
 
 

NOFC III Funcionament i convivència 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Puig de la Creu 

Castellar del Vallès 

  

Normes d’ 

Organització i 

Funcionament de  

Centre 



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

1 

 
 

Contingut 
 FUNCIONAMENT DEL CENTRE .................................................................................................................... 3 7.

7.1. Aspectes generals ................................................................................................................................. 3 

7.1.1. Horaris del centre ......................................................................................................................... 3 

7.1.2. Visites del pares ............................................................................................................................ 3 

7.1.3. Entrades i sortides del centre ....................................................................................................... 3 

7.1.4. De les absències ........................................................................................................................... 4 

7.1.5. Control de l’assistència ................................................................................................................. 4 

7.1.6. Protocol en cas de vaga d’alumnes .............................................................................................. 8 

7.1.7. De les absències del professorat .................................................................................................. 9 

7.1.8. Guàrdies del professorat .............................................................................................................. 9 

7.1.9. Vigilància de l’esbarjo ................................................................................................................. 10 

7.1.10. Activitats en el centre els dimarts per la tarda .......................................................................... 10 

7.1.11. Admissió d’alumnes malalts i dels accidents ............................................................................. 11 

7.1.12. Seguretat, higiene i salut ............................................................................................................ 11 

7.1.13. Altres .......................................................................................................................................... 11 

7.2. Utilització dels recursos materials ...................................................................................................... 11 

7.3. Regulació de l’ús responsable dels dispositius mòbils al centre ........................................................ 12 

7.4. Ordinadors a l’aula ............................................................................................................................. 14 

7.5. Activitats complementàries i  extraescolars....................................................................................... 16 

7.6. Serveis escolars .................................................................................................................................. 16 

7.6.1. Servei de menjador .................................................................................................................... 16 

7.6.2. Servei de transport ..................................................................................................................... 16 

7.7. Altres serveis del centre ..................................................................................................................... 16 

7.7.1. ANGLÈS EXTRA-ESCOLAR  PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE curs 2016-2017 ............................ 16 

7.8. De les queixes i reclamacions ............................................................................................................. 17 

7.8.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici professional 

del personal del centre ............................................................................................................................... 17 

7.8.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs ................................................. 20 

7.8.3. Impugnacions de decisions dels òrgans i personal del centre ................................................... 23 

7.8.4. Altres qüestions .......................................................................................................................... 23 

7.9. Gestió econòmica ............................................................................................................................... 24 

7.10. Gestió acadèmica i administrativa ................................................................................................. 24 

7.10.1. De la documentació acadèmica –administrativa ....................................................................... 24 

7.10.2. Altre documentació .................................................................................................................... 24 

7.10.3. Altres: ......................................................................................................................................... 24 



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

2 

 
 

7.11. Del personal d’administració i serveis i suport socioeducatiu del centre ...................................... 24 

7.12. Altres : Pla Emergència Centre ....................................................................................................... 25 

7.12.1. Avaluació Riscos del Centre ........................................................................................................ 25 

 DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE ......................................................................................................... 26 8.

8.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. ................................................................ 26 

8.1.1. Mesures de promoció de la convivència: normes de funcionament ......................................... 26 

8.1.2. Normes de funcionament específiques per l’alumnat del PFI. .................................................. 28 

8.1.3. Mecanismes i fórmules per a la promoció de la convivència..................................................... 28 

8.1.4. Mecanismes i fórmules per a la prevenció de conflictes ........................................................... 29 

8.1.5. Mediació escolar ........................................................................................................................ 29 

8.1.6. Mesures correctores de les conductes contràries a les normes de convivència. ...................... 30 

8.2. Conductes contràries a les normes de convivència del centre .......................................................... 31 

8.2.1. Conductes sancionables ............................................................................................................. 31 

8.2.2. Mesures correctores i sancionadores ........................................................................................ 31 

8.2.3. Faltes d’assistència a classe i de puntualitat. Mesures correctores ........................................... 34 

8.2.4. Circumstàncies atenuants i agreujants. ..................................................................................... 36 

8.2.5. Informació a les famílies ............................................................................................................. 36 

8.2.6. Altres .......................................................................................................................................... 36 

8.3. Conductes greument perjudicials a la convivència en el centre ........................................................ 37 

8.3.1. Conductes sancionables ............................................................................................................. 37 

8.3.2. Sancions imposables................................................................................................................... 38 

8.3.3. Competència per imposar sancions ........................................................................................... 39 

8.3.4. Prescripcions .............................................................................................................................. 39 

8.3.5. Graduació de les sancions. Criteris ............................................................................................. 39 

8.3.6. Garanties i procediments en la correcció de les faltes .............................................................. 40 

8.3.7. Protocol d’actuació en diversos supòsits. .................................................................................. 42 

8.4. DISPOSICIONS FINALS ......................................................................................................................... 50 

 ANNEXOS : MODELS DE FUNCIONAMENT ............................................................................................. 51 9.

 

  



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

3 

 
 

 FUNCIONAMENT DEL CENTRE 7.

 

7.1. Aspectes generals 

7.1.1. Horaris del centre 

Horari en jornada continuada. Es renova la petició al Departament d’ensenyament cada curs segons  la 

decisió del consell escolar. 

Horari marc : de 8,00a 14,35 hores .  Horari lectiu per l’alumnat. 

Dimarts de 15,35 a 17,35 horari de reunions del professorat i activitats de reforç i ampliació per l’alumnat.  

Dijous de 15,35 a 17,35, el centre restarà obert per la realització d’activitats diverses: atenció a l’alumnat i les 

famílies, reunions del professorat, etc. 

7.1.2. Visites del pares 

Els pares poden demanar hora de visita amb el tutor del grup al qual pertany l’alumne. Els tutors tenen 

estipulada una hora d’atenció a les famílies en el seu horari personal. 

Així mateix els pares poden demanar entrevista amb qualsevol professor de l’equip docent de l’alumne o a 

un membre de l’equip directiu. 

7.1.3. Entrades i sortides del centre  

Les entrades al centre pel matí es fan per la porta lateral i les sortides al migdia es faran per la porta 

principal. 

Les portes s’obriran 10 minuts abans de les 8,00 i estancaran 5 minuts després. Les entrades després 

d’aquesta hora s’hauran de justificar, es registraran com a retard i els alumnes seran atesos pel professor de 

guàrdia que seguirà el protocol establert en cas de retard (apartat 8.2.3) 

 

Sortida d’alumnes del centre fora de l’horari establert: 

Els alumnes no poden sortir mai del centre sense causa justificada i sense permís del professorat o de l’equip 

directiu. 

- Si per algun motiu personal (visita mèdica, assumptes familiars, etc.) un alumne ha de  sortir del centre en 

qualsevol moment de l'horari, caldrà seguir el següent protocol: 

2n cicle ESO i Batxillerat: l’alumne haurà de portar una justificació signada pel pare, mare o tutor legal, per 

lliurar al professor de guàrdia abans de sortir del centre. Aquest anotarà el seu nom en el registre de 

sortides de l’Institut (mai els alumnes) i arxivarà  l’autorització.  Es recomana confirmar telefònicament  

aquesta autorització i anotar en el registre de sortides el nom de la persona amb qui s’ha parlat. 

alumnes de 1r cicle: caldrà que els pares o familiars vinguin a buscar l’alumne. El professor de gupardia 

haurà d’anotar en el registre de sortides el nom i signatura de la persona que ha vingut al centre. 

En cas que no pugui venir ningú a buscar l’alumne, caldrà que aquest porti una justificació dels pares. El 

professor de guàrdia haurà de confirmar telefònicament que l’alumne necessita sortir i actuar com en el cas 

dels alumnes de 2n cicle i batxillerat. 
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En cas d’haver diverses absències de professors per diferents causes, i no hagi suficient personal per atendre tots 

els grups , en cap cas els alumnes no podran sortir del centre (inclosos els de batxillerat). Caldrà reestructurar 

l’organització de l’alumnat per tal que estiguin atesos, prioritzant l’atenció als alumnes de 1r cicle (ajuntar grups 

petits o nivells diferents). 

En cas que sigui última hora del matí, algun membre de l’equip directiu, valorant la situació,  podrà donar permís 

per què els alumnes de batxillerat puguin sortir del centre i marxin  cap a casa amb el  comunicat corresponent 

per les famílies. 

Si es preveu l’absència d’un professor  que té classe a  primera hora amb alumnes de batxillerat i no ha pogut 

deixar cap activitat prevista, el dia abans es  podrà lliurar el mateix comunicat que en el cas anterior. 

En circumstàncies excepcionals i quan no hagi suficient professorat  per garantir el normal desenvolupament 

de les classes i l’atenció a l’alumnat, es podrà seguir el mateix protocol que a segon cicle d’ESO. 

 

7.1.4. De les absències  

L’assistència a classe és obligatòria, i cal tenir en compte que les faltes d’assistència tenen una incidència 

negativa i directa en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, tant si són justificades com si no ho són.  

 

Les faltes han d’estar justificades pels pares o tutors legals dels alumnes en el termini màxim d’una setmana 

un cop reincorporats els alumnes al centre.  Es justificaran mitjançant l’agenda, el justificant de falta 

d’assistència (document a consergeria), una trucada telefònica a consergeria, i , si  el motiu de la falta és 

malaltia o visita mèdica, s’adjuntarà el justificant mèdic si s’escau.  

 

El tutor del grup ha de portar el control de l’assistència al centre de cadascun dels  seus alumnes i portar el 

control de la justificació de les faltes. 

El cap d’estudis comunicarà les faltes d’assistència als pares dels alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat per 

mitjà de SMS , 2 vegades al dia.  

 

7.1.5. Control de l’assistència  

El sistema de control de les faltes d’assistència per part del professorat serà el següent: 

Els professors de guàrdia passaran llista a primera, segona , quarta i última hora utilitzant l’aplicatiu 

informàtic corresponent . 

Els professors de guàrdia passaran llista sempre que sigui possible a les hores estipulades. Quan no hagi 
suficients professors per substituir els professors absents i per controlar l’assistència, es donarà prioritat a la 
substitució dels professorat. 

Cada professor  haurà de passar llista sempre i prendre’n nota en el seu registre personal.  

