactori. 

L’institut promourà el pla de mediació que s’adapti a les característiques del centre. 

Capítol 3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials per a la 

convivència en el centre 

Les conductes greument perjudicials tipificades a la LEC les tenim dividides en dos grups: faltes 

grogues i faltes vermelles, depenent de la gravetat de la incidència. 

Secció 1    Conductes sancionables 

Tenen la consideració de conductes sancionables: 

 Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra la comunitat educativa. 

 L’agressió física o amenaces contra els membres de la comunitat educativa. 

 La suplantació de personalitat en els actes de la vida acadèmica i la falsificació o 

sostracció de documents i material acadèmic. 

 El robatori i el deteriorament greu i intencionat de les dependències i material del 

centre, i dels objectes i pertinences dels membres de la comunitat educativa. 

 Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

 El consum d’alcohol, tabac i altres substàncies no legals, tant dins el recinte escolar 

com en les activitats extraescolars. 

 Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, 

particularment aquelles que tinguin una motivació de gènere, sexual, racial o 

xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques 

personals, socials o educatives. 

 Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat 

personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

 La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència en el centre. 

Els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o 

qualsevol altra condició personal o social dels afectats seran considerades especialment greus. 

Secció 2    Sancions imposables 
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 Realització de tasques educadores per l’alumne en horari no lectiu, per un període 

màxim d’un mes. 

 La reparació econòmica dels danys materials causats. 

 Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o 

complementàries durant un període màxim de tres mesos o pel que resti fins a la fi 

del curs acadèmic en cas que sigui inferior a tres mesos. 

 Canvi de grup o classe de l’alumne. 

 Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que 

no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a 

l’avaluació continua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne/a realitzi determinats 

treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar un pla de treball, 

elaborat amb l’equip docent, a l’alumne i establirà les formes de seguiment i control 

durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir l’avaluació continua. 

 Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti 

per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

 Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en el que s’ha comès la falta. 

La relació d’alumnes expulsats estarà registrada al programa de control de faltes. 

Secció 3    Competència per imposar sancions 

En aplicació del decret de drets i deures dels alumnes, el director del centre, o el cap d’estudis per 

delegació d’aquesta, aplica les sancions pactades amb el tutor un cop s’ha parlat amb totes les 

parts implicades. S’informarà periòdicament al Consell Escolar de les sancions imposades. 

Secció 4    Prescripcions 

Les faltes i sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva 

imposició. 

Secció 5    Graduació de les sancions. Criteris 

Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l’apartat 

5.3.1, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

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

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i 

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

carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de 

manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

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

En tot cas, els actes o conductes 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. 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, 

l’alumne, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió 

dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. 

Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació 

de la sanció per part de l’alumne i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora 

legal. 

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat d’una actuació: 

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat altres faltes. 

c) La petició sincera d’excuses. 

d) La falta d’intencionalitat. 

e) Les circumstàncies personals, familiars i socials greus. 

Circumstàncies que poden intensificar la gravetat d’una actuació: 

a)  Actes de tipus discriminatori. 

b)  Molestar companys d’edats inferiors o recentment incorporats. 

c) La premeditació i reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

e)  Falta de reconeixement de la conducta incorrecta. 

f) Negativa a la petició d’excuses. 

Secció 6    Garanties i procediments en la correcció de les faltes 
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Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre es corregeixen mitjançant una 

sanció de les previstes a l’apartat 5.3.2, imposada per la direcció del centre en la resolució de 

l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat 

d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de 

manera complementària en la resolució del mateix expedient. 

La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior correspon a un o una docent amb 

designació a càrrec de la direcció del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat 

de l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al 

centre i, en el seu cas, l’import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment 

hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona. 

De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de 

menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions 

d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, 

l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, i també els progenitors o 

tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a la proposta de resolució 

provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a l’expedient s’estableix 

i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de 

l’expedient, de la realització del qual n’ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el 

termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 

 

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

centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una 

suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un 

màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa l’expedient. 

Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. 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. 

 

Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o 

de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens 

perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials 

corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell 

escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article 

prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 

Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a 

assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del 

pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la 

sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva 

per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc 

escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el 
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centre afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 

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

centre 

Les conductes contràries o faltes lleus també les anomenem faltes blanques. 

Secció 1    Conductes contràries a la convivència en el centre 

S’han de considerar conductes contràries o faltes lleus (faltes blanques) a la convivència del centre 

les següents: 

 Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe: quatre retards 

injustificats o quatre faltes d’assistència injustificades. 

 La no devolució del material deixat en préstec per la biblioteca dins els terminis 

establerts. 

 Entrar, sense permís explícit, a la sala del professorat, a qualsevol dependència dels 

altres membres de la comunitat educativa, a consergeria, als departaments, a les 

dependències de direcció, així com als laboratoris i/o a la biblioteca. 

 La falta d’interès o actitud negativa d’un/a alumne/a envers una activitat extraescolar, 

podrà suposar la seva exclusió de successives activitats. 

 Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 

 Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

escolar. 

 Els actes d’indisciplina i faltes de respecte lleus contra membres de la comunitat 

escolar. 

 El deteriorament causat intencionadament de les dependències del centre, del 

material d’aquest o de la comunitat escolar. 

Secció 2    Mesures correctores i sancionadores 

 Amonestació oral. 

 Privació del temps d’esbarjo. 

 Amonestació escrita. 

 Realització de tasques educadores per a l’alumne/a en horari no lectiu per un període 

màxim de quinze dies. 

 Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres 

membres de la comunitat educativa. 

 Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 

cinc dies lectius. Mentre s’imparteixen aquestes classes l’alumne/a ha de romandre al 

centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

5.4.3 Circumstàncies atenuants i agreujants 

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat d’una actuació: 

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat altres faltes. 
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c) La petició sincera d’excuses. 

d) La falta d’intencionalitat. 

e) Les circumstàncies personals, familiars i socials greus. 

Circumstàncies que poden intensificar la gravetat d’una actuació: 

a) Actes de tipus discriminatori. 

b) Molestar companys d’edats inferiors o recentment incorporats. 

c) La premeditació i reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

e) Falta de reconeixement de la conducta incorrecta. 

f) Negativa a la petició d’excuses. 

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

Quan un alumne falta a classe o hi arriba tard, cal que porti un justificant signat pels tutors legals 

en el cas que sigui menor d’edat, en el termini d’una setmana comptada a partir que s’ha produït 

el retard o a partir del dia que l’alumne torna al centre després d’un període continuat de no 

assistir-hi. Aquest model de justificant el podrà demanar a la consergeria del centre. L’haurà de 

lliurar al seu tutor/a i aquest l’haurà de validar. 

En el cas d’acumular quatre faltes d’assistència o quatre retards no justificats, es considerarà com 

una conducta contrària a les nomes de convivència, tal i com s’explica a l’apartat 5.4.1. 

Faltes d’assistència no justificades: el professor tutor reclamarà els justificants als alumnes que 

acumulin aquestes faltes. Si així no s’aconsegueix arreglar el problema, el professor tutor trucarà 

als tutors legals, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, i els informarà que si no es justifiquen 

les faltes es generarà una conducta contrària, o una conducta greument perjudicial en el cas que 

sigui reincident, aplicant en qualsevol cas les mesures correctores establertes en els apartats 

corresponents (5.3.2 per a conductes greument perjudicials i 5.4.2 per a conductes contràries) 

Mesures correctores específiques 

Retards no justificats (alumnes d’ESO i BAT): si un alumne comet quatre retards no justificats es 

generarà una conducta contrària. Les mesures correctores són les següents: 

Primera vegada: amonestació oral. 

Segona vegada: realització de tasques educadores una tarda al centre. 

Tercera vegada: realització de tasques educadores dues tardes al centre. 

Quarta vegada: suspensió d’assistència a classe i realització de qualsevol activitat amb 

el seu grup durant un dia. Haurà de venir al centre i anirà un matí a una classe de 

batxillerat amb feina assignada per part dels seus professors. 

Cinquena vegada: suspensió del dret d’assistència al centre per un període de dos 

dies. 

Sisena vegada: quan arribi tard a qualsevol classe no podrà entrar i haurà d’anar a 

l’aula de castigats amb feina donada pel professor que tenia en aquell moment. 

També es quedarà castigat/da els dos patis d’aquell dia 
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Retards no justificats (alumnes de CCFF): si un alumne comet quatre retards no justificats es 

generarà una conducta contrària. Les mesures correctores són les següents: 

Primera vegada: amonestació oral. 

Segona vegada: se li baixarà la nota de la graella d’observació un 25 % corresponent 

al mòdul que hagi acumulat més retards. Es trucarà als tutors legals. 

Tercera vegada: se li baixarà un altre 25 % i hi haurà una entrevista amb els tutors 

legals. 

 

 

Secció 5.    Aplicació de les mesures correctores 

Podran aplicar les mesures correctores esmentades als apartats 5.4.2 i 5.4.4: 

 Qualsevol professor del centre pot aplicar les mesures correctores 1 i 2 de l’apartat 

5.4.2. 

 El professor tutor en el cas d’amonestació oral ocasionada per la primera vegada que 

es comet una conducta contrària per acumulació de quatre retards no justificats 

(apartat 5.4.4).  

 El director del centre o el cap d’estudis per delegació d’aquesta, escoltats l’alumne i el 

tutor, en els supòsits de les mesures correctores 3, 4, 5 i 6 de l’apartat 5.4.2 i tots els 

casos llevat del primer de l’apartat 5.4.4.  

Secció 6    Faltes d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat 

L’Institut és, bàsicament, un lloc d’estudi i d’aprenentatge d’unes matèries curriculars que el 

professorat planifica durant el curs escolar, per tal d’assolir els objectius del curs i d’etapa que 

permetin l’alumnat progressar adequadament al llarg de l’ESO i del Batxillerat. Per tant, és evident 

que qualsevol reducció del calendari escolar previst inicialment, suposa una alteració de la 

programació de les diferents àrees, circumstància que, en darrer terme, a qui perjudica més és al 

mateix alumne. 