Si algun dia els professors de guàrdia no han pogut passar llista i es detecta algun cas de reiteració de faltes 
d’assistència d’algun alumne i/o en una determinada assignatura, els professors també podran fer constar 
aquesta falta en l’aplicatiu corresponent. 
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El tutor rebrà setmanalment l’informe de control d’assistència que genera l’aplicatiu per tal que pugui portar el 
control del seu grup i justificar les faltes corresponents. 

En cas de detectar que un alumne comet  faltes d’assistència no justificades de manera reiterada, es trucarà a la 
família o es podrà informar mitjançant un full d’incidència.  Veure apartat 8.2.3 d’aquest document. 
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7.1.6. Protocol en cas de vaga d’alumnes 

Segons el que s’estableix en el  DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  
Article 24: apartat 2 

 

A partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en 

relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del 

centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta. 

 

Els alumnes podran exercir el seu dret de vaga prèvia autorització dels seus pares o tutors legals. 

Protocol a seguir en cas de convocatòria de vaga: 

1.- Reunió del Consell de Delegats on s'exposarà la informació rebuda i els motius de la convocatòria de 

vaga, informant prèviament a direcció. (Cal estar ben informats de la convocatòria: és una convocatòria 

majoritària? , qui convoca? quan? per quin o quins motius?)  

2.- Els delegats informaran els seus respectius grups dels motius de la vaga. Un cop debatuda la proposta, es 

procedirà a la seva aprovació mitjançant votació. S’aixecarà acta de la reunió on es farà  constar els 

resultats de la votació: vots a favor, en contra i abstencions. (model d’acta penjat a la web) 

3.- El Consell de Delegats es tornarà a reunir per posar en comú els acords presos en els diferents grups i 

s’elaborarà un acta de l’acord final.  Així mateix es pot desconvocar la vaga si les circumstàncies ho 

aconsellen. 

4.- Es lliuraran a direcció, amb una antelació de 48 hores a la convocatòria, els següents documents:  

 Els representants del Consell de Delegats lliuraran: 

o l’acta de la reunió de delegats on constin els acords presos a nivell de centre 

 

 Cada delegat lliurarà: 

o l’acta de la reunió del seu grup classe amb els requisits especificats 

o el llistat d’alumnes adherits a la vaga (llistes per grups classe amb els nom i cognoms, DNI 

i signatura)  

o els justificants de la falta d’assistència per vaga d’alumnes signat pels pares. Caldrà 

utilitzar el model específic per justificar la falta d’assistència per vaga (penjat a la pàgina 

web del centre)  

 

.- El Centre garantirà l’atenció dels alumnes que no desitgin secundar la vaga. 

.- Les activitats lectives fixades en dia de vaga es desenvoluparan amb normalitat si assisteix la majoria 

simple de la classe. En cas contrari s'aplaçaran fins el següent dia de classe de les matèries afectades.  

.- La direcció no autoritzarà cap vaga si no es tramita seguint aquest protocol. 

.- La direcció enviarà un comunicat a totes les famílies amb la informació respecte la realització i/o 

autorització de la vaga convocada. 

A la pàgina web del centre (apartat informacions) es poden trobar els models d’acta i justificant 

corresponents.  
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7.1.7. De les absències del professorat 

Davant de la previsió de l’absència d’un professor, i si la disponibilitat horària dels professors del mateix 
departament ho permet, aquest podrà ser substituït per un dels seus companys, prèvia comunicació a Direcció. 
D’aquesta manera els alumnes podran continuar  amb el normal desenvolupament de la programació. 

Quan això no sigui possible, el professor que falti haurà de deixar activitats pels alumnes durant les hores en què 
hauran d’estar vigilats pels professors de guàrdia. Això és especialment important quan hi hagi sortides, ja que 
llavors són nombrosos els professors absents.  Aquestes tasques pels alumnes es lliuraran al Cap d’Estudis i els 
professors de guàrdia ho trobaran a la taula de la sala de guàrdia.  

És convenient que s’especifiqui la feina de cada hora en un full a part, segons el model que hi ha a consergeria, 
per facilitar la feina dels professors de guàrdia. També es poden enviar al correu electrònic de gestió del 
professorat. 

 

7.1.8. Guàrdies del professorat 

 Les guàrdies es centralitzaran en el passadís de direcció. 

 Els professors de guàrdia tenen la tasca d’enregistrar a l’aplicatiu corresponent les faltes d’assistència a 

1a, 2a, 4a i 6a hores i , si  s’escau, seguir el protocol de retards per l’alumnat(apartat 8.2.3). 

 Els professors han de consultar el full de guàrdia on constaran les absències del professorat de cada dia i 

les feines que els professors absents deixin pels seus alumnes. 

 En absència d'algun professor, els alumnes han de romandre a l'aula, vigilats per un dels professors  de 

guàrdia, fent les tasques que el professor absent hagi deixat, si és el cas. 

 Si no falta cap professor, i una vegada passada la llista d’absències, els professors de guàrdia hauran de 

romandre al passadís de direcció . 

 En cas d'alguna incidència extraordinària, es procurarà informar a algun membre de l'equip directiu el 

més aviat possible. 

 En cas d’haver diverses absències de professors per diverses causes, i no hi ha suficient personal per 

atendre tots els grups , en cap cas els alumnes no podran sortir del centre (ni els de batxillerat). Caldrà 

reestructurar l’organització de l’alumnat per tal que estiguin atesos, prioritzant l’atenció als alumnes de 

1r cicle (ajuntar grups petits o nivells diferents). Veure apartat 7.1.3. 

 

 En cas d’accident o malaltia d’un alumne veure apartat 7.1.11. 

 

 Si una falta greu comporta l’expulsió de l’aula, el professor de guàrdia seguirà el protocol d’expulsions 

(apartat 8. 2.2) i ho anotarà en el resum d’expulsions de classe que hi ha a la taula de guàrdia: 

 

 

 

 

Data: Hora: * professor de guàrdia:   alumne / a: professor que l'ha expulsat:
observacions durant la 

guàrdia:
signatura alumne/a:

RESUM D'EXPULSIONS DE CLASSE 
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7.1.9. Vigilància de l’esbarjo 

Les guàrdies d'esbarjo es realitzaran en grups de dues o tres persones. Les seves funcions són: 

 Vigilar que les aules quedin lliures d'alumnes i tancades. Igualment, els passadissos han de quedar sense 

alumnes. Un cop tots els alumnes estiguin fora, una persona romandrà al pati i vigilarà la zona de 

cafeteria i vestíbul i l’altra es quedarà vigilant la zona de les pistes esportives. 

 Vigilar el normal desenvolupament de l’esbarjo al pati 

 Vetllar per la neteja de les instal·lacions on els alumnes passen l'esbarjo, cafeteria inclosa. 

 Informar de possibles incidències. 

 Els dies de pluja els alumnes es podran  quedar en la zona del porxo, cafeteria i vestíbul. 

 Sempre que sigui possible, els professors hauran de pujar a les aules uns minuts abans que toqui el 

timbre per anar obrint les portes i evitar l’acumulació d’alumnes en els passadissos. 

 

7.1.10. Activitats en el centre els dimarts per la tarda 

Els dimarts a la tarda es convocarà el professorat per diferents reunions (tutors i cotutors equip docents ,equips 

pedagògics, comissió pedagògica, juntes d’avaluació, claustres i altres reunions que es requereixin). 

Quan el professorat no estigui convocat en les diferents reunions, aquestes dues hores s’hauran d’emprar en la 

realització d’ una sèrie de diverses tasques: 

A) Activitats per la millora dels resultats acadèmics i el seguiment personal de l’alumnat, com poden ser : 

 Seguiment d’alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors. 

 Recuperacions de matèries d’avaluacions anteriors. 

 Seguiment d’alumnes que no fan les feines de classe  i/o entrega de treballs pendents.  

 Exàmens que no s'han realitzat en el seu moment. 

 Reforç de matèries.  

 Ampliació de matèries. 

 Activitats d’avaluació d’atenció a la diversitat (proves orals, donar més temps alumnes TDAH...). 

 Seguiment projecte de recerca 4ESO.  

 Seguiment treball de recerca de B2.  

 Resolució de conflictes 

 Tutories individualitzades ESO i Batxillerat i (orientació acadèmica, agenda...). 

 Preparació de treballs (filmació de vídeos...). 

 

B) Altres activitats com poden ser:  

 Preparació de festes.   

 Reunions de delegats. 

 Activitats tutorials 

 

Per informar i impulsar les activitats dels apartats A i B, s’utilitzarà el full “derivació dimarts tarda”  (veure 

annex d’aquest document) on s’assenyalà quina activitat ha de realitzar l’alumne o grup d’alumnes. Aquest  

full s’haurà de retornar signat pels pares conforme han estat informats i lliurar còpia a direcció. 

 

C) Per motius disciplinaris: 

Assistència dels alumnes que hagin de complir sancions per retards o per cometre activitats contràries a les 

normes de convivència. La derivació per motius disciplinaris i la corresponent informació als pares es 

realitzarà mitjançant  el full d’incidència habitual i lliurar copia al tutor i a direcció. 
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7.1.11. Admissió d’alumnes malalts i dels accidents 

 

Si algun alumne pren mal o es troba malament: El professor de guàrdia haurà de trucar a casa per avisar de la 

incidència. En cap cas serà l’alumne que avisi des del mòbil, si no és amb l’autorització del professor i sempre , a 

ser possible, des de la sala de guàrdia.  

 

Alumnes de 1r cicle: els pares o familiars  hauran de venir a buscar l’alumne i si no hi ha ningú que hi pugui venir 

caldrà consultar amb direcció la resolució de cada cas. 

 

Alumnes de 2n cicle d’ESO i batxillerat: els pares o familiars hauran de venir l’alumne o hauran de donar permís 

via telefònica per què marxi a casa, segons sigui la seva dolència. El professor de guàrdia anotarà en el registre de 

sortides del centre amb quin familiar s’ha parlat. 

Els professors de guàrdia (mai els alumnes) hauran d’omplir el full de registre de sortides per deixar constància 

de que l’alumne ha marxat i el nom de la persona que l’ha vingut a buscar o que ha autoritzat la sortida. 