L’institut també ha de preparar l’alumnat perquè sàpiga desenvolupar-se de forma autònoma i 

conseqüent per a la vida. Per això, si la vaga és en la realitat quotidiana de qualsevol treballador/a 

un dret constitucional, també s’ha d’acceptar com a tal en la vida del centre. Ara bé, aquest dret, 

en el cas que ens ocupa, és molt complex ja que hi conflueixen diversos factors. D’una banda, es 

veu matisat pel fet inqüestionable que la immensa majoria d’alumnes són menor d’edat i que, per 

tant, estan sota la tutela dels pares, la qual cosa significa que aquests sempre tenen la 

responsabilitat final sobre la decisió que els fills/es facin o no facin la vaga i de les conseqüències 

que se’n poden derivar, ja que són els pares el que han de signar, si ho creuen adient, la 

preceptiva autorització.  De l’altra existeix i cal garantir el respecte als drets de l’alumnat que vol 

assistir a classe. I, finalment, tota vaga comporta una fase prèvia de preparació molt important 

(reunions de delegats/des, anàlisi i discussions dels ponts reivindicatius a nivell de grups, 

informació als pares, recollida d’autoritzacions...) i una organització diferent de les activitats 
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docents per part de l’equip directiu, en funció de la incidència prevista, amb la lògica conveniència 

de disposar d’uns terminis mínims de temps si es volen realitzar totes aquestes tasques d’una 

forma efectiva. 

Així, doncs, és evident que sense limitar ni privar a ningú de cap prerrogativa, cal conjuminar tots 

els elements esmentats anteriorment, tan dispars, però presents en tota vaga que, en síntesi, són 

el dret d’exercir-la; el dret d’assistència a classe dels que no la volen secundar; la necessitat de 

disposar de l’autorització dels pares; l’obligació d’aprofitar els dies lectius previstos al calendari 

escolar per poder assolir els objectius programats de cada matèria i, finalment, l’actuació 

responsable de l’alumnat, el qual a partir de l’anàlisi de les raons d’un conflicte ha de ser capaç 

d’actuar coherentment, tot respectant democràticament els acords de la majoria, sense cap mena 

d’imposició ni coacció. En resum, cal tractar d’evitar que les vagues portades de forma irreflexiva 

es converteixin en dies addicionals de vacances camuflades. 

En resum, en els cas de convocatòria de vaga cal tenir present: 

1. Els alumnes de primer i segon d’ESO no poden exercir el dret a vaga segons la 

normativa. 

2. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no, són 

sempre dels pares. 

3. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat 

4. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la 

vaga és un dret, que com tots, s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i 

el pes de les raons que l’originen. 

Per tal que els alumnes puguin exercir el dret a vaga, cal que es compleixin aquestes condicions: 

1. Que la vaga respongui a una convocatòria d’alguna associació sindical d’estudiants 

legalment constituïda i prèviament anunciada, o a una convocatòria feta a partir de 

l’alumnat del centre i que estigui prèviament discutida a la Junta de Delegats. 

2. La comissió de vaga (grup d’alumnes escollit d’entre els delegats) cal que convoqui una 

reunió de delegats per tractar el tema i fer arribar tota la informació a l’alumnat: d’on 

prové la proposta i els motius de la convocatòria. 

3. Cada delegat n‘ha d’informar al seu grup i els alumnes s’hauran de pronunciar sobre si 

s’adhereixen a la vaga o no. Per tal de fer el còmput de la classe, es passarà un full a 

on els alumnes que manifesten la seva adhesió a la vaga hauran d’escriure el seu nom 

i signar. 

4. La comissió de vaga valorarà si es convoca definitivament la vaga o es desconvoca. 

5. Un cop presa la decisió de fer vaga es comunicarà per escrit a l’Equip directiu. Els 

alumnes de matins podran presentar els papers fins a les 12 h de dos dies abans de la 

vaga i els de tardes fins a les 5h de la tarda. S’haurà de fer constar: durada concreta 

de la jornada de vaga, programa d’activitats a dur a terme al centre durant la jornada, 

les reivindicacions que es defensen i la relació dels alumnes que formen part de la 

Comissió de Vaga 
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6. S’ha d’enviar un comunicat als pares amb informació sobre la vaga i el full de 

justificació/autorització dels pares. Els membres de la Comissió  de Vaga miraran que 

aquest full arribi a tots els alumnes 

7. Cal retornar el full signat pels pares, el dia anterior a la vaga. En cas contrari, 

l’alumne/a ha d’assistir a classe. 

8. En cap cas una vaga convocada pels alumnes és vinculant per al professorat. Per tant, 

s’entén que el professorat complirà el seu horari i impartirà classes si hi ha alumnes 

que no s’han declarat en vaga. El professorat no està obligat a ajornar proves o altres 

activitats programades prèviament i pot avançar matèria. 

9. El centre no es fa responsable de l’alumnat que exerceix el dret a vaga i no té permís 

dels pares per a exercir-la. 

Secció 7    Informació a les famílies 

Les mesures correctores 3, 4, 5 i 6 esmentades a l’apartat 5.4.2, totes les de l’apartat 5.3.2 i totes 

les mesures, llevat de la primera, esmentades a l’apartat 5.4.4, s’han de comunicar per escrit i via 

telefònica o entrevista als pares o tutors legals dels alumnes. 

Secció 8    Mesures concretes per a Batxillerat 

Afegit a la normativa anterior, als estudis postobligatoris de Batxillerat s’aplicarà el següent: 

 Una expulsió de l’aula d’un/a alumne/a de batxillerat serà considerada directament 

una falta greument perjudicial o especialment greu, segons la gravetat de la 

incidència. 

 Cada falta especialment greu, o l’acumulació de dues faltes greument perjudicials, 

suposarà una sanció de tres dies d’exclusió del centre 

 

  



NOFC INS PLA DE L’ESTANY 

 

CODI:NOFC01 
Nom del document:  NOFC Pàg. 62 de 86 

VERSIÓ 05 

 

TÍTOL 6 . DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

Capítol 1. De l’alumnat 

L’aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu. Tots els membres 

de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb 

les seves actituds i conductes. 

Secció 1    Dels drets 

L’INS Pla de l’Estany vetllarà per al compliment de tots els drets de l’alumnat que queden recollits 

en aquest apartat.  

D’acord amb l’article 21 de la llei 12/2009 d’Educació (LEC), l’alumnat té dret a: 

 Ser protagonistes del procés educatiu, i a rebre una educació integral i de qualitat. 

 La protecció de les seves dades personals regulada en la LOPD (Llei orgànica de Protecció 

de Dades). 

 Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats. 

 Accedir a la formació permanent. 

 Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment. 

 Rebre una valoració objectiva del seu rendiment escolar i del seu progrés personal. 

 Ser informat dels criteris i els procediments d’avaluació. 

 Ser educat en la responsabilitat. 

 Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg 

i de cooperació. 

 Ser educat en el discurs audiovisual. 

 Ser atès amb pràctiques inclusives i, si s’escau, de compensació. 

 Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

 Reunir-se i, si s’escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 

 Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui 

donar lloc a situacions de desemparament. 

 Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional 

 Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu. 

 Realitzar les activitats en condicions de seguretat i salut per la seva integritat i/o la dels 

altres. 

 Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident. 

Qualsevol incompliment d’aquests drets podrà ser denunciat per l'afectat o els seus representants 

legals per escrit al director/a del centre. També es podran presentar davant la Delegació Territorial 

corresponent del Departament d'Ensenyament. 

Secció 2    Dels deures 

 Estudiar per aprendre és el deure principal de l’alumnat i comporta els deures següents: 

 Assistir a classe i fer-ho amb puntualitat. 

 Participar en les activitats educatives del centre. 
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 Esforçar-se  en  l’aprenentatge  i  en  el  desenvolupament  de  les  capacitats personals. 

 Respectar la resta d’alumnat i l’autoritat del professorat. 

 Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  

 Complir les normes de convivència del centre. 

 Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre, especialment les que 

l’afectin directament, com són la comunicació professorat-pares, realització d’exercicis i 

proves, lliurament de justificants i butlletins de qualificació... 

 Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.  

 Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

Té la obligació, extensible als seus progenitors i tutors legals, d’actualitzar les dades personals que 

disposa el centre, si aquestes canvien, mentre duri la seva matrícula oficial. 

Capítol 2. Del professorat 

El professorat és el col·lectiu encarregat de l'educació de l’alumnat a l'institut. Tindrà cura que 

tothom conegui aquest document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre amb la 

finalitat d'assolir un clima adequat d'educació, respecte i correcció envers les persones, el material, 

les dependències i les instal·lacions del centre.  

Funcions: 

Les funcions del professorat, que es realitzaran sempre sota el principi de col·laboració i treball en 

equip, són les recollides a l’article 91 de la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), i a l’article 104 

de la llei 12/2009 d’Educació (LEC) són: 

 Programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls 

que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum, en aplicació de les normes que regulen 

l’atribució docent.  

 Avaluar el procés d'aprenentatge de l’alumnat. 

 Exercir la tutoria de l’alumnat i la direcció i l'orientació global del seu aprenentatge. 

 Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal de l’alumnat en 

els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 

 Informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge i cooperar en el     

procés educatiu. 

 Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 

encomanades per la direcció o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin encomanades per 

la direcció o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 Col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos 

d'ensenyament. 

 Promoure  i  organitzar  activitats  complementàries,  i  participar-hi,  dins  o  fora  del  

recinte escolar, si són programades pel centre, aprovades pel consell escolar, i són incloses 

en la seva jornada laboral. 

 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i dominar 

com a eina metodològica pel desenvolupament de les tasques que li són pròpies. 

 Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, d'acord 

amb l'article 34 de la LEC. 
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Secció 1    Dels drets 

El professorat en l’exercici de les seves funcions docents té els drets específics següents: 

 

 A exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el 

marc del projecte educatiu del centre. 

 A accedir a la promoció professional. 

 A gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

 A la llibertat de càtedra, d’acord amb la programació del departament didàctic 

corresponent. 

 A ser respectat tant per part de l’alumnat com dels altres membres de la comunitat 

educativa. 

 A participar en els òrgans de govern del centre. 