Si el cas requereix assistència immediata en el CAP o en un centre hospitalari i no es localitza a cap familiar que 

pugui acompanyar l’alumne, algun professor de guàrdia haurà d’acompanyar-lo. En aquest cas s’ha de 

comunicar a alguna persona de l’equip directiu. El desplaçament es farà a peu o en taxi segons el cas.  

Si es tracta d’un cas greu caldrà avisar a  emergències mèdiques : 112. 

 

 

7.1.12. Seguretat, higiene i salut 

 

7.1.13. Altres 

 

 

7.2. Utilització dels recursos materials 

Al finalitzar les classes , els professors han de tancar les aules , deixar-les netes i ordenades i amb els llums 

tancats. A última hora del matí caldrà deixar les cadires damunt les taules. 

En la taula del professor es troba el quadre d’ocupació de l’aula, on s’indica les funcions de cada professor a 

cada hora. 

Quan es detecti un desperfecte en algun espai o materials del centre  caldrà comunicar-ho a direcció per 

escrit el més ràpid possible, indicant l’espai, la data, l’hora i el nom del professor que ho hagi detectat.  En 

casos greus cal comunicar-ho immediatament. 

En  cas de saber amb certesa quin alumne ha causat el desperfecte, s’omplirà un full d’incidències o falta 

greu en funció de la gravetat del fet . 

Qualsevol alumne o grup que malmeti les instal·lacions o material de l’Institut haurà d’abonar íntegrament 

l’import de la reparació independentment d’altres sancions que es puguin aplicar. 

 

 

Reprografia 

Per garantir un bon funcionament del servei de reprografia: 

 L’alumnat només por utilitzar el servei de copisteria a les hores d’esbarjo. 

 El professorat cal que encarregui les fotocòpies amb 24 hores d’antelació. No es pot fer baixar al 

alumnes de les aules a demanar fotocòpies en hores de classe, si no és estrictament necessari. 

 



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

12 

 
 

7.3. Regulació de l’ús responsable dels dispositius mòbils al centre  

Aquesta regulació es formula d’acord amb les reflexions emeses pel Consell Escolar de Catalunya en l'apartat 

5 del document "La tecnologia mòbil als centres educatius" en data 4 de març de 2015, amb les incorporades 

a les Instruccions d'inici de curs2016-2017, en el document  "Tecnologies per a l'aprenentatge i el 

coneixement “, i amb aquelles reflexions i pràctiques que de manera formal o informal s'han anat realitzant 

en els diversos àmbits de participació i coordinació de l'Institut. 

 

Objectius: 

 Clarificar la normativa relativa a l'ús de dispositius mòbils, en el marc de la regulació de la 

convivència i també de la millora de les activitats d'aprenentatge vinculades a la competència digital.  

 Facilitar l'ús responsable, respectuós i adequat dels dispositius mòbils en aquelles activitats lectives i 

no lectives on el professorat consideri que fer-ho pot afavorir o millorar els processos d'aprenentatge 

de l'alumnat . 

 Responsabilitzar l'alumnat i, en el seu cas, la seva família del compliment d'aquests usos identificant-

los com un compromís específic en la carta de compromís educatiu.  

 

Definició de dispositiu mòbil: aparell electrònic fàcilment transportable que utilitza tecnologies de la 

informació i de les comunicacions de forma autònoma, amb capacitats multimèdia i de connexió a xarxes de 

comunicació tipus Internet, que es poden utilitzar en un gran nombre d'activitats de processament i 

comunicació d'informació. Designa els dispositius anomenats "smartphones” , dispositius tipus netbooks, 

tauletes tàctils (tablets), lectors de llibres electrònics (e-readers), reproductors portàtils d'àudio i els seus 

accessoris, consoles de joc, smartwatches, etc... 

 

Normativa:  

 En accedir l'alumnat a l'institut el dispositiu mòbil ha d'estar apagat o en silenci, i sense cap tipus de 
connexió o servei en funcionament. Això inclou totes les notificacions del diversos serveis que 
incorpora, inclosos els de rellotge i alarma.  

 El telèfon mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques i sempre que no 
s’hagi de fer servir.  

  L’alumnat ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa responsable de les 

avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils dels alumnes.  
 L'alumnat no pot realitzar trucades de veu des del seu telèfon mòbil. El centre facilita aquest servei 

de forma gratuïta. Excepcionalment, per causa molt justificada, el professorat podrà autoritzar que 

l’alumne faci una trucada a la família i preferentment des de la sala de guàrdia. 

 En cap cas es podran utilitzar aquests dispositius amb altaveus sense autorització del professorat. 

 

Usos permesos: 

 

Llocs: pati i espais d'esbarjo durant el temps destinat al descans, així com en els moments d'entrada i sortida 

de l'institut. Cal restringir al màxim el seu ús en els passadissos i canvis de classe. 

Es pot utilitzar per connectar-se a internet: consulta documental, ús de cercadors, eines d'edició o 

processament de la informació o comunicació de documentació textual, sonora o visual, sempre que no 

interfereixi en l'activitat acadèmica i no atempti contra els drets a la intimitat, dignitat o honor de les 

institucions o persones, siguin aquestes membres de la comunitat educativa de l'institut o no. 

En cap d’aquests casos això pot suposar que l'alumnat arribi tard a l'aula o que el professorat l'hagi d'avisar 

per entrar. 
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Ús restringit:  
 
Llocs: espais on el professorat ho indiqui de manera expressa: aules, laboratoris, tallers. 

Només es pot utilitzar el mòbil amb l’autorització del professorat i sempre per a usos acadèmics.  
En les sortides es podrà utilitzar el mòbil per mirar internet, enviar missatges i altres usos que determini el 
professorat, sempre que no interfereixi amb les activitats programades.  
 
 

Usos prohibits:  

 

Llocs: qualsevol espai de l'institut en qualsevol moment de l'horari escolar, sigui aquest lectiu o no.  

Aquelles activitats vehiculades a través del dispositiu mòbil que no poden ser realitzades, en cap espai de 

l'institut ni en cap activitat acadèmica o no acadèmica, atès que atempta contra drets de les persones. Com  

són: 

 

o La gravació, reproducció, comunicació o difusió de contingut textual, sonor o visual, dels 

companys o del professorat, sense un consentiment previ o sense l'autorització expressa del 

professorat per a l'acompliment dels objectius de les activitats d'aprenentatge.  

 

o L'ús de dispositius mòbils en activitats d'avaluació, sense l'autorització expressa del 

professorat.  

 

L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a més, es detecta que l’alumne fa 

difusió de les gravacions sonores o visuals, es procedirà a l'obertura d'un expedient i, si procedeix, es farà la 

denuncia corresponent. 

 

 

Règim sancionador 

 

El professor que detecti un mal ús de qualsevol dels dispositius mòbils descrits,  li demanarà a l’alumne i es 
guardarà al despatx de cap d’estudis-coordinador pedagògic.  
 
En cas de negativa, el professor avisarà el professor de guàrdia perquè acompanyi l’alumne a direcció, on es 
comunicarà la incidència a un membre de l’equip directiu. 
 
En funció de la infracció comesa, i segons l'aplicació del règim sancionador previst a aquestes NOFC, es 

considerarà  com a falta contrària a les normes de convivència o que altera molt greument a la convivència, i 

s’aplicaran les sancions corresponents. 

 
En tots els casos, el mòbil només es tornarà als pares o tutors legals dels alumnes, a qui es comunicarà el mal 
ús que se’n ha fet i l’aplicació de la sanció, si s’escau. 
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7.4. Ordinadors a l’aula 

Els alumnes han de disposar d’ordinadors portàtils per treballar a l’aula quan es requereixi: 

 Utilitzaran: 

o de forma eficient les tecnologies TIC a l’aula. 

o la connexió a la xarxa per cercar informació i recursos didàctics. 

o plataformes i entorns virtuals d’aprenentatge. 

 

Com a projecte pedagògic, l’ús de les noves tecnologies a l’aula permet l’assoliment de diversos objectius: 

 Participació  de  l’alumne en el seu procés d’ensenyament aprenentatge tot afavorint la seva 

autonomia. 

 Millora de la gestió de la informació (classificació, selecció, utilització). 

 Millora de la competència comunicativa (aula, centre, comunitat educativa, projectes col·laboratius). 

 Increment dels recursos per atendre la diversitat a l’aula, amb l’adaptació de materials als diferents 

ritmes d’aprenentatge. 

 

Aquest projecte no pretén el treball exclusiu amb l’ordinador, si no l’aprofitament dels recursos que aquest 

comporta per afavorir l’assoliment de coneixements i de competències bàsiques. Es seguiran utilitzant 

mètodes tradicionals d’aprenentatge: tractament de textos, resolució de problemes, memorització, estudi 

d’apunts, etc. 

 

Recursos per portar a terme el projecte : 

 

  Aules multimèdia: connexió a internet, ordinador, pissarra digital, canó... 

  Ordinadors portàtils individuals propietat de l'alumne. 

 

El centre proporcionarà el contacte del distribuïdor autoritzat pel Departament d’Ensenyament que 

subministra ordinadors homologats amb especificacions tècniques i programari adequat a les necessitats 

acadèmiques del projecte. Es recomana contractació d’assegurances d’avaria i trencament de pantalla. 

Per l’adquisició dels ordinadors s’informarà a les famílies interessades en el moment de la matrícula. 

 

L´ús dels ordinadors ha d’estar d’acord amb la normativa explicada en aquest document i el seu 

incompliment pot ser motiu de sanció. 
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NORMES D´ÚS DELS ORDINADORS  

L’ORDINADOR: 

 L’ordinador, juntament amb el seu carregador i la seva bateria, han d’estar marcats amb una 

etiqueta adhesiva identificativa (nom, grup classe i número de sèrie). 

 L’alumne ha de portar l’ordinador carregat  de casa. El centre disposarà d’alguns carregadors per 

urgències. 

 Com a mesura de seguretat,  la càmera web ha d’estar tapada amb un adhesiu. 

  L’aspecte extern de l’ordinador serà d’acord amb els criteris establerts per d’altres materials 

escolars. Els alumnes podran personalitzar-los respectant la normativa de convivència. Evitar l’ús 

d’adhesius que poden malmetre la seva superfície. 