 A elegir i ser elegit per als càrrecs del centre mitjançant el Claustre de professors/es i el 

Consell Escolar. 

 A ser informat de la gestió del centre mitjançant el Claustre de professors i el Consell 

Escolar. 

 A reunir-se lliurement al centre per tractar tant d’assumptes laborals com pedagògics. 

 A  treballar en unes instal·lacions aptes i amb material docent adient per a desenvolupar 

dignament la seva tasca. 

 A contribuir a la definició de les orientacions pedagògiques del Centre, d’acord amb els 

documents de gestió (Projecte Educatiu de Centre, etc.). 

Secció 2    Dels deures 

El professorat en l’exercici de la seva funció docent té els deures següents: 

 D’exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts 

del projecte educatiu. 

 De contribuir  al  desenvolupament  de  les  activitats  del  centre  en  un  clima  de  

respecte tolerància, participació i llibertat que fomenti entre l’alumnat els valors propis 

d’una societat democràtica. 

 D’assistir als claustres, avaluacions, reunions de coordinació, d’equips docents, de 

departament, així com a totes les reunions convocades per la Direcció del centre o algun 

càrrec de coordinació. 

 De mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries 

per a la millora continua de la pràctica docent. 

 De complir amb puntualitat l’horari de classes i altres activitats d’horari fix. 

 De ser present al centre durant les activitats no lectives sempre que tinguin lloc dins del 

seu horari lectiu i/o fix al centre. 

 De sol·licitar al Cap d’Estudis qualsevol canvi d’horari o d’aula. 

 De controlar diàriament l’assistència dels alumnes i mantenir-los a l’aula durant la classe. 

 De mantenir a les aules un ambient d’estudi, atenció i treball necessaris per al correcte 

desenvolupament de les tasques d’ensenyament i aprenentatge.  

 De fer-se responsable de les instal·lacions, material i ordre en el centre durant tot el seu 

horari lectiu i/o fix al centre. Els professors que facin classe abans de l’esbarjo i l’última 



NOFC INS PLA DE L’ESTANY 

 

CODI:NOFC01 
Nom del document:  NOFC Pàg. 65 de 86 

VERSIÓ 05 

 

classe del matí deixarà l’aula tancada. Tindrà cura que quedin els llums apagats i les 

finestres tancades. 

 De comunicar a través del registre d’incidències qualsevol desperfecte o anomalia i en 

casos de desperfectes greus comunicar-ho al Cap d’Estudis junt amb el nom dels 

responsables, si són coneguts. 

 De comunicar les absències previstes al Cap d’Estudis, proposant la feina pels alumnes , 

sempre que sigui possible. 

 Justificar les faltes d’assistència a qualsevol activitat inclosa a l’horari lectiu i/o fix per 

escrit, omplint el model adient, adjuntant els justificants i presentant-ho al director en el 

termini d’una setmana. 

 De facilitar informació dels alumnes als tutors quan aquests ho sol·licitin. 

 D’atendre l’alumnat i els seus pares i mares que ho desitgin en l’horari establert a l’efecte. 

 De dur a la pràctica la programació específica de la matèria, pel que fa als objectius, 

continguts, metodologia i criteris d’avaluació elaborats amb la resta dels membres del 

departament, sota la coordinació del Cap de Departament. 

  D’informar de forma clara, a començament de curs, del sistema d’avaluació i recuperació 

aprovat pel departament corresponent. 

 D’avaluar l’alumnat segons la normativa vigent, mostrar els exàmens un cop corregits i 

resoldre les reclamacions fetes per l’alumnat a les qualificacions obtingudes al llarg del 

curs, del cicle o final d’etapa. 

 De comunicar prèviament les  activitats  escolars  i  extraescolars no  previstes inicialment 

a la direcció, per tal que puguin ser aprovades pel Consell Escolar. 

 De fomentar l’esperit cívic entre la comunitat escolar. 

 D’implicar-se activament i de no defugir de situacions conflictives que es donin 

puntualment amb alumnes, encara que no siguin alumnes seus. 

 

 

TÍTOL 7. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR 

La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és imprescindible per 

assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumne. 

L’Institut promourà la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles i la 

participació en el funcionament del centre, a través de l’acollida a les famílies, la carta de 

compromís educatiu, informació i comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills i en el 

funcionament del centre, i formació per a les famílies.  

D'altra banda, el centre educatiu facilitarà la participació de les associacions de mares i pares 

(AMIPA) en el projecte educatiu i en el funcionament del centre, afavorint les seves activitats i 

reunions. També els oferirà la possibilitat de difondre la seva informació en els diferents mitjans i 

els garantirà els contactes necessaris amb la Direcció. 

D'acord amb l'article 4 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, el 
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projecte educatiu contribuirà a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat 

educativa i la relació entre el centre i l'entorn social.  

En aquest sentit, el projecte educatiu del centre impulsarà la participació de l’alumnat en la gestió 

del centre, l'associacionisme i el voluntariat entre els alumnes, donant-los a conèixer aquells 

projectes associatius d'entitats juvenils que estiguin vinculats a l'entorn del centre. 

Capítol 1. Informació a les famílies 

Per assolir els objectius educatius previstos és fonamental garantir el diàleg i la participació de les 

famílies en el procés educatiu de l’alumnat. Per això l’Equip Directiu utilitzarà mecanismes eficaços 

de difusió i comunicació de les accions de direcció i coordinació. La xarxa d’Internet i l’ús del 

correu electrònic, permeten compartir la informació amb les famílies de manera transparent i clara. 

La comunicació, però, ha de tenir un caràcter bidireccional. És a dir, no es donarà importància 

només a la difusió de la informació, sinó també al contacte de les famílies amb l’escola. La 

comunicació directa amb les famílies s’establirà de la següent manera: 

• Reunions amb famílies d’alumnes, també amb alumnes de les etapes post-obligatòries de 

Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.  

• Sistema de queixes i suggeriments.  

• Enquestes anuals de satisfacció a les famílies  

• Actualització constant de la informació a la web de l’Institut.  

• Horaris d’atenció al públic a la web de l’Institut.  

• Tríptics informatius. 

• Revistes escolars.  

• Jornades de portes obertes. 

Es considera pare o mare d’alumne la persona física que, en qualsevol moment, exerceix la 

pàtria potestat sobre l’alumne. La representació poden exercir-la, tant la mare com el pare, 

llevat de sentència judicial. En cas d’absència del pare i la mare, exercirà aquesta funció el tutor 

legal de l’alumne. 

Secció 1    Drets dels pares i de les mares 

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats tenen dret a rebre informació sobre 

l’evolució educativa dels seus fills, en especial a través de la tutoria. 

Són drets dels pares i mares de l’alumnat: 

a) Participar en la gestió del centre mitjançant el consell escolar i organitzacions pròpies. 

b) Ser atesos pel professorat i tutors dels seus fills en els horaris fixats en la programació 

general del centre (prèvia sol·licitud de visita). 

c) Assistir a les reunions convocades segons la programació general. 

d) Les famílies tenen dret a constituir associacions de pares i mares (A.M.P.A) i/o formar-

ne part. 

e) Defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills.  

f) Elegir i ser elegit membre del consell escolar. 
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Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació 

vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: 

a) El projecte educatiu. 

b) El caràcter propi del centre. 

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les 

famílies. 

e) Les normes d’organització i funcionament del centre. 

f) Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 

s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les 

famílies, l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació 

rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts. 

g) La programació general anual del centre. 

h) Les beques i els ajuts a l’estudi. 

Secció 2    Deures dels pares i de les mares 

Són deures dels pares: 

a) Acceptar els objectius i els principis expressats en el Projecte Educatiu del centre i la 

normativa recollida en aquest reglament. 

b) Col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 

de les activitats del centre. 

c) Assistir a les convocatòries individuals i col·lectives del professorat, tutors o altres 

òrgans del centre, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment 

del seu fill. 

d) Comunicar al centre si el seu fill pateix malalties infeccioses, contagioses i parasitàries, 

perquè es prenguin les mesures oportunes.  

e) Assolir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 

representants. 

f) Justificar, adequadament, si s’escau, les absències dels seus fills davant el tutor. 

Capítol 2. Associacions de mares i pares d’alumnes 

Les mares i els pares dels alumnes de l’Institut tenen constituïda una associació (AMIPA de l’INS 

PLA DE L’ESTANY), que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes 

reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per aquesta llei i les normes de 

desplegament i pels estatuts de la pròpia associació. 

La finalitat essencial de l’AMIPA  és facilitar la participació de les mares i els pares en les 

activitats del centre, a més de les establertes per la normativa vigent i les que determinen els 

estatuts de l’associació. 

El director facilitarà el desenvolupament de les activitats de les associacions de pares i mares. Els 

mantindrà informats, mitjançant els seus representats, de tot el que afecti a la vida del centre, a 

més de recollir i considerar els seus suggeriments i peticions.  

El director i/o altres membres de l’equip directiu assistiran a totes les assemblees o reunions 

generals de pares i mares a les que siguin convocats. 

Capítol 3. Alumnes delegats. Consell de participació 
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La participació individual i col·lectiva de l’alumnat en la vida del centre es concreta a través del 

consell escolar, els delegats i subdelegats de cada grup, el consell de delegats i la comissió de 

delegats. 

Independentment d’això, l’alumnat pot impulsar la creació d’altres possibles associacions. 

Secció 1    Delegats i sotsdelegats 

A inici de cada curs escolar, i no més tard del primer mes d’iniciades les classes, el tutor de cada 

grup d’alumnes convocarà una assemblea per fer l’elecció de delegat i de sotsdelegat. 

El nomenament dels sotsdelegats es fa per ajudar en les funcions que se li atorguen als delegats 

i delegades o per substituir-lo si és el cas. 

El nomenament de delegat i de sotsdelegat tindrà vigència per un sol curs escolar. Si algú 

hagués de ser canviat, per ser baixa al centre o per altres causes, la persona tutora del grup farà 

la proposta del nou delegat que haurà estat escollit pels seus companys. 

El delegat ha de proporcionar amb el seu comportament una via d’exemple per als seus 

companys. 

Funcions dels Delegats/des: 

a) Col·laborar amb el professorat i amb la Direcció de l’Institut en la bona marxa del curs. Això 

és especialment important quan falta algun professor. És obligació del delegat i/o 

sotsdelegat, un cop han passat 10 minuts de l’inici de la classe, cercar el professor de 

guàrdia a la Sala de Professors i, si no el troba, el professor de l’equip directiu de guàrdia 

b) Representar l’alumnat en la vida docent, actuar d’interlocutor davant del professorat i dels 

altres òrgans del centre. Ser portaveu dels seus companys a les reunions de consell de 

delegats, i si s’escau, formar part  de  la  comissió de delegats. Fer arribar a qui convingui, 

la informació que com a representant de l’alumnat tingui el deure de transmetre. 

c) Mirar pels drets i interessos de l’alumnat que representa, i sol·licitar al professorat i al tutor 

en particular, les informacions i aclariments escaients (especialment avaluacions i criteris 

d’avaluació, material escolar, organització de les FCT, ...). 

d) Fer arribar als representats de l’alumnat al consell escolar (mitjançant la comissió de 

delegats) la problemàtica específica del grup que representa, així com traslladar al tutor 

primer i al cap d’estudis, si cal, les possibles queixes i/o suggeriments que derivin de la 

preocupació del grup classe. 

e) Assistir a totes les reunions que se’l convoqui i informar al grup que representa dels acords 

presos. 

f) Preparar el debat del grup respecte al procés d’ensenyament aprenentatge, per tal que el 

tutor en traslladi les conclusions a la junta d’avaluació corresponent. 

g) Com a representant del seu grup-classe, presentació de reclamacions fonamentades en els 

casos d’abandó o defectuós compliment de les funcions educatives per part del centre. 

h) El sotsdelegat compartirà amb el delegat el compliment d’aquestes  funcions, i el 

substituirà en cas d’absència. 

 

Secció 2    El Consell i la Comissió de delegats 

El Consell de delegats 

Estarà format pels delegats i sotsdelegats de tots els cursos i pels representants dels alumnes al 
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consell escolar. 

El centre fomenta el funcionament del consell de delegats establint reunions periòdiques amb la 

direcció per facilitar el coneixement entre els diferents delegats dels grups i acostar la direcció del 

centre als delegats. Cada curs escolar es realitzarà al menys una reunió trimestral del consell de 

delegats presidida per la direcció. 

Són funcions pròpies del consell de delegats:  

a) Donar assessorament i suport als representants de l’alumnat al consell escolar del centre. 

b) Elaborar informes per al consell escolar per iniciativa pròpia o a petició del consell. 

c) Informar de les seves activitats a tot l’alumnat del centre. Cada delegat ha de donar 

informació als company del seu grup-classe. 

d) Informar dels acords presos a nivell del consell de delegats o de grup-classe a la direcció 

del centre 

e) Elaborar propostes d’utilització de les instal·lacions, d’horaris d’activitats docents i 

extraescolars, de modificació de les normes de funcionament i organització de centre que 

els afectin directament. 

f) L’alumnat dels centres docents han de ser informats pels seus representants i pels de les 

associacions d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles 

que afectin altres centres docents. 

g) Els membres del consell de delegats tenen dret a conèixer i consultar la documentació 

administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del 

director del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones. 

La Comissió de Delegats i delegades: 

Per facilitar el  funcionament del consell de delegats i la seva coordinació, es crea la Comissió de 

delegats, que la composen un màxim de 10 membres amb representació d’alumnes de tots els 

ensenyaments. 

Les funcions de la comissió de delegats són: 

a) Encarregar-se d’elaborar  propostes  concretes sobre els temes aprovats en el consell de 

delegats relacionats amb els drets i deures de l’alumnat, orientació acadèmica, serveis a 

l’alumnat i activitats extraescolars. 

b)  Presentar la proposta elaborada al consell de delegats tot incloent-hi les esmenes 

aprovades. 

L’alumnat pot constituir associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a 

l’educació, per les normes reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per la 

LEC (12/2009) i les normes de desplegament que se’n derivin, i per les normes de desplegament i 

pels estatuts de l’associació. 

A fi de garantir el dret de reunió, l’alumnat a través dels seus delegats comunicaran a la 

coordinadora pedagògica la intenció de reunir-se i aquesta els assignarà, dintre de les possibilitats, 

el local més adient. Els delegats es faran responsables de l’ordre i conservació del material i 

instal·lacions. 

Les reunions de delegats es faran preferiblement durant el temps d’esbarjo i utilitzant hores 

lectives només si fos necessari. 
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Capítol 4. Altres òrgans i procediments de participació 

Els pares i les mares participaran en la gestió del centre i en la tasca educativa mitjançant els seus 

representants al Consell Escolar, les seves associacions i la relació amb el tutor, els professors del 

seu fill i els òrgans unipersonals del centre (membres de l’equip directiu).  

Els pares i les mares participaran també en la gestió del centre a través de les enquestes de 

satisfacció que es realitzaran cada curs escolar, en els nivells que la Direcció consideri més adients.  

Capítol 5. Carta de compromís educatiu 

La carta de compromís educatiu és una eina que facilita la cooperació entre les famílies i el centre 

educatiu i expressa els compromisos que s'avenen a adquirir per garantir la cooperació entre les 

seves accions educatives en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 

desenvolupament de les activitats educatives.  

Els continguts comuns de la carta s'han de formular amb la participació de la comunitat escolar, 

especialment els professionals de l'educació i les famílies, i els ha d'aprovar el consell escolar.  

El centre i la família hauran de formalitzar la carta de compromís amb els seus continguts comuns 

en el moment de la primera matriculació a l’ESO a l’Institut Pla de l’Estany. Aquest document anirà 

signat pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i pel director del centre.  

D'altra banda, la carta de compromís educatiu farà referència al seguiment de l'evolució dels 

alumnes. En aquest sentit, i amb la finalitat que la carta de compromís educatiu pugui ser una eina 

més efectiva en el seguiment individualitzat de l'alumne, es poden afegir als continguts comuns de 

la carta altres continguts específics addicionals per al seguiment de cada alumne. Per això, el 

centre, d'acord amb cada família, pot completar cada carta de compromís amb una addenda de 

continguts específics addicionals on, un cop detectades les necessitats de cada alumne, 

s'especifiquin les mesures que es duran a terme per millorar el seu rendiment escolar i la seva 

integració escolar i social, els compromisos que cada família i el centre s'avenen a aquestes 

accions, i el seguiment dels resultats de les mesures dutes a terme. Aquesta addenda, que ha de 

ser signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i pel tutor del centre, pot ser signada també 

per l'alumne, es formalitza durant el primer trimestre de curs i té una revisió anual, com a mínim.  

De la carta de compromís, de les revisions successives i de les addendes de continguts específics 

signades, n'ha de quedar constància documental al centre i a la família.  

La Carta de Compromís serà el document de referència que regula les obligacions i drets de 

l’institut i els pares.  

 

TÍTOL 8 FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Capítol 1. Qüestions generals 

Secció 1. Entrades i sortides del centre 

L’horari d’entrada serà el que s’indica en el marc horari (apartat 8.1.6).  Els alumnes entren al 

recinte per la porta principal i poden accedir a l’edifici per l’entrada que dóna al hall o bé per la 
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que dóna a la sala de professors. Per tal d’aconseguir puntualitat a primera hora del matí tocarà 

un timbre a les 8.15 que indicarà que cal anar cap a les classes. Tocarà un segon timbre a les 8.20 

que indicarà l’inici de les classes. Les dues portes d’entrada es tanquen 10 minuts. L’alumnat que 

ha arribat tard s’espera al porxo de l’entrada. La persona de l’equip directiu que està de guàrdia 

anotarà el nom, el grup i el professor que en aquell moment tenen els alumnes. 

Els alumnes d’ESO hauran d’incorporar-se a la classe. El professor farà constar el retard al 

programa d’assistència.  

Els alumnes de batxillerat no podran incorporar-se a la classe i els constarà una falta. 

 

Els alumnes que arribin més tard d’aquest moment no es poden incorporar a la classe. 

 

Les sortides es realitzaran pel mateix lloc per on s’han realitzat les entrades. Si  algun  alumne 

d’ESO ha de sortir per motius justificats abans d’hora haurà de comunicar-ho al seu professor. Si 

és menor d’edat, algun dels seus tutors legals l’haurà de venir a buscar i signar conforme se’n 

responsabilitza durant les hores que hauria de ser al centre.  Si l’alumne és de batxillerat, el 

membre de l’equip directiu que està de guàrdia trucarà a la família per demanar autorització i en 

deixarà constància escrita. 

 

Pel que fa a primera hora de la tarda els alumnes de cicles no podran entrar a classe si arriben 

amb un retard de més de 10 minuts. 

Secció 2. Visita dels pares 

Tots els professors disposaran d’hores d’atenció a les famílies en el seu horari. Si les famílies volen 

concertar una entrevista cal fer-ho via telefònica o bé per correu electrònic amb el tutor. 

Secció 3. Activitats complementàries i sortides 

Sortides i activitats escolars curriculars 

 Són  els  diferents  equips  docents  del  centre i els departaments  els  que  decideixen  les  

activitats i sortides  curriculars. Aquestes s’inclouran a la programació anual que es presentarà 

a inici de curs al consell escolar per a la seva aprovació. Totes les sortides escolars han de ser 

aprovades pel consell escolar. 

 Els departaments i equips docents vetllaran perquè les propostes de les activitats 

complementàries mantinguin un equilibri pel que fa a la seva seqüenciació al llarg del curs i a 

la seva distribució entre els diferents nivells educatius. 

 L’assistència de l’alumnat és obligatòria per a totes les sortides curriculars, havent de justificar 

la falta  l’alumnat que no hi assisteixi. En cas contrari, es comptabilitzarà com a falta 

injustificada d’assistència a classe. 

 No es podran fer aquelles sortides que no tinguin el nombre mínim de professors/es 

acompanyants. 