 Cal disposar d’una funda per protegir-lo, preferentment rígida. 

 

ÚS DE L’ORDINADOR: 

 Per treballar amb el portàtil serà recomanable l’ús del ratolí i, per algunes matèries, auriculars d’ús 

individual. 

 L’ús de l’ordinador es farà sempre seguint les pautes del professor. 

 Mentre el professor explica, els ordinadors han d’estar amb la tapa abaixada i en mode hibernació. 

 L’ordinador és d’ús acadèmic i no lúdic, per tant, no es pot escoltar música, xatejar, veure fotos.. 

 Només es poden utilitzar els sistemes de difusió musical o videogràfica, sempre que no interfereixin 

en l'activitat acadèmica i no atemptin contra els drets a la intimitat, dignitat o honor de les 

institucions o persones, siguin aquestes membres de la comunitat educativa de l'institut o no, i 

sempre amb el consentiment del professorat. 

 L’ordinador és una eina de treball. Per tant, dintre del centre no es pot utilitzar fora de l’aula, és a 

dir, en passadissos, patis, cafeteria... 

 

PERSONALITZACIÓ: 

 No es poden carregar programes que no hagin estat indicats pel professorat. 

 No es poden descarregar jocs o altres aplicacions d’ús no acadèmic 

 No es poden descarregar aplicacions que incorporin barres d’eines als navegadors. 

 Es pot modificar la imatge de fons de l’escriptori i salva-pantalles utilitzant imatges pròpies del 

sistema operatiu. No es poden utilitzar fotografies personals, imatges publicitàries, etc... 

 Per garantir una bona “higiene visual”, no es pot personalitzar l’aspecte visual del programari, ni el 

punter del ratolí (barres d’eines, tipus de lletres...)  

 

DOCUMENTS DE TREBALL: 

 Tots els documents es desaran organitzats per carpetes de matèries a la unitat D del disc dur per 

evitar que s’esborrin les dades. Es poden fer dreceres a l’escriptori de cadascuna de les carpetes, 

sense fer-ne abús. Cada professor indicarà com anomenar i arxivar els documents de la seva matèria. 

 Es recomana fer còpies de seguretat periòdicament dels documents de treball en un disc extern o en 

un altre ordinador. 

 

L’incompliment d’aquesta normativa suposarà l’aplicació de les sancions corresponents. En casos greus es 

pot requerir l’ordinador per part del professor. Periòdicament es faran revisions tècniques per garantir el 

compliment d’aquesta normativa. 
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7.5. Activitats complementàries i  extraescolars 

 

7.6. Serveis escolars 

 

7.6.1.  Servei de menjador  

El centre no ofereix servei de menjador escolar.  

El centre ofereix el servei de cantina escolar, que està oberta de 9,30. a 14,30 h. Els dimarts, 

excepcionalment, la cantina es tanca a les 15,30 perquè és el dia que el centre roman obert per la tarda. En 

el supòsit d’una vaga d’estudiants i/o professorat, prèvia comunicació a l’equip directiu, la cantina podrà 

tancar abans d’hora. 

 

7.6.2. Servei de transport 

El centre no ofereix servei de transport escolar. 

 

7.7. Altres serveis del centre  

 

7.7.1. ANGLÈS EXTRA-ESCOLAR  PREPARACIÓ FIRST CERTIFICATE curs 2016-2017 

L’INS Puig de la Creu ofereix al seu alumnat de 2n cicle de l’ESO i Batxillerat la possibilitat d’assistir a classes 

d’anglès al propi centre en horari no lectiu, els dimarts a la tarda, de 15,30 a 17,30. Les classes s’imparteixen 

per una empresa externa, Nova Language,  que s’ocupa de l’organització de les classes, de fer el seguiment 

dels alumnes i de fer les gestions necessàries per presentar els estudiants a l’examen oficial (FC Cambridge 

Exam) 

L’institut organitza una sessió a l’inici de curs on els alumnes interessats fan una prova inicial per determinar 

quin és el nivell del qual es parteix. L’empresa externa corregeix la prova que determina quins són els 

alumnes que tenen el nivell per rebre les classes de preparació al  FC. L’institut informa a les famílies i a partir 

d’aquest moment és Nova Language qui assumeix tota la responsabilitat de la gestió i formació de l’alumnat. 

Al llarg del curs hi ha diferents dates d’exàmens i seran els alumnes juntament amb l’acord del professor i de 

les famílies qui decidiran quan és el moment apropiat per presentar-se a  l’examen.  

  



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

17 

 
 

7.8. De les queixes i reclamacions 

Seran d’aplicació les actuacions i els protocols establerts en la normativa següent: 

 Documents per l’organització i la gestió dels centres  

 Resolució 24 de maig de 2004.  

 

7.8.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici 

professional del personal del centre 

 

Documents per l’organització i la gestió dels centres 

 

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 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 o directora 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. 

 

El procediment detallat de tramitació de les queixes sobre la prestació del servei que 

qüestionin l'exercici professional de personal del centre ha d'explicitar-se en les normes d'organització i 

funcionament del centre, d'acord amb la Resolució de 24 de maig de 2004 (FDAADE 1006, de maig de 2004). 

 

Quan es produeixin fets susceptibles d'actuacions disciplinàries, d'acord amb la normativa vigent, es 

proposarà la incoació del corresponent expedient disciplinari. 

 

Resolució de 24 de maig de 2004 / ANNEX 1  

PROTOCOL MARC PER AL DESPLEGAMENT, EN ELS REGLAMENTS DE RÈGIM INTERN DELS CENTRES PÚBLICS, 

DEL PROCEDIMENT PER TRACTAR EN L'ÀMBIT ESCOLAR LES QUEIXES DE L'ALUMNAT, DELS PARES O DE 

PROFESSORS O D'ALTRES TREBALLADORS DEL CENTRE SOBRE L'ACTUACIÓ D'UN PROFESSOR O D'UN ALTRE 

TREBALLADOR DEL MATEIX CENTRE. 

En absència de previsions sobre aquest tema en el reglament de règim intern del centre, aquest protocol serà 

d'aplicació directa al tractament de les queixes o denúncies de l'alumnat, dels pares o d'altres professors o 
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treballadors del centre sobre l'actuació d'un professor o d'un altre treballador del centre, que no se 

circumscriguin a la pura dinàmica educativa-formativa.  

En els reglaments de règim intern que n'abordin el tractament, s'hauran de preveure expressament els 

procediments associats a: (i), la presentació i contingut mínim de l'escrit de queixa o denúncia; (ii), l'actuació 

de la direcció del centre davant de l'escrit fins a emetre una resposta final resolutòria, i (iii), les actuacions 

posteriors que se'n puguin derivar. El detall amb què aquí es desenvolupen els tres punts és una orientació del 

que cada reglament de règim intern podria especificar. 

La direcció del centre haurà de vetllar perquè, a través dels mecanismes habituals que tingui previst el centre 

o dels que amb caràcter extraordinari es puguin habilitar, els procediments a què fa referència aquest annex, 

en la forma que resultin incorporats al respectiu reglament de règim intern, siguin coneguts pels diversos 

sectors de la comunitat educativa, alhora que garanteixin la màxima objectivitat, imparcialitat i 

transparència, i també l'eficàcia i els dret fonamentals a la integritat i a la dignitat de les persones 

interessades. 

 

1. Punts a preveure en els reglaments de règim intern 

i) Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia. L'escrit normalment es presentarà al registre 

d'entrada del centre, adreçat a la direcció, i haurà de contenir:  

- identificació de la persona o persones que el presenten;  

- contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb especificació dels desacords, de les 

irregularitats, de les anomalies, etc., que qui presenta la queixa creu que s'han produït per acció o omissió del 

professor o d'un altre treballador del centre a què es refereixen); 

- data i signatura. 

 

Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, documents i altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es faci referència. 

 

ii) Actuació de la direcció del centre davant de l'escrit. Correspon a la direcció: 

 

- rebre la documentació i estudiar-la; directament, o a través d'altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir 

indicis i sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre l'ajustament dels fets 

exposats a la realitat; 

- traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, i demanar-li un informe escrit 

precís sobre els fets objecte de la queixa, així com l'aportació de la documentació provatòria que consideri 

oportuna. L'informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona afectada que es recollirà 

per escrit en el mateix moment que la formuli, es datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En 

tot cas, la direcció ha de vetllar perquè el procediment específic establert al centre prevegi escoltar 

l'interessat;  

- estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho considera oportú, demanar l'opinió 

d'òrgans de govern i/o de participació del centre sobre el fons de la qüestió; - dur a terme totes les actuacions 

d'informació, d'assessorament, de correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el 

marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de l'Administració en el centre, a la qual 

correspon vetllar pel compliment de la normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit; 
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- contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a 

què s'ha arribat o, si escau, la desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal contestar al primer 

signant de la denúncia, i fer constar en l'escrit de resposta informació sobre quin és el següent nivell al qual 

poden acudir si no queden satisfets per la resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del 

centre. 

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s'haurà d'abstenir i, en el seu lloc, ho 

farà el cap d'estudis. 

iii) Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà 

informar la direcció dels Serveis Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, 

la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies autenticades, a la direcció o la secretaria 

del centre, a disposició de la Inspecció d'Ensenyament. 

Un escrit de denúncia presentat al centre s'ha de poder resoldre, en primera instància, en l'àmbit de la 

institució escolar. És per això que el tràmit d'informar la direcció dels Serveis Territorials només s'ha de 

considerar com un tràmit potestatiu de la direcció. Una altra cosa és que la persona denunciant reiteri 

posteriorment la queixa o denúncia davant dels Serveis Territorials o, si formalment escau, hi presenti una 

reclamació, cas en què la direcció del centre serà posteriorment requerida des dels Serveis Territorials perquè 

aporti la informació i documentació a partir de la qual havia resolt en primera instància  
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7.8.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

Documents per l’organització i la gestió dels centres 

 

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 seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar 

aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a reclamar 

contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o de 

l’etapa. 