 Quan falti professorat que ha anat a una sortida amb alumnes, es cobrirà la seva absència 

amb els/les professors/es que hagin quedat sense alumnes aquelles hores.. 
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 Els equips docents assignaran els professors responsables dels alumnes que no van a la 

sortida i aquests seran els responsables de la feina que hauran de fer els alumnes. 

 Les activitats que comporten pernoctació hauran de coordinar-se per tal que afectin al mínim 

el desenvolupament de l’activitat del Centre. En cas que coincideixin diverses activitats es 

prioritzaran les més pròpies de cada època de l’any -esquiada, piragüisme, ...- 

 El mínim d’assistència a l’activitat serà a criteri de l’equip docent.  

 És imprescindible una autorització escrita dels pares o tutors legals dels alumnes per tal que 

aquests puguin participar en activitats fora del Centre. Cal que l’alumne lliuri el full 

d’autorització a secretaria en el termini marcat, en cas contrari no podrà assistir a la sortida. 

 Amb caràcter general en les sortides la relació alumnes/professorat acompanyant serà: 

Fins a  35 alumnes         2 professors 

De 36 a 54 alumnes         3 professors 

De 55 a 74 alumnes         4 professors 

De 75 a 94 alumnes         5 professors 

A partir de 95 alumnes        1 professor per cada 18 alumnes 

El nombre de professors acompanyants podrà ser superior quan el tipus d’activitat ho 

requereixi. El professor responsable haurà de fer la petició a l’equip directiu. No es podran 

realitzar sortides amb menys de dos acompanyants. 

 El Consell Escolar de Centre, justificant-ho adequadament per a una activitat concreta, podrà 

acordar el canvi d’aquesta relació. Sense aquest acord explícit i motivat, s’haurà d’aplicar la 

relació establerta amb caràcter general. 

 En el cas d’alumnes amb NEE la ràtio alumnes/professorat es conformarà a les seves 

característiques. 

 En el cas de viatges internacionals pels alumnes de 3r, 4t d’ESO,CF i Batxillerat, cal tramitar 

una assegurança específica. El professorat ha d’entregar a secretaria el llistat d’alumnes, el 

lloc i els dies de la sortida amb 7 o 8 dies d’antelació. Els alumnes menors d’edat han de 

presentar una autorització per viatjar a l’estranger. 

 Per raons pedagògiques s'evitarà realitzar activitats durant les dues setmanes anteriors a les 

avaluacions. En el cas d’una activitat puntual que no és possible fer-la en altres dates, l’equip 

docent decidirà si es fa o no. 

 

La secretària i el professor que organitza la sortida seran els responsables de gestionar el 

cobrament i lliurar la documentació necessària. El pagament de les activitats per part de la família 

es realitzarà preferentment via entitat bancària. Es podrà fer un únic pagament a principi de curs 

d’acord amb el pressupost realitzat per la secretària o pagar cada activitat. En ambdós casos es 

passarà informació a la família del cost de cada activitat. Si han fet un únic pagament i a final de 

curs no s’han gastat tot els diners pagats es guardaran pel següent curs, si l’alumne acaba la seva 

etapa en el centre aquests diners se’ls retornaran. En cas que faltin diners per realitzar alguna 

activitat, es comunicarà a la família i haurà de fer un nou pagament 

El pagament dels costos totals de les activitats programades correrà a càrrec dels tutors legals dels 

alumnes, tot i que l'AMPA  o el centre pot subvencionar o buscar mecanismes perquè cap alumne 

deixi de fer una activitat o sortida obligatòria per qüestions econòmiques. 

L'equip docent determina justificadament la llista definitiva d’alumnes admesos i exclosos de 

l’activitat.  
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Viatge de fi de curs 

L’alumnat que finalitza 4t d’ESO, 2n de BAT o 2n CF té dret a organitzar i efectuar viatges de fi 

d’estudis. El viatge haurà de contemplar a més de l’aspecte turístic, aspectes culturals, tècnics o 

científics, per al seu millor aprofitament. 

La coordinadora d’extraescolars serà la responsable de coordinar les diferents activitats prèvies 

lligades al viatge amb la finalitat de recollir recollir fons, així com de la preparació i organització del 

mateix viatge.  

 

El procediment d’activitats escolars especifica amb més detall l’organització i gestió de les 

activitats. 

Secció 4. Guàrdies i vigilància de l’esbarjo 

Cada hora de classe i les hores de pati tenen assignats diversos professors de guàrdia. Durant 

aquestes hores hi ha un membre de l’equip directiu que també està de guàrdia. 

La tasca dels professors de guàrdia és molt important per al correcte funcionament de l’Institut, 

per tant és important arribar-hi amb puntualitat.  

Durant les hores de guàrdia no es pot posar cap altre reunió ni entrevista. 

Les tasques dels professors de guàrdia d’aula són: 

 Comprovar en el full de guàrdia si hi ha alguna absència a cobrir. 
 En cas d’absència, un dels professors de guàrdia s’assignarà un grup. Es farà càrrec dels 

alumnes amb la feina que haurà deixat el professor absent. En cas que, per motius 
excepcionals, el professor no hagi posat feina, els alumnes faran lectura individual. 

 En cap cas un professor de guàrdia farà sortir els alumnes al pati, sense el vistiplau de 
l’equip directiu. Les classes d’E.F. es poden considerar excepcions. 

 El professor passarà llista utilitzant el programa de faltes i, en cas d’incidència ha de fer-ho 
constar en el programa d’incidències. 

 La resta de professors de guàrdia: 
o Controlaran que els alumnes estiguin dins de l’aula i no als passadissos. 

o Estaran pendents dels alumnes expulsats de classe. Els anotaran a l’apartat 

d’incidències del full de guàrdia i controlaran que facin la feina encomanada. En cas 

que no en tinguin, demanaran al professor què ha de fer. 

o Faran una volta pels passadissos i el pati, assegurant que no hi ha cap incidència. 

o Obriran els lavabos 10 minuts després de començar la classe i els tancaran 10 

minuts abans de finalitzar la classe. 

o Atendran els alumnes que necessitin atenció sanitària: 

 Trucaran a la família i demanaran que el vinguin a buscar 

 Si és el cas, acompanyaran l’alumne amb l’ambulància. 

Les tasques dels professors de guàrdia de pati són: 

 Un dels professors de guàrdia es quedarà dins de l’edifici i: 
o farà un vol pels passadissos, controlant que no quedin alumnes dins les aules. 

o Tancarà les aules que hagin quedat obertes ( ha de ser excepcionalment) i les 

obrirà 5 minuts abans de sonar el 1r timbre. 



NOFC INS PLA DE L’ESTANY 

 

CODI:NOFC01 
Nom del document:  NOFC Pàg. 74 de 86 

VERSIÓ 05 

 

 Els altres professors de guàrdia es situaran en diferents zones i es repartiran les següents 

tasques: 

o Controlar el comportament dels alumnes al bar i en el porxo ( zona propera als 

lavabos) 

o Controlar la porta d’entrada ( només els alumnes de Batxillerat poden sortir a l’hora 

del pati) 

o Controlar el comportament dels alumnes en les escales, racons, etc., ... vetllar per 

un comportament adequat ( ús de papereres, baralles,...) i vigilar que no es llencin 

objectes al carrer. 

Secció 5. De les absències 

De l’alumnat 

Quan un alumne prevegi que ha de faltar al Centre, la família ho notificarà al tutor i en el cas que 
l’absència sigui imprevista, trucarà a consergeria abans de les 10 del matí. En el cas dels alumnes 
de CFGM cal que ho notifiquin abans de les 15 h. 
 
Els pares, mares o tutors han de justificar les faltes per escrit abans d’una setmana després de la 
reincorporació de l’alumne al Centre. Els justificants seran lliurats sempre al tutor i al professor que 
ho demani. 
Els motius de la justificació han de ser clars: malaltia, visita mèdica, motiu familiar greu, proves 
esportives i exàmens oficials sense possibilitat de canvi, citació judicial o semblants. Sempre que 
es pugui, s’ha d’adjuntar a la justificació un document que la confirmi, com per exemple, un 
certificat mèdic. No seran motiu de justificació la preparació d’exàmens d’altres assignatures, 
“motius personals” o altres igualment ambigus. 
 
Els alumnes que arriben amb retard entre hores s’han d’admetre a classe. El professor registrarà el 
retard en el programa de control de faltes. 
 
En cas que un alumne no assisteixi a un examen, el professor podrà demanar, a efectes de repetir 
l’examen, un justificant mèdic o document oficial en els següents casos: 

 en cas de reiteració 
 en cas de dubte sobre la certesa de la justificació (en aquest cas, cal parlar amb el 

tutor prèviament) 
Es recomana als alumnes que sempre que vagin al metge o acudeixin a actes inexcusables 
demanin el corresponent certificat o document acreditatiu. 
 
Els alumnes que hagin faltat alguna hora han de portar una sol·licitud de justificant (podran 

demanar una còpia a consergeria o baixar-lo de la pàgina web del centre) al seu professor tutor. 

Aquest la validarà si és el cas. 

Si un alumne no justifica les faltes d’assistència que ha comès el tutor parlarà amb ell i intentarà 

que ho faci. Si no s’aconsegueix parlarà amb la família de l’alumne reclamant els justificants. Si 

malgrat tot això no es justifiquen les faltes es podrà sancionar l’alumne d’acord a l’apartat de 

règim disciplinari del títol 5. En tot cas si un alumne arriba a un nombre igual o superior a les 60 

faltes no justificades s’iniciarà el protocol d’absentisme, enviant una carta certificada a la família, al 

director dels Serveis Territorials de Girona i a Serveis Socials de Banyoles informant del problema i 

de les mesures preses fins aquell moment. 
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L’alumnat de batxillerat i cicles formatius quan no hi ha el professor podrà romandre a l’aula amb 

el professor de guàrdia, anar al pati o al bar si la disponibilitat horària ho permet. 

Els alumnes de batxillerat que acumulin un 10% de faltes (entre justificades i no justificades) en 

una matèria podran perdre el dret a l’avaluació continuada tot i que han de continuar assistint a 

classe. (matèries de 4 hores setmanals el 10% són 14 faltes, 3 hores 11 faltes, 2 hores, 7 faltes). 

 
Si es produeix una absència d’algun professor de BAT o CCFF a primera o última hora, els alumnes 

que siguin majors d’edat i aquells que hagin portat una autorització dels pares o tutors legals 

podran retardar la seva entrada o sortir abans de l’institut. 

Del professorat 

El professorat està obligat a complir l’horari de classes i les altres activitats d’horari fix. Està obligat 
també a assistir als claustres, a les reunions de coordinació i a les derivades del càrrec que ocupi. 
 
En el cas que un claustre coincideixi amb l’horari lectiu d’una part del professorat s’establiran els 
mecanismes pertinents per tal que pugui assistir-hi. 
 
En les activitats especials i extraordinàries que organitza el centre pot variar l’horari del 
professorat. Aquestes activitats tenen la mateixa obligatorietat d’assistència que l’horari habitual 
de treball. 
 
Si un/a professor/a té previst faltar al centre una determinada hora o jornada, ho comunicarà a 
direcció tan aviat com sigui possible. 
 
En cas d’absència, cal omplir el justificant i presentar-lo juntament amb el certificat mèdic o 
document oficial al director en un termini de cinc dies. En cas contrari el director o directora ha de 
comunicar a la Inspecció de serveis de la secretaria general del Departament d’Educació les faltes 
d’assistència o de puntualitat sense justificar, amb expressió del nombre d’hores no treballades i 
les possibles al·legacions de la persona interessada si escau. 
 
El professorat ha de posar feina, en cas d’absència, a la carpeta de guàrdia. Quan això no sigui 
possible, ha de donar indicacions de feina per telèfon o a l’adreça de correu electrònic del centre. 
 
Abans del dia 5 de cada mes es penjarà a la sala de professors una relació de tot el professorat del 
centre amb les faltes d’assistència corresponents al mes anterior, detallant-ne els motius. 
 

Secció 6. Horaris del centre 

El centre roman obert de les 8 del matí fins a les 8 del vespre.  

L’horari de secretaria és de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda i els  dimarts fins 2/4 de 6 de la 

tarda. 

Secció 7. Utilització dels recursos materials 

Aules amb ordinadors  

Les aules amb ordinadors són aules de treball, per tant, el professor tindrà cura que l’alumnat 

s’abstingui d’instal·lar jocs o qualsevol programa no autoritzat. Així mateix queda completament 
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prohibit als alumnes utilitzar programes que puguin vulnerar la intimitat de les persones i qualsevol 

acció que pugui alterar el bon funcionament i la seguretat de la xarxa, dels equips i de les dades 

que en aquests s’emmagatzemen.  

A l’hora del pati les aules amb ordinadors estaran tancades. En el cas que els alumnes hagin de fer 

algun treball, l’aula s’obrirà, però sota la supervisió permanent del professor que ha encomanat el 

treball.  

Es respectaran les aules assignades a cada professor/a. Si un professor necessita l’aula 

d’ordinadors haurà de fer reserva a traves del programa I-educació. 

El professor, tant a l’entrar a les aules amb ordinadors com al sortir, mirarà que tot estigui 

correcte, posant especial atenció en el petit material (ratolins, auriculars...)  

 Qualsevol incidència que es detecti s’introduirà a l’ordinador: centre/fulls d’incidències.  

El professor que fa servir regularment l’aula amb ordinadors podrà instal·lar els programes que 

necessiti, una vegada aprovat pel coordinador d’informàtica.  

El professor, en acabar la classe, tancarà tant l’interruptor general de l’aula com la porta d’accés 

amb clau.  

Carros d’ordinadors 

Els professors podran disposar de carro d’ordinadors portàtils per a l’aula habitual. Caldrà que en 

facin la reserva a través del programa i-educació amb un dia  d’antelació. Els conserges portaran 

el carro a l’aula i l’aniran a recollir. El professor és el responsable de saber quin ordinador ha estat 

utilitzant cada alumne i  que tots els ordinadors es retornen en perfecte estat. 

Telèfons 

El professorat disposa de telèfons a la sala de professors, els departaments i a consergeria que es 

poden utilitzar per fer qualsevol gestió relacionada amb l’activitat pedagògica de l’Institut. Per a les 

comunicacions exteriors es passen les trucades per consergeria.  

El centre disposa també de telèfons mòbils que poden ser usats pel professorat en les sortides. 

Els alumnes poden fer ús del telèfon de consergeria abonant la tarifa corresponent 

 

Secció 8. Normes per hores d’esbarjo, lavabos i aula 

 

Hores d’esbarjo. 

Quan els alumnes surten al pati cada professor/a ha de tancar amb clau l’aula on feia la classe o la 

guàrdia. 

Els alumnes poden anar a buscar les pilotes a consergeria i en seran responsables deixant una 

penyora. 

Els alumnes s’han d’esperar a menjar i beure al pati. Les deixalles s’han de llençar a les papereres. 
No es permet menjar dins de l’edifici, tret d’autorització expressa en circumstàncies excepcionals.  
És prohibit llençar pedres o altres objectes. 

L’alumne/a pot fer fotocòpies i actes administratius a l’hora del pati. 

Les consultes de l’alumnat amb el professorat es faran a l’hora del pati o en finalitzar les classes, 

previ acord amb el/la professor/a en qüestió, per evitar retards entre classe i classe. 

Els alumnes que portin pilotes de casa per jugar a l’hora d’esbarjo les hauran de deixar a 
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consergeria ben identificades i només se’n podrà fer ús a les hores de pati i de menjador. 

 

Lavabos 

 

L’alumnat ha de fer un bon ús de les instal·lacions higièniques. 

Caldrà fer un bon ús dels productes disponibles. 

No es poden utilitzar els lavabos entre hores de classe. Els professors de guàrdia seran els 

responsables d’obrir-los i tancar-los abans i després del canvi de classe. 

 

Aula 

 

Dins l’aula l’alumnat complirà en tot moment les instruccions del professorat. 

Els alumnes no poden anar al lavabo durant les hores de classe, llevat d’una urgència ocasional. 

Cal fer un bon ús de les papereres de reciclatge. 

El professorat ha de controlar les faltes d’assistència i retards de l’alumnat i registrar-les al 

programa de control de faltes. 

Els/les responsables de l’aula que s’encarregaran de l’ordre i control del material comú de l’aula són 

el/la delegat/a i sotsdelegat/da.  

Responsabilitats del/de la delegat/da i sotsdelegat/da: 

- vehicular les propostes, idees, suggeriments dels alumnes a les sessions de tutoria i de forma 

extraordinària a les juntes d’avaluació. 

- participar en les reunions del consell de delegats i delegades del centre. 

- comunicar al professorat els desperfectes observats a l’aula. 

- avisar al professorat de guàrdia de l’absència del/de la docent després de 10 minuts d’haver tocat 

el timbre. 

El centre respecta les opcions ideològiques i religioses del seu alumnat, alhora que estableix regles 

per a la convivència comuna i la seguretat en les instal·lacions. Per a facilitar la identificació de tots 

els alumnes, evitar riscos en la realització d’activitats de taller i laboratori, i permetre una adequada 

supervisió per part del professorat de les proves d’avaluació: 

a) No es permet accedir al recinte de l’institut amb el cap cobert amb gorres, caputxes posades, 

cascos, ni cap altre complement que cobreixi el cap. 

b) La direcció autoritzarà a l’alumnat de les famílies que per raons religioses o de consciència 

demanin portar el cap tapat amb un mocador, sempre que permeti  visualitzar la cara, les 

orelles i les espatlles; i que no incorpori objectes metàl·lics ni punxants. L’autorització es 

renovarà cada curs. 

c) L’alumnat amb cabells llargs se’l recollirà a indicació del professorat 

 

Capítol 2. De les queixes i reclamacions 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestioni 

l’exercici professional del personal del centre 

Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en un centre 

públic del Departament d'Ensenyament han d'adreçar-se al director o directora del centre i han de 
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contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la 

data i la signatura i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fan referència. 

Els directors dels centres han de traslladar una còpia de la queixa al professor o professora (o 

treballador afectat) i obtenir informació sobre els fets exposats, directament o per mitjà d'altres 

membres de l'equip directiu del centre. 

Quan s'ha obtingut la informació i s'ha escoltat l'interessat, el director ha de prendre les decisions 

que consideri pertinents i comunicar per escrit, a la persona o persones que han presentat la 

queixa, la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada. En l'escrit cal fer constar l'òrgan 

al qual poden recórrer si no queden satisfets amb la resolució adoptada. La documentació que s'ha 

generat ha de quedar arxivada a la direcció o a la secretaria del centre. 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

D'acord amb l'article 21.2 d i e de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, 

els alumnes o els pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar 

aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a 

reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin 

al final d'un curs, crèdit o de l'etapa. 

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO 

Les reclamacions a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament 

entre el professor o professora i l'alumne afectats, s'han de presentar al tutor o tutora, el qual les 

traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn. En 

tot cas, la resolució definitiva correspon al professor o professora i la reclamació i la resolució 

adoptada s'han de fer constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o registre 

documental amb funció equivalent, i s'han de comunicar a l'equip docent del grup corresponent. 

Reclamacions per qualificacions finals d'ESO 

Per a les qualificacions finals de curs el centre ha d'establir un dia, posterior a la realització de les 

avaluacions finals de juny i de setembre, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles 

reclamacions. 

Si l'alumne no està d'acord amb la resolució dels professors quant a les qualificacions de les 

matèries, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o directora, que ha de 

presentar el mateix dia o l'endemà. També es podran adreçar directament al director o directora, 

en el mateix termini, reclamacions contra les decisions relatives a la promoció de curs o 

l'acreditació final d'etapa. 