 

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d’ESO 

 

Si les normes d’organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les reclamacions respecte a 

les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor i l’alumne 

afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que 

correspongui per tal que s’estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor i la reclamació 

i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o registre documental 

amb funció equivalent, i es comunicaran a l’equip docent del grup corresponent. 

 

Reclamacions per qualificacions finals de l'ESO 

Per a les reclamacions de les qualificacions finals de curs, el centre ha d'establir un dia, posterior a les 

avaluacions finals de juny i de setembre, perquè els professors les estudiïn i les resolguin. 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 de la resolució o 

l'endemà. També es podran adreçar directament al director o directora, en el mateix termini, reclamacions 

contra les decisions relatives al pas 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 una reunió convocada a aquest 

fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta 

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO pertinent. Si consta 

només d'un o dos membres, l'òrgan s'ha d'ampliar fins a tres amb els professors que el director o directora 

designi (d'entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o d'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. 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 pot 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 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. 

 

b. Si la reclamació es refereix a decisions sobre el pas de curs o l'acreditació final de l'etapa, el director o 

directora pot 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 
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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. 

 

c. 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. 

 

d. Contra la resolució que el director o directora doni a la reclamació de 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. Si l'interessat presenta un recurs contra la resolució del centre, el director o 

directora l'ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al 

Consorci d'Educació, juntament amb la documentació següent: 

 

còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre, 

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

còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi analitzat la reclamació, 

còpia de la resolució del director o directora del centre, 

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

qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director o directora o a petició 

de l'interessat, es consideri pertinent adjuntar. 

 

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 se'n 

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 consideri 

necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió, formada per un professor o professora del centre que 

no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació (proposat pel director o directora 

del centre), un professor o professora d'un altre centre i un inspector o inspectora (proposat per la Inspecció 

d'Educació). 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. 

En el cas que la reclamació sigui acceptada, cal modificar l'acta d'avaluació corresponent, amb una diligència 

signada pel director o directora, i la modificació s'ha de comunicar a l'equip docent del grup. 

A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que els professors mantinguin un registre de tots els 

elements que han utilitzat per avaluar i cal que conservin tots els elements escrits que hagin contribuït a 

l'avaluació continuada en el centre. Així mateix, els documents que s'hagin retornat als alumnes, cal que els 

alumnes els conservin fins a final de curs. 

Els exercicis escrits que no s'hagin retornat als alumnes i les proves extraordinàries, si escau, s'han de 

conservar fins al 30 de setembre . Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació 

d'expedients de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts o retornats als alumnes si així ho havien 

demanat prèviament. 
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Reclamacions motivades per les qualificacions de batxillerat 

 

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 seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar 

aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així 

com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al 

final d’un curs o del batxillerat. 

 

 

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs del batxillerat 

 

Si les normes d’organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les reclamacions respecte a 

les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor i l’alumne 

afectats, es presentaran al tutor, el qual les traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que 

correspongui per tal que s’estudiïn. En tot cas la resolució definitiva correspondrà al professor. L’existència de 

la reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o 

registre documental de funció equivalent, i es comunicaran a l’equip docent del grup corresponent. 

Reclamacions per qualificacions finals 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 reclamació en un escrit 

adreçat al director o directora, que s’ha de presentar el mateix dia de la resolució o l’endemà. Per resoldre 

aquestes reclamacions, cal seguir la tramitació següent: 

 

a. El director o directora ha de traslladar 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’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 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 per recórrer-la, tal com s’especifica 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 
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Consorci d’Educació s’ha de presentar al mateix centre educatiu, el director o directora del qual l’ha de 

trametre 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, 

l 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 n’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 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. 

 

A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que els professors mantinguin un registre de tots els 

elements que han utilitzat per qualificar i cal que conservin en el centre, o que hagin retornat als alumnes 

(que els han de conservar fins a final de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació 

continuada. Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als alumnes, i les proves extraordinàries si escau, 

s’han de conservar fins al 30 de setembre de 2017. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats 

amb la tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, es podran destruir o retornar als alumnes, si 

així ho havien demanat prèviament. 

 

 

 

7.8.3. Impugnacions de decisions dels òrgans i personal del centre 

 

7.8.4.  Altres qüestions 
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7.9. Gestió econòmica 

El Directora/a  delega en el Secretari del centre la gestió econòmica. 

S’utilitza el programari ESFERA per a l'elaboració, la gestió i la posterior liquidació del pressupost, d'acord 

amb el que estableix la normativa actual. Això fa possible que es pugui obtenir la informació necessària per 

fer un seguiment de l'evolució del pressupost i emprendre els ajustament pressupostaris necessaris. 

Serà potestat del Consell Escolar, convocat per el/la president/a dins els terminis establerts a la normativa de 

gestió econòmica de centres, l’aprovació , modificació i liquidació dels pressupostos confeccionats pel 

secretari de l’Institut. 

 

 

7.10. Gestió acadèmica i administrativa 

7.10.1.  De la documentació acadèmica –administrativa 

L’Institut Puig de la Creu com a titular del Departament d'Ensenyament, utilitza el programari ESFERA 

(Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica) per a la gestió acadèmico –administrativa. 

 

7.10.2.  Altre documentació 

 

7.10.3.  Altres: 

 

7.11. Del personal d’administració i serveis i suport socioeducatiu del centre 

El Personal d’Administració i Serveis (PAS) participa en la gestió de l’Institut a través del seu representant al 

Consell Escolar. Els drets i deures d’aquest personal són regulats per la llei de la Funció Pública (per als 

funcionaris), 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.  
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Els deures del Personal d’Administració i Serveis són els següents:  

a) La realització dels treballs de la seva competència amb eficàcia i puntualitat.  

b) 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. 

 c) El respecte en el tracte a tots els membres de la comunitat escolar, especialment als alumnes.  

d) L’observança i exigència en el compliment de les normes de seguretat i higiene en el treball.  

e) 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. 

 

7.12. Altres : Pla Emergència Centre 

 

 

7.12.1. Avaluació Riscos del Centre 
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 DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 8.

 

8.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 

8.1.1.  Mesures de promoció de la convivència: normes de funcionament 

L’actitud dels alumnes: en tot moment ha de ser correcta i respectuosa amb tots els membres de la 

comunitat educativa, companys, professors, personal administratiu, conserges, etc.  

 No es toleraran actituds que fomentin l’alteració de convivència en el centre. 

No es permetrà cap tipus d’ofensa o agressió verbal, escrita (a través de qualsevol mitjà) o física a cap 

membre de la comunitat educativa. Ni cap tipus de joc en aquest sentit. 

En cas de detectar l’inici d’un incident greu entre companys, per evitar-lo, s’ha d’avisar immediatament un 

professor. 

 

Puntualitat: els alumnes entraran a les aules quan toqui el timbre. En cas de retard, cal entrar a l ‘aula i 

s’haurà de justificar per escrit. Si no és així, el professor podrà proposar alguna sanció, sobretot en casos 

reiterats. Segons consta en l’apartat 8.2.4 d’aquest document. 

Si passen 10 minuts de l’inici de la classe i no hi ha cap professor a l’aula, el delegat baixarà a direcció per 

comunicar-ho al professor de guàrdia . 

 

Assistència: L’assistència a classe és obligatòria, i les faltes han d’estar justificades pels pares o tutors legals 

dels alumnes en el termini màxim d’una setmana, un cop reincorporats al centre. 

 

Material:  Els alumnes hauran de respectar i mantenir en bon estat les instal·lacions i el material del centre.  

Els alumnes han de portar al centre i tenir cura del material  que se’ls demani per a cada assignatura. 

Gorres: els alumnes no poden portar-les posades durant les hores de classe 

Monopatins, patins o similars: no es podrà accedir al centre si no ha estat indicat pel professorat.  

 

Ordinadors personals: s’han d’utilitzar segons la normativa especificada en aquestes NOFC. 

Telèfons mòbils o aparells similars (reproductors musicals,  etc ): el centre no se’n fa responsable en cas de 

pèrdua o sostracció.  

S’han d’utilitzar segons la normativa especificada en aquestes NOFC. En cas contrari, s’aplicaran les  mesures 

disciplinaries corresponents. 

Si les famílies i els alumnes ens volen fer arribar qualsevol avís important o l’alumne es troba malament, 

disposen del telèfon de l’Institut per fer-ho : 93 747 33 22  

 

Desperfectes:  qualsevol alumne/a o grup que malmeti les instal·lacions o materials de l’Institut haurà 

d’abonar íntegrament l’import de la reparació independentment d’altres sancions que es puguin aplicar. 

(Segons l’article 38 de la Llei d’educació.) 

 

 

 Espais  

Els alumnes vetllaran per mantenir l’ordre i la neteja en tots els espais de l’Institut  inclosos pati, cafeteria i 

passadissos. Cal utilitzar les papereres. Només es podrà menjar i beure en el pati i la cafeteria. Està 

totalment prohibit fumar en cap espai de l’institut. 
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Aules: els alumnes, en general, tindran assignada una aula-grup, on realitzaran la majoria de les hores 

lectives i hauran de responsabilitzar-se del manteniment d’aquesta. En cada aula hi haurà un horari 

d’ocupació de la mateixa per saber quin grup l’ocupa cada hora. Al finalitzar cada classe les aules han de 

quedar ordenades, netes i tancades amb clau. A última hora cal pujar les cadires damunt les taules per 

facilitar la neteja. 

 

Passadissos: cal mantenir-hi l’ordre. Els alumnes restaran dins de l’aula en els canvis de classe. En cas de 

mobilitat obligada cal que vagin pels passadissos de forma ordenada per no molestar als grups que ja han 

començat la classe següent i cal que utilitzin sempre  les escales més properes a l’aula on estiguin. 

 

Escales: cal baixar i pujar  sense corre ni empènyer els companys 

 

Lavabos:  restaran sempre tancats. Restaran oberts els lavabos situats en el pati a les hores d’esbarjo. Per 

anar al lavabo es pot demanar la clau a un professor, però mai en els canvis de classe. 

 

Accés al pati: està totalment restringit a excepció de les hores d’esbarjo sense permís del professorat. 

 

Cafeteria: els alumnes només podran utilitzar la cafeteria en les hores d’esbarjo,  en aquells moments que ho 

permeti l’equip directiu o hagin der realitzar alguna activitat concreta amb un professor. En finalitzar l’esbarjo o 

l’activitat que es realitzi, cal deixar-la neta i en ordre. 

 

La sala de professors, els departaments,  la Secretaria i la Consergeria són llocs restringits pels alumnes. 

Només hi poden entrar acompanyat per algun professor o personal no docent. 

  

Esbarjo:  

Durant les hores d’esbarjo tots els alumnes han d’anar al pati. Després de sonar el timbre els alumnes 

agafaran el que necessitin durant l'esbarjo i deixaran les motxilles a l'aula on es  trobin sempre que sigui 

possible. El professor serà l'últim en sortir i tancarà l'aula amb clau.  

Els espais assignats pels esbarjos són els següents: pati superior, bar i terrassa. 

Mai en el vestíbul, ni la zona de les escales, grades, zona de la porta d’accés de vehicles del pati.  En dies de 

pluja es pot estar al vestíbul. 

Les pistes esportives només es podran utilitzar si no es fan classes d’Educació Física. Es pot sol·licitar material 

esportiu al professor de guàrdia i, si s’escau, es poden programar activitats esportives durant l’esbarjo. En 

cap cas es podrà menjar ni beure en les pistes, i caldrà deixar-les en perfecte estat de neteja.  

 

 Si els alumnes volen estudiar o fer algun treball durant les hores d'esbarjo podran fer-ho a la Biblioteca 

sempre que hagi un professor de guàrdia. Cal recordar que en aquest espai no es pot menjar ni beure sense 

permís explícit. 

 Els alumnes de batxillerat poden sortir al carrer.  Cap alumne d’ESO pot sortir del centre durant les hores 

d’esbarjo. 

 Sortides del centre per motius de força major: veure apartat 7.1.3 

 

 Si algun alumne pren mal o es troba malament: veure apartat 7.1.11 
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8.1.2. Normes de funcionament específiques per l’alumnat del PFI. 

 

1. Mantindrà i podrà exigir les normes elementals de respecte i convivència amb els companys, els professors 

i el personal del centre, així com amb els espais on es desenvolupi qualsevol activitat. 

2. Tindrà dret als recursos didàctics necessaris per assolir una formació adequada, i es compromet a aprofitar-

los, i a fer-ne un bon ús. 

3. Podrà sol·licitar una entrevista amb el tutor sempre que necessiti el seu suport o quan la urgència dels fets 

ho requereixi. 

4. Haurà d’assistir al curs sense haver ingerit cap estupefaent, ni cap substància que afecti a les capacitats 

cognitives de l’alumne. Tampoc es permet l’intercanvi de substàncies prohibides o perilloses dins els espais 

del curs ni en horari acadèmic. 

5. Mantindrà una relació cordial i de respecte tant amb els docents com amb la resta d’alumnes, als quals 

haurà de respectar també les seves pertinences, així com també el material del curs. 

6. No es podrà utilitzar el mòbil durant les hores lectives.  Els mòbils estaran apagats. 

7. Es compromet a assistir amb puntualitat a les classes teòriques, a les pràctiques i a les activitats 

programades dins del curs. A tal efecte, signarà la llista d’assistència a cada sessió. Justificarà totes les faltes 

d’assistència o retards que es produeixin al llarg del curs. 

8. Resta assabentat que no li estarà permesa la continuïtat en el curs si es produeixen absències continuades. 

9. Es permetrà fer un descans al llarg del matí, segons  criteri del professor i la dinàmica de classe.  

10. El descans es farà sense interferir en el funcionament d’altres cursos o dels altres serveis dels diferents 

espais on es desenvolupa el curs. 

11. Durant els canvis d’espai (entre Edifici Mirador i Cuina), s’ha de tenir una bona actitud cívica i arribar amb 

puntualitat. 

12. Es farà càrrec dels desperfectes en materials i/o instal·lacions originats per negligència o per no fer cas de 

les indicacions del professor/a. 

13. No podrà fumar, beure ni menjar (inclou xiclets) dins de l'aula o la cuina. 

14. Resta assabentat de que el centre no es responsabilitza dels seus objectes personals. 

15. La neteja, és un punt fonamental en el currículum per adquirir les capacitats professionals d’un Auxiliar 

d’hoteleria, per tant, tots els espais utilitzats seran tractats amb la màxima cura i es netejaran les 

instal·lacions després de ser utilitzades. 

16. La seva participació en el curs de formació no suposa cap relació laboral, funcional o estatutària per part de 

l’alumne amb el centre o l’empresa on es portaran a terme les pràctiques, essent la vinculació 

exclusivament docent. 

17. Resta assabentat que la realització d’aquest curs no garanteix la contractació laboral per part de l’empresa 

on es realitzen les pràctiques, per tant, en finalitzar el curs l’alumne no podrà reclamar ni a al centre ni a 

l’empresa acollidora de les pràctiques cap contracte laboral. 

18. Per a la realització de les classes pràctiques caldrà respectar les normes d’higiene, uniformitat i imatge 

personal indicades pel professor. 

19. L’uniforme de treball és obligatori per tal d’accedir a la cuina: l’uniforme sempre estarà net i ben planxat. 

20. En cas que un alumne/ a es trobi malament o pateixi un accident durant les hores de classe, s’avisarà les 

famílies per tal que se’n facin càrrec. En cas de no poder contactar amb cap dels telèfons informats els 

alumnes seran degudament atesos per algun professor/a o , segons la gravetat del cas, es trucarà al servei 

d’emergències mèdiques. 

 

8.1.3. Mecanismes i fórmules per a la promoció de la convivència  
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La finalitat d’aquestes mesures serà garantir un bon clima de convivència en el centre, indispensable per 

portar a terme qualsevol projecte educatiu, basat en el respecte entre tots els membres de la comunitat 

escolar. Treballar en aquestes condicions garanteix l’assoliment dels objectius educatius i afavoreix la imatge 

externa del centre. 

 

 Realitzar activitats diverses com sortides fora del centre i festes i celebracions en el centre. 

 Fomentar la participació en activitats esportives i de joc a l’hora dels esbarjos. 

 Incloure activitats que fomentin la convivència en el PAT 

 

8.1.4. Mecanismes i fórmules per a la prevenció de conflictes 

Aquestes mesures s’han d’encaminar en tractar la prevenció de l’aparició de conflictes i la seva resolució 

amb caràcter educatiu i corrector, per davant de les mesures pròpiament sancionadores. Cal potenciar la 

resolució amb el diàleg i la mediació, reforçar el caràcter educatiu dels processos i les mesures aplicades. Les 

mesures correctores i sancionadores caldrà graduar-les en funció de les accions realitzades. 

 

Així mateix, caldrà buscar la cooperació entre les famílies per tal d’afavorir al màxim la convivència en el 

centre i consensuar les mesures a aplicar en cada cas. 

 

Mecanismes per la prevenció de conflictes: 

 

  Confeccionar els  grups heterogenis segons les informacions de les escoles de procedència per 1r 

d’ESO i dels equips docents per la resta de nivells tenint en compte aspectes de tipus relacional i 

social. 

 Organitzar els  esbarjos en dues franges diferenciades per 1r i 2n cicle d’ESO per evitar conflictes i 

gestionar millor els espais. 

 Realitzar  activitats del PAT per cohesionar el grup classe. 

 Informar de les normes de convivència del centre en les tutories. 

 Informar sobre l’ús responsable de les noves tecnologies (xarxes socials) reforçada per una sessió a 

càrrec dels  Mossos d’esquadra. 

 

 

8.1.5. Mediació escolar 

LLEI 12/2009,del 10 de juliol,d’educació 
Article 32. Mediació 

1. La mediació és un procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin 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 

 
En el centre no hi ha un servei de mediació estructurat però per la resolució de conflictes sempre es tracta 
emprant aquest procediment com a estratègia de reparació o reconciliació per part de les persones 
implicades . 

 
La Comissió de Convivència del consell escolar del centre col·laborarà en els processos de mediació escolar  
a petició de la direcció del centre quan s’escaigui. 
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8.1.6. Mesures correctores de les conductes contràries a les normes de convivència. 

Les mesures correctores de les conductes i el actes contraris a les normes de funcionament i convivència són 

objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar, durant la realització d’activitats 

complementàries i extraescolars, durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport organitzats 

pel centre, i els que tinguin lloc fora del recinte escolar i estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin 

directament relacionats i afectin a qualsevol membre de la comunitat educativa. 

 

Aquestes mesures s’aplicaran  en cas que els alumnes incorrin en: 

  

 Conductes contràries a les normes de convivència del centre, que no perjudiquen greument la 

convivència.  

Aquestes es sancionen amb amonestacions orals o  aplicant el  protocol descrit en aquest document. 

I segons el que s’estableix en el  DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius. (DOGC 5686 – 05/08/2010) Articles 23, 24 i 25 

 

Veure apartat 8.2 . 

 

 

 Conductes i actes que perjudiquen greument la convivència  

La sanció d’aquestes conductes es regula en capítol 5 que determina la LLEI 12/2009, del 10 de 

juliol, d’educació. (DOGC-5422 16/07/2009) 

I segons el que s’estableix en DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

(DOGC 5686 – 05/08/2010) Articles 24, punts 3 i 4 

 

   Veure apartat 8.3.  
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8.2. Conductes contràries a les normes de convivència del centre 

 

8.2.1. Conductes sancionables 

Són conductes contraries a les normes de la convivència en el centre: 

 Faltes injustificades de puntualitat i assistència a classe 

 Falta de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa 

 Actes que alterin el normal desenvolupament de les activitats  

 Deteriorament de material i espais del centre  

 Qualsevol acte contrari a les normes de funcionament i convivència descrites en aquest document que 

no constitueixi un acte que perjudiqui greument la convivència en el centre. 

 

8.2.2. Mesures correctores i sancionadores 

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (DOGC 5686 – 05/08/2010) 

Article 24 Mesures correctores i sancionadores, punt 1 
 

1. L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l’alumnat que 

afectin la convivència, establertes a la Llei d’educació, a les normes d’organització i funcionament del centre i, en 

el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’ha d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té per finalitat 

contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura 

correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre. 