Un cop presentada la reclamació al director o directora, cal seguir la tramitació següent: 

a. Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, el director o directora l'ha de 

traslladar al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui, per tal que, en 

reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris 

d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d'un o dos membres, 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=480169&language=ca_ES#fragment-1181935
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=403808&language=ca_ES
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l'òrgan s'ha d'ampliar, fins a tres, amb els professors que el director o directora designi 

(entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les 

reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució s'han de fer constar en el 

llibre d'actes del departament o seminari, o en el registre documental de funció equivalent. 

b. Vista la proposta formulada per l'òrgan i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent 

va atorgar les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la 

reclamació, o bé convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas ha de 

resoldre tenint en compte els elements abans esmentats i de la proposta que faci l'equip 

docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual han de constar en una acta 

singular elaborada a aquest efecte. 

c. Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o acreditació final de 

l'etapa, el director o directora podrà resoldre directament la reclamació en vista de l'acta de 

la sessió d'avaluació en què l'equip docent va atorgar les qualificacions finals, o bé convocar 

una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas, ha de resoldre en vista de l'acta de 

la sessió d'avaluació en què l'equip docent va atorgar les qualificacions finals i de la 

proposta que formuli l'equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual 

també han de constar a l'acta elaborada a aquest efecte. També ha de tenir en compte, si 

escau, la documentació generada en el cas que l'alumne hagi presentat prèviament un 

recurs contra les qualificacions finals de les matèries, el procediment del qual ha quedat 

descrit a l'apartat a. 

d. La resolució del director o directora s'ha de notificar a l'interessat. En el cas que la 

reclamació sigui acceptada, cal modificar, en diligència signada pel director o directora, 

l'acta d'avaluació corresponent; la modificació s'ha de comunicar a l'equip docent del grup. 

e. Contra la resolució que el director o directora doni a la reclamació l'alumne o, si aquest és 

menor d'edat, el pare, mare o tutor o tutora legal, podrà recórrer davant el director o 

directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant de l'òrgan competent 

del Consorci d'Educació, mitjançant un escrit que ha de presentar per mitjà del director o 

directora del centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació 

de la resolució. Aquesta possibilitat s'ha de fer constar en la notificació de resolució que el 

centre fa arribar a l'interessat. 

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d'un curs del batxillerat 

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen 

directament entre el professor o professora i l'alumne afectats, s'han de presentar al tutor o 

tutora, el qual les traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal 

que s'estudiïn. En tot cas la resolució definitiva correspondrà al professor o professora. L'existència 

de la reclamació i la resolució adoptada s'han de fer constar en el llibre d'actes del departament o 

seminari, o registre documental de funció equivalent, i comunicar a l'equip docent del grup 

corresponent. 

Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat 

Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre ha d'establir un dia, posterior a la 

realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors estudiaran i 

resoldran les possibles reclamacions. Si l'alumne no està d'acord amb la resolució, podrà reiterar la 
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reclamació en un escrit adreçat al director o directora i presentat el mateix dia o l'endemà. Per 

resoldre aquestes reclamacions cal seguir la tramitació següent: 

a. El director o directora traslladarà la reclamació al departament, seminari o òrgan equivalent 

que correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest fi, estudiï si la qualificació s'ha 

atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si 

consta només d'un o dos membres, l'òrgan s'ampliarà, fins a tres, amb els professors que el 

director o directora designi (entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre 

els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució 

s'han de fer constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o en el registre 

documental de funció equivalent. 

b. Vista la proposta formulada i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent atorga les 

qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la reclamació, o bé 

convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas ha de resoldre en vista 

dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l'equip docent en la reunió 

extraordinària, les deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a 

aquest efecte. 

c. La resolució del director o directora s'ha de notificar per escrit a l'interessat. En el cas que la 

reclamació sigui acceptada, s'ha de modificar, en diligència signada pel director o directora, 

l'acta d'avaluació corresponent i la modificació s'ha de comunicar a l'equip docent del grup. 

En la notificació de la resolució del director o directora s'han d'indicar els terminis i el 

procediment que s'especifiquen per recórrer en el punt d següent. 

d. L'alumne, o els pares o tutors legals si és menor d'edat, podrà recórrer la resolució del 

director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de 

la resolució. Aquest recurs, que ha d'anar adreçat al director o directora dels serveis 

territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació, s'ha de 

presentar al mateix centre educatiu, el director o directora del qual el trametrà en els tres 

dies hàbils següents als serveis territorials (o al Consorci d'Educació), juntament amb la 

documentació següent: 

●    còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre, 

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

●    còpia de la resolució recorreguda, 

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

●    còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l'alumne al llarg de 

l'etapa, 

●    qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de l'interessat, el 
director o directora del centre consideri pertinent d'adjuntar-hi. 

e. La Inspecció d'Educació elaborarà un informe que ha d'incloure tant els aspectes 

procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió 

reclamada. Quan de l'informe i de la documentació es desprengui la conveniència de revisar 

la qualificació o el procediment d'avaluació, si el director o directora dels serveis territorials 

o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació ho considera 

necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un professor o 

professora del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de 
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reclamació, proposat pel director o directora, un professor o professora d'un altre centre i 

un inspector o inspectora, proposats per la Inspecció d'Educació. 

f. D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels 

serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació ho 

resoldrà definitivament, amb notificació a l'interessat, per mitjà del director o directora del 

centre i, si escau, amb els efectes previstos en el punt c. 

Reclamacions per qualificacions obtingudes al final d’un crèdit d’un CF 

Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de 

cada crèdit, si no les resol directament la junta d'avaluació caldrà adreçar-les per escrit al director 

o directora del centre en el termini de dos dies lectius. El director o directora traslladarà la 

reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió convocada 

a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts 

i formuli la proposta pertinent. Si consta tan sols d'un o dos membres, l'òrgan s'ampliarà, fins a 

tres, amb els professors que el director o directora designi (entre els professors d'altres matèries 

del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). 

A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta d'avaluació, el director o directora 

resoldrà la reclamació. L'existència de la reclamació i la resolució adoptada s'han de fer constar a 

l'acta d'avaluació corresponent i notificar per escrit a la persona interessada. En la notificació cal 

indicar els terminis i el procediment per recórrer que s'indica a continuació. 

Si l'alumne (o els pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la resolució, podrà 

reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que cal presentar al centre, 

adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent 

del Consorci d'Educació, i cal seguir el procediment que es detalla tot seguit: 

●    El centre el trametrà, en els tres dies hàbils següents, als serveis territorials (o al Consorci 

d'Educació de Barcelona), conjuntament amb una còpia de les actes d'avaluació i la 

documentació complementària, a fi que la Inspecció d'Educació n'emeti informe. Aquest 

informe inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació 

com el fons de la qüestió reclamada. 

●    Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la 

qualificació o el procediment d'avaluació, si el director o directora dels serveis territorials o, a 

la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació ho considera necessari, pot 

encarregar aquesta tasca a una comissió integrada per un professor o professora del centre 

que no hagi participat en l'avaluació, un professor o professora d'un altre centre i un 

inspector o inspectora proposat per la Inspecció d'Educació. 

●    Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels serveis 

territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació resoldrà 

definitivament amb notificació a l'interessat, per mitjà del director o directora del centre. El 

que resulti de la resolució final de la reclamació s'haurà d'incorporar, amb la diligència 

corresponent, a l'acta d'avaluació a què es refereixi. 

Secció 3. Impugnacions de decisions dels òrgans i personal del centre 
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Tant els tutors legals dels alumnes com el professorat tenen el dret de presentar un escrit 

d’impugnació davant les decisions del claustre, de l’equip directiu, o del Consell Escolar. 

Les impugnacions referents a decisions o actuacions del claustre es presentaran a la direcció del 

centre, seguint el mateix protocol que en la secció 8.2.1 del present document. 

Les impugnacions referents a decisions o actuacions del la direcció del centre o bé del Consell 

Escolar es presentaran davant els Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, seguint el protocol 

que defineix la resolució de 24 de maig de 2004 en l’Annex 2 (DOGC 1006, maig de 2004) 

Capítol 3. Serveis escolars 

Secció 1. Servei de menjador 

El centre no disposa de servei de menjador escolar 

Secció 2. Servei de transport escolar 

El transport escolar és un servei ofert a tots els alumnes de desplaçament obligatori i la presta una 

empresa externa. El responsable màxim d’aquest servei és el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 

El centre fa el seguiment correcte d’aquest servei.  

Secció 3. Altres serveis del centre 

Bar-Cantina 

L’horari del Bar-Cantina serà de les 9:00h a les 13:30h. de dilluns a divendres. i s’estendrà de 

13:30h. a 15:30h. els dimarts i dimecres, pel subministrament de menús. Per a la resta de la 

jornada es posarà a disposició dels alumnes i personal docent maquines de Vending al Menjador 

L’alumnat només podrà fer ús del bar a les hores de pati i al migdia quan hi hagi activitats a la 

tarda. Excepcionalment es podrà autoritzar la presència d’alumnes de Batxillerat en període 

d’exàmens o que facin matèries soltes. 

A les hores de pati, un professor de guàrdia vetllarà per l’ordre del bar. Si un alumne té un mal 

comportament, el professor li posarà una falta i se’l podrà sancionar sense accés al bar.  

Els alumnes de CF podran berenar al menjador. En acabar hauran de netejar i deixar el local tal 

com l’han trobat (taules netes i les cadires aixecades) 

El consell escolar aprovarà el funcionament i preus per a cada curs escolar 

Copisteria 

El centre disposa dels següents recursos: 
 

-    una impressora-fotocopiadora a consergeria 
-    una impressora-fotocopiadora a la sala de professorat 

-    una  impressora-fotocopiadora a secretaria 

-    impressores als departaments i a les aules d’informàtica 
 

La màquina de consergeria ha de ser la d’ ús habitual per fer un nombre elevat de còpies. Per 

realitzar fotocòpies el professorat lliurarà els originals amb un dia d’antelació a Consergeria. En 

cas de treballs urgents, el termini s’acordarà amb Consergeria.  
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L’alumnat podrà fer ús del servei fora del seu horari de classes. 

Els ordinadors dels departament i de la sala de professors estan connectats a la impressora de 

consergeria. Es poden fer impressions entrant un codi assignat a cada departament i avisant 

prèviament els conserges. 