 

Les sancions en funció de la gravetat de la conducta poden ser:  

 Amonestacions verbals 

 Amonestacions escrites : fulls d’incidència 

 Suspensió de l’esbarjo 

 Realització de treballs específics els dimarts a la tarda 

 Suspensió a participar en activitats extraescolar o complementàries 

 Suspensió a entrar a classe on s’ha comés la falta pel període que s’estimi convenient. 

 

Aquestes mesures les pot aplicar qualsevol professor davant la comissió d’una acció d’aquesta tipologia. 

En casos de gravetat, però que no constitueixi un acte que perjudiqui greument la convivència en el centre, és 

convenient la participació del coordinador de cicle o del cap d’estudis.  

 

En el cas d’actes que causin danys a les instal·lacions o al material del centre o en sostreguin material 
s’aplicarà el que es preveu en  
 
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
Article 38 Responsabilitat per danys 
 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre 
o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la 
responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes 
que determina la legislació vigent.  
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Protocols d’actuació per la sanció de les conductes contràries a les normes de la convivència en el centre 

 

Per tal d’evitar una excessiva acumulació dels fulls d’incidència i que aquests perdin efectivitat,  recordem que el 

professorat té la possibilitat d’utilitzar l’advertència oral i la privació del temps de l‘esbarjo (parcial o total) com a 

mesures correctores abans de passar als fulls d’incidència (mesures on queda constància escrita de la falta de 

disciplina i que la seva acumulació comporta l’aplicació de sancions). 

 

FULLS D’INCIDENCIES  

 

La gestió de les faltes de disciplina es farà utilitzant 3 tipus de fulls: 

 

1- Full d’incidències: 

L’omple qualsevol professor/a davant d’una conducta contrària a les normes de convivència. 

En el full, aquestes estan classificades en 3 apartats:  

 Apartats 1 i 2 no comporten expulsió de classe.  

 Apartat 3, conductes de més gravetat que poden comportar l’expulsió de classe. 

 

Un cop ple el full d’incidències: 

 

 Cal que el professor que fa la incidència  es quedi una còpia del full, fent-ne  un duplicat abans de lliurar-

lo a l’alumne. Es pot emplenar l’apartat observacions o descripció de la incidència. 

 Ha d’estar signat per l’alumne, que pot emplenar l’apartat d’observacions. 

 Els pares han de signar el full i l’alumne haurà de retornar-lo al professor que ha gestionat la incidència 

en un període màxim de tres dies. 

 Un cop signat pels pares, el professor el farà arribar al tutor de l’alumne (personalment o a través de les 

caselles de la sala de professors).  

 

 Si el professor ho considera oportú sancionarà  l’alumne dins de l’aula o aplicant alguna de les mesures 

correctores proposades en el mateix full  o d’altres en funció de la gravetat de l’acció comesa. 

 

Si s’exclou a l’alumne  de classe  s’ha d’esmentar en el full i cal seguir el protocol d’expulsions. 

 

 

2- 2- Resum d’incidències i faltes d’assistència: 

Aquest  document ha de ser una eina pel tutor per tal d’informar als pares, del resum de les incidències 

acumulades i de les faltes d’assistència justificades que ha comés l’alumne en un determinat període de temps.  

L’acumulació d’incidències pot comportar una falta greument perjudicial per la convivència. 

 

 

És important que aquests fulls estiguin signats pels alumnes i que aquests omplin la part d’observacions, si 

volen. 

 

El tutor haurà de fer el seguiment de les incidències en el seu registre personal de tutoria i que arxivi els originals 

del fulls d’incidència o de faltes greus, en l’arxivador d’expedients acadèmics per tal de deixar constància escrita. 
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3- Full de falta greu: 

 

L’omple qualsevol professor  davant d’una falta greument perjudicial a la convivència del centre (apartat 8.3)  o 

de la reiterada comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre . 

 

En aquests  casos on cal aplicar sancions més importants, caldrà que intervinguin el Cap d’Estudis o el Director, 

segons es descriu en l’apartat 8.3 d’aquest document. 

 

 

 

 EXPULSIONS DE CLASSE: 

 

Es pot aplicar aquest tipus de sanció en cas d’incidències greus a l’aula, però cal dosificar-la pel bon 

funcionament del centre i pel propi control de grup. 

 

Protocol a seguir en cas d’expulsions 

 

 Si cal, avisar a un professor de guàrdia a través d’un alumne que no sigui l’exclòs. 

 El professor de guàrdia s’endurà a l’alumne, la feina que aquest haurà de fer i el full d’incidència. 

 El professor de guàrdia anotarà la incidència en el registre d’expulsions. 

 El professor de guàrdia buscarà la ubicació més adient per  l’alumne expulsat. 

 Quan s’acabi la classe l’alumne expulsat anirà a lliurar la feina al professor corresponent. 

 El professor omplirà el full d’incidència o de falta greu i , si s’escau informarà a algun membre de l’equip 

directiu. 

 

 

S’informarà a la família mitjançant els fulls d’incidència.  
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8.2.3.  Faltes d’assistència a classe i de puntualitat. Mesures correctores 

El protocol de control de  faltes d’assistència a classe  està detallat a l’apartat 7.1.5. 

Faltes d’assistència: 

Les faltes d’assistència no justificades seran motiu de full d’incidència i es podran sancionar com una falta 

contrària a les normes de convivència.  

L’acumulació de faltes d’assistència no justificades  podrà ser motiu de sanció greu , segons l’article 37 de la 
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.  

 
En casos d’absentisme reiterat, es seguirà el protocol establert en els Documents per a l'organització i la 
gestió dels centres, curs 2016-2017 en l’apartat  Actuacions del centre en diversos supòsits: 
 
Quan es detecta un cas d'absentisme escolar, el tutor de l’alumne es posarà en contacte amb el pare, mare o 
tutor legal per informar-los de la situació i recordar-los l'obligació de vetllar per l'escolarització correcta dels 
fills. 
 
Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, el director o directora del 
centre educatiu ha de comunicar, per escrit, la situació d'absentisme als serveis socials del municipi. 
D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.  
 
Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d'absentisme, els directors dels centres 
educatius n'han d'informar el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, el o la 
gerent del Consorci d'Educació, per tal que, si escau, ho posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció  
a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Si hi ha alumnes il·localitzables que consten com a matriculats al centre educatiu, amb les famílies dels quals 
tampoc no es pot contactar, els directors dels centres educatius n'han d'informar el director o directora dels 
serveis territorials per comprovar un possible canvi de matrícula no notificat i determinar, si escau, donar de 
baixa d'ofici l'alumne. Els directors dels centres n'han d'informar també els serveis socials perquè facin les 
actuacions oportunes. 
 
A més de les mesures de caràcter estrictament educatiu que tingui determinat cada centre per a l'etapa 
obligatòria, els casos de no-assistència injustificada en els nivells no obligatoris es consideraran falta en els 
termes establerts a l'article 37 de la Llei d'educació, sens perjudici del que s'indica en l'apartat Anul·lació de 
matrícula i matrícula extraordinària en el batxillerat, del document "Concreció i desenvolupament 
del currículum al batxillerat" que es detalla a continuació. 
 

Pel batxillerat segons consta en els documents per l’organització i gestió dels centres :  

L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumne de batxillerat, durant 15 dies hàbils, pot 
comportar l’anul·lació de la matrícula de l’alumne, sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació en matèria de faltes Concreció i desenvolupament del currículum del 
batxillerat d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne. En el moment que s’arribi a acumular 
aquest període d’absència, aquesta circumstància cal notificar-la a l’alumne absentista, i als pares o tutors 
legals en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, el 
director o directora del centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i 
la seva vacant la podrà ocupar una altra persona. 
L’anul·lació de matrícula comporta la nul·litat de totes les actuacions acadèmiques dutes a terme en el curs, 
incloses les qualificacions de matèries que ja havien rebut qualificació final (p. ex. el treball de recerca o les 
recuperacions de matèries pendents), i l’alumne no ha d’aparèixer amb cap qualificació a les actes finals 
d’avaluació.  
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Quant als PFI, d’acord amb la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, a l’alumnat que cursa programes de 

formació i inserció sostinguts amb fons públics, li és aplicable la normativa vigent sobre drets i deures de 

l’alumnat i de regulació de la convivència als centres docents no universitaris de Catalunya.   

Segons consta en els Documents d’organització i gestió dels centres: 

L’avaluació final positiva d’un programa de formació i inserció requereix, com a mínim, el 70% d’assistència a 

les activitats de formació. Quan les absències estan justificades per raons de salut o per circumstàncies 

personals o familiars greus o incorporació tardana, es pot avaluar positivament un alumnes sempre que 

superi el 50% d’assistència i superi les activitats de recuperació corresponents.  

L’ABSÈNCIA A CLASSE PER PROBLEMES DE PUNTUALITAT ES COMPTABILITZARÀ COM A FALTA 

D’ASSISTÈNCIA. Els tutors comunicaran les faltes injustificades als pares de l’alumnat menor d’edat en el 

butlletí de notes trimestral, mitjançant entrevistes personals o trucades telefòniques. 

 

Faltes de puntualitat:  

La puntualitat entre classes al llarg del matí sense causa justificada seran motiu de full d’incidència i es 

podran sancionar com una falta contrària a les normes de convivència.  

 

Protocol per retards a primera hora del matí 

En relació a la puntualitat, els tutors de grup i en conjunt tot el professorat, treballarà perquè l’alumnat sigui 

puntual en l’entrada al centre a les 8,00 del matí.  

Les portes d’entrada al centre es tancaran a les 8,05 i un cop tancades, els alumnes hauran d’accedir per la 

porta principal, picant al timbre,  i s’adreçaran al professor de guàrdia. 

En cas que el retard no estigui justificat, l’alumne romandrà a la zona de guàrdia on el professor anotarà el 

seu nom i l’hora d’arribada al centre en el registre de retards. 

En cas de haver molts alumnes amb retard o en cas que faltin professors i els alumnes no puguin ser atesos 

pel professor de guàrdia, els alumnes es faran  pujar a les aules. 

L’acumulació de tres retards comportarà la sanció d’una tarda de dimarts al centre que es comunicarà a la 

família mitjançant el full d’incidències. 