Les impressores de la sala de professors i dels departaments estan pensades per fer-ne un ús 

esporàdic. Si s’han de fer més de 5 còpies s’haurà d’utilitzar la de consergeria.  

Biblioteca  

Fora de l’horari de classes la biblioteca estarà oberta de dilluns a divendres a les hores del pati. 

L’accés serà per la porta exterior. 

La biblioteca és un lloc d’estudi i treball, per tant s'hi ha de mantenir un silenci rigorós, del qual en 

serà responsable la persona encarregada en aquell moment. No es podrà fer ús de les xarxes 

socials (facebook, Messenger, ...). Caldrà respectar-ne el material: taules, cadires, llibres. 

No es pot menjar, beure o jugar dins la biblioteca.  

Préstec de llibres: cal tornar els llibres abans de la data límit, tot i que, si és necessari, es pot 

sol·licitar una pròrroga. La devolució d’un llibre fora de termini serà penalitzada. Si per qualsevol 

motiu no es torna el llibre s’haurà de pagar l’import del llibre.  

Si un alumne té un mal comportament i reincideix pot veure’s privat del dret d’ús de la biblioteca 

temporalment o, fins i tot, fins a final de curs.  

 

Quan un professor utilitzi la biblioteca com a aula de classe, s'haurà de responsabilitzar de deixar-

la tal com l'ha trobada. 

Activitats extraescolars de tarda 

Les activitats extraescolars de la tarda les gestiona una empresa externa que és la responsable 

dels monitors i del bon funcionament del servei. L’AMPA és qui gestiona la part econòmica. La 

Coordinadora d’extraescolars és la responsable d’organitzar i coordinar les diferents activitats a 

principi de curs. Serà la responsable també de la comunicació amb les famílies i amb l’empresa 

que en fa el servei 

Capítol 4. Gestió econòmica 

Tots els centres educatius públics del Departament d'Ensenyament han d'ajustar la seva gestió 

econòmica al que disposa la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, el Decret 102/2010, de 3 

d'agost, d'autonomia dels centres educatius, l'Ordre de 16 de gener de 1990i la Instrucció 1/2014 

de la secretària general, relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del 

Departament d'Ensenyament. 

L’Institut Pla de l’Estany utilitza el programari subministrat pel Departament d’Ensenyament per a 

l'elaboració, la gestió i la posterior liquidació del pressupost. 

Capítol 5. Gestió Acadèmica i administrativa 

Secció 1. De la documentació acadèmic– administrativa 

L’Institut  Pla de l’Estany utilitza el programari oficial subministrat pel Departament  

d'Ensenyament per a la gestió acadèmic-administrativa. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=480169
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=545262
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=45488
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Modificacio_instruccio_gestio_economica_per_pluriennals.pdf
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Capítol 6. Del personal d’administració i serveis i suport socioeducatiu del 

centre 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) i  suport socioeducatiu del centre (PAE) participa en la 

gestió de l’Institut a través dels seus representants al Consell Escolar. 

Els drets i deures d’aquest personal són regulats per la llei de la Funció Pública (per als/les 

funcionaris/funcionàries), o en el seu cas, per la reglamentació laboral i el conveni vigent (per 

al personal laboral fix o temporal), a més a més de les Instruccions de Servei de Recursos 

Humans del Departament d’Ensenyament. 

 

Respecte a aquest personal, l’equip directiu i els òrgans de govern vetllaran: 

a)  Pel compliment i la millora de les seves condicions de treball. 

b)  Per una bona organització de les seves tasques, per poder oferir el millor servei.  

c)  Perquè exercitin normalment els seus drets laborals i sindicals. 

d)  Perquè es faciliti la seva participació en les activitats extraescolars.  

e)  Perquè es faciliti la seva formació i promoció professional. 

 

Formen part del personal d’administració i serveis el personal auxiliar administratiu i subaltern del 
centre. En l’actualitat aquest personal està integrat per 2 auxiliars administratius i 3 subalterns. 
 
L’organització a nivell de les tasques a realitzar al centre serà responsabilitat del director, i per 
delegació, de la secretària. 

Els deures del Personal d’Administració i Serveis són els següents: 

 la realització dels treballs de la seva competència amb eficàcia i puntualitat. 

 el respecte del projecte educatiu del centre, les normes de funcionament intern del centre i la 

col·laboració solidària en l’ordre, neteja, cura de les instal·lacions i bona marxa de la vida 

escolar. 

 l’observança i exigència en el compliment de les normes de seguretat i higiene en el treball. 

 el compliment dels acords adoptats pels Òrgans Col·legiats o Unipersonals del centre, en 

aquells aspectes de la seva competència. 

 Respecte a la seguretat, els membres del Personal d’Administració i Serveis (PAS) vetllaran 

per : 

a) que les instal·lacions del centre es mantinguin en condicions de seguretat i salut. 

b) coresponsabilitzar-se en la gestió de la prevenció i el medi ambient en la seva àrea de 

responsabilitat. 

c) detectar i informar a la coordinació corresponent de qualsevol incidència que pugui suposar 

un risc per a la salut, la seguretat i el medi ambient. 

Funcions del personal auxiliar administratiu del centre: 

Correspon al personal auxiliar administratiu funcions relacionades amb els aspectes administratius 
de l’institut: 

a) la gestió dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes.  
b) l a gestió administrativa de: baixes i altes de professorat. 
c) la gestió acadèmica de: títols, expedients, convalidacions, certificats, baixes de 

matrícula, anul·lacions de matrícula, butlletins de notes i exempcions d’FCT, historials 



NOFC INS PLA DE L’ESTANY 

 

CODI:NOFC01 
Nom del document:  NOFC Pàg. 85 de 86 

VERSIÓ 05 

 

acadèmics. 
d) gestió de proves i convocatòries extraordinàries: proves d’obtenció de títols, proves 

d’accés, cicles extingits, etc... 
e) gestió de la correspondència: registre d’entrades i sortides. 
f) gestió de beques: recollida, revisió i tramitació de la documentació. 
g) gestió de l’arxiu de la documentació del centre. 
h) atenció al públic. 
i) suport a la gestió econòmica amb la supervisió de la secretària 

Funcions del personal subaltern del centre 

Les funcions del personal subaltern del centre es concreten en les tasques següents: 
a) vigilar les instal·lacions del centre. 
b) control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...) i especialment de 

les persones alienes a l’institut. 

c) tenir cura del material, el mobiliari i les instal·lacions del centre i informar a l’equip 
directiu de qualsevol desperfecte o anomalia que detectin. 

d) utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 
e) atendre l’alumnat i el professorat. 
f) donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu. 
g) obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos i altres espais del centre.  
h) cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 
i) acollir, controlar i distribuir les comandes que arriben al centre (recepció,  lliurament, 

recompte, trasllat...). 
j) trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció 

d’un equip especialitzat. 

k) r ealització d’enquadernacions senzilles i similars sobre material propi de l’activitat del 
centre. 

l) realització de cartells informatius senzills i de documents de gestió i de control 
relacionats amb les seves tasques, sota la supervisió de l’equip directiu. 

m) distribució dels impresos que li siguin encomanats. 
n) participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament 

d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si s’escau. 
o) primera atenció telefònica i derivació de trucades. 
p) recepció de cartes i classificació i distribució del correu ( paquets). 
q) realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal 

del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 
r) encarregar-se d’avisar l’empresa de manteniment de les màquines fotocopiadores. 
s) quan acaben les classes, vigilar que no quedi cap finestra oberta, cap ordinador, ni cap 

llum encès a l'institut. 

t) qualsevol altra activitat que li encomani el director dins de les seves competències. 
u) recollida i distribució dels justificants d’absència dels alumnes i col·laboració en el control 

de la puntualitat i l’assistència dels alumnes. 

Funcions del personal educador d'educació especial  

Correspon al personal laboral de la categoria professional educador d'educació especial en centres 

públics: 

a) donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en 
les activitats del centre educatiu, així com aplicar programes de treball preparats pel tutor o 
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tutora o especialistes i participar en l'elaboració i aplicació de tasques específiques 
relacionades amb l'autonomia personal, l'adquisició d'hàbits d'higiene, les habilitats socials, 
la mobilitat i desplaçaments, l'estimulació sensorial, les habilitats de vida, transició a la vida 
adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris i centres 
d'educació especial, etc.; 

b) participar en el projecte educatiu del centre; 
c) conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor manera 

possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes; 
d) proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d'informació sobre l'actuació 

dels alumnes a fi d'adaptar i millorar-ne el procés d'aprenentatge. 
e) participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent 

dels alumnes que atenen, així com en les reunions específiques de centre en relació amb 
l'atenció a la diversitat, si escau (seminari d'orientació educativa, reunions de CAD, etc.). 

f) participar en les activitats de formació que tinguin relació amb les seves funcions. 
 
Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les 

famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora. 

La jornada ordinària del personal educador d'educació especial en centres públics és de 37 hores i 

30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent: 

●    30 hores d'atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials, que es 

faran dins de l'horari lectiu i, si escau, en la franja horària d'acollida als alumnes a l'inici i a 

la finalització de la jornada escolar i en el temps de migdia; 

●    5 hores per a reunions, coordinació i altres activitats incloses en el projecte educatiu de 

cada centre; 

●    2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades 

amb les seves funcions que no s'han de fer necessàriament al centre. 

Capítol 7.Pla d’emergència Centre. Avaluació Riscos del centre 

 

La normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals estableix l’obligació d’adoptar les mesures 

de prevenció contra incendis i d’evacuació dels treballadors i dels alumnes. Aquestes mesures 

s’han de comprovar periòdicament. 

Per aquest motiu, l’Institut elabora, revisa i actualitza periòdicament el seu pla d’emergència. 

A l’inici de curs, es comprova que el pla d’emergència està actualitzat i es garanteix que, com a 

mínim, es farà un simulacre (d’evacuació o de confinament) durant el primer trimestre del curs 

escolar. Aquest simulacre s’ha de planificar tenint en compte totes les activitats que es porten a 

terme en el centre i el seu resultat és tramès als Serveis Territorials. 

 