Els tutors controlaran aquestes incidències i gestionaran la sanció. 
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8.2.4. Circumstàncies atenuants i agreujants. 

 

LLEI 12/2009,del 10 de juliol, d’educació. 
Article 36 Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions, punts  1i 2 
 

1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, en 

l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions 

que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes.  

 

2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troben els 

alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte 

que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. 

En el cas de les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha d’ajustar al 

que disposa aquesta llei. (Article 37) 

 

 

8.2.5. Informació a les famílies 

Les famílies ha d’estar assabentades en tot moment dels actes comesos pels seus fills i les sancions que se les 

imposen mitjançant els fulls d’incidència o qualssevol altre mitjà, sigui via telefònica o per correu electrònic. 

La resolució de conflictes i l’aplicació de mesures correctores ha des ser una tasca conjunta per tal de 

garantir l’assoliment dels objectius educatius en quant a la convivència i el respecte. 

 

8.2.6. Altres 
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8.3. Conductes greument perjudicials a la convivència en el centre 

 

8.3.1. Conductes sancionables 

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.  

 

Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència 

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

següents: 
 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la 
comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument 
contra llur intimitat o llur integritat personal. 
 
b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament 
greu de les dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials 
acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 
 
c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a 
aquests actes. 
 
d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment 
greus. 
 
 
4. Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes d’organització i 

funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica l’apartat 1, quan no siguin de 

caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

 

 
Article 38 Responsabilitat per danys 
 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material del centre 
o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la 
responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes 
que determina la legislació vigent. 
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8.3.2.  Sancions imposables 

 

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

Article 25 Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència, punts 1 i 7. 
 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la Llei 
d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del 
rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 
 
 
Els articles 2 a 6 descriuen el procediment a seguir en cas d’incoació d’expedient. 
 
Abans d’haver de prendre aquesta mesura, es tractarà d’arribar a un acord amb les famílies per tal d’aplicar 
el que es descriu en el punt 7 del Decret d’autonomia sobre el reconeixement immediata de la comissió dels 
fets i de l’acceptació de la sanció corresponent: 
 
7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, 
i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la 
sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les 
menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 
 
 
 
LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.  

Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la convivència, punt 3: 
 
3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són la 
suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir 
al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel temps que 
resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a 
cursar estudis al centre. 
 

Comesa una d’aquestes faltes, tant el professor que ha vist els fets o s’ha assabentat del que ha passat, com  
el tutor en cas d’acumulació de faltes greus de l’apartat 8.2, faran l’amonestació escrita utilitzant el full de 
falta greu, i li donarà al tutor i al cap d’estudis.  

El tutor, escoltada la persona que ha fet la comunicació, farà una sol·licitud d’obertura d’expedient al cap 
d’estudis utilitzant el full de falta greu, que pot anar acompanyada de la sol·licitud de una sanció cautelar. 

Per l’aplicació de sanció sempre s’ha de tenir en compte el que estableix els punts 3 i 4 de l’article 24 del 
decret d’autonomia de centres docents, descrites en l’apartat 8.3.5 d’aquest document. 

En el cas d’acumulació de fulls d’incidència, juntament amb la sol·licitud d’obertura d’expedient s’han 
d’adjuntar tots els fulls que hagi acumulat l’alumne i que encara no hagin prescrit. 
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8.3.3. Competència per imposar sancions 

Correspon al director la incoació de l’expedient disciplinari i s’aplicarà el que estableix la LEC i el decret 
d’autonomia de centres a tal efecte. 

Article 25 (Decret 102/2010). Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de 
l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d’utilitat 
social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 
complementària en la resolució del mateix expedient. 

 

8.3.4. Prescripcions 

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), arts. 30 al 38 i Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

dels centres educatius, arts.23 al 25. Article 25.6 (D102/2010). 

Les faltes i sancions a què es refereix aquest article (faltes greument perjudicials per a la convivència) 

prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

 

8.3.5. Graduació de les sancions. Criteris 

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

Article 24 Mesures correctores i sancionadores, punts 3 i 4: 

 
3. Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l’article 37.1 de la Llei 

d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 

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

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la resta de 

l’alumnat. 

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

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 

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

 

4. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació s’han de considerar 

especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial 

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

personal o social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 
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8.3.6. Garanties i procediments en la correcció de les faltes 

Es seguirà el que s’estableix en el DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

Article 25: Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència. 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l'article 37.1 de la Llei 
d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. 
Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense 
perjudici que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del 
rescabalament de danys que es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix 
expedient. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, 
i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la 
sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància 
escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les 
menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal  
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no 

no 

Un alumne comet una falta contrària a les 

normes de convivència del centre 

Un alumne comet una falta greument perjudicial 

a la convivència del centre 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ DAVANT LES FALTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA  

Apartats 1 i 2 del full 

d’incidència que no 

suposen expulsió de classe  

Apartat 3  del full 

d’incidència que pot 

suposar l’expulsió de 

classe  

El professor: 

.-  Fa el full d’incidència: es 
pot emplenar l’apartat 
observacions o descripció de la 
incidència. 
 
.- Ha d’estar signat per 
l’alumne, que pot emplenar 
l’apartat d’observacions. 
 
.- Es  queda una còpia del full, 
fent-ne  un duplicat abans de 
lliurar-lo a l’alumne. 
 
 
.- Recull el full signat pels 
pares l’alumne haurà de 
retornar-lo al professor que ha 
gestionat la incidència en un 
període màxim de tres dies. 
 
.- Un cop signat pels pares, el 
professor el farà arribar al tutor 
de l’alumne .  
 
 

El tutor: 

.-  Fa el seguiment dels fulls 

d’incidència dels seus alumnes i 

ho comunica als pares 

mitjançant el comunicat de 

resum d’incidències. 

.- En casos de la comissió de  

faltes reiterades pot demanar 

obertura d’expedient o de 

consideració de falta greument 

perjudicial per la convivència 

del centre. 

Si cal, avisar a un professor de guàrdia a 

través d’un alumne que no sigui l’exclòs. 

 

.- El professor de guàrdia s’endurà a 

l’alumne, la feina que haurà de fer aquest i 

el full d’incidència. 

.- El professor de guàrdia anotarà en el 

registre d’expulsions la incidència. 

.- El professor de guàrdia buscarà la 

ubicació més adient per  l’alumne 

expulsat. 

.- Quan s’acabi la classe l’alumne expulsat 

anirà a lliurar la feina al professor 

corresponent. 

.- El professor omplirà el full d’incidència o 

de falta greu i , si s’escau informarà a algun 

membre de l’equip directiu. 

 

Hi ha expulsió 

de classe ? 

Cal emplenar el full de falta greu. 

 

L’omple qualsevol professor davant  

.- Una falta greument perjudicial a la convivència 

del centre 

.- De la reiterada comissió de conductes contraries 

a les normes de convivència en el centre . 

 

En aquests  casos on cal aplicar sancions més 

importants caldrà que intervinguin el Cap d’Estudis. 

 

si 
Hi ha expulsió 

de classe ? 

no 

si 

Amb el full greu s’inicia  l’obertura d’expedient 

disciplinari 

El director incoa l’expedient 

El tutor o el cap d’estudis 

comunica a la família la 

incoació de l’expedient 

S’executa la sanció acordada 

amb la família 

Hi ha 

acceptació dels 

fets ? 

si 

Es tramita l’expedient per la persona 

instructora que fa la proposta de 

resolució al director i a la comissió de 

convivència 

El director, escoltada la comissió 

de convivència, resol l’expedient 

i ho comunica a la família 

S’executa la sanció  

NOFC INSTITUT PUIG DE LA CREU 
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8.3.7.  Protocols d’actuació en diversos supòsits. 

Documents per a l’organització i gestió dels centres  

Actuacions del centre en diversos supòsits  

1 Actuacions dels centres en supòsits de les diverses realitats socials que afecten alumnes que hi són 
escolaritzats  

1.1 Absentisme d'alumnes  
1.2 Retard en la recollida d'alumnes a la sortida del centre (escoles) 4 
1.3 Problemes entre els progenitors en relació amb els fills 5 
1.4 Actuacions de la policia o de la DGAIA 6 
1.5 Presumpta comissió, per part d'alumnes, d'algun tipus de delicte o falta penal dins les 
dependències del centre 
1.6 Necessitat d'acreditació, en les renovacions de les autoritzacions de residència, de l'escolarització 
dels menors a càrrec 
1.7 Atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius 

 
2 Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l'exercici professional de personal 
del centre 

2.1 Procediment per incoar un expedient administratiu contradictori, no disciplinari, en cas de 
queixes sobre l'exercici professional de personal docent del centre o en supòsits en què es produeixi 
un rendiment insuficient o manca evident de capacitat 

 
 
Convivència i clima escolar 
 
Els protocols per a la millora de la convivència del Departament d’Ensenyament són els següents: 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/index.html 
 

 Protocol de detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals 

 Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i de discriminació 

 Protocol d'actuació entre els departaments de Benestar Social i Família i d'Ensenyament de detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit 
educatiu 

 

 Protocol de detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i Violents) 
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf 
 

 Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament 
d'Ensenyament de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per garantir una intervenció 
coordinada en situacions de conflicte, assetjament escolar o comissió d'una infracció penal  
denunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/i
ndex.html 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/index.html
http://educacio.gencat.cat/documents/PC/ProjectesEducatius/Protocol_NGJOV.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/intervencio_coordinada/index.html
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VIOLENTS) 

  

 



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

49 

 
 

  

 



NOFC III:  Regulació de la convivència   Institut Puig de la Creu 

Versió aprovada en Consell escolar 04-04-2017. Publicació via web. Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès. 
 

50 

 
 

8.4. DISPOSICIONS FINALS 
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 ANNEXOS : MODELS DE FUNCIONAMENT 9.

 



 

 
 

 
 

FULL D’INCIDÈNCIES 

(els apartats 1 i 2 no comporten l’ expulsió de classe) 
 
Alumne/a:_____________________________Curs:________Grup:_____Data:____________ Hora: _____ 
 
Professor/a:____________________________ Assignatura: _____________________________________ 
 

Incidència Mesures correctores 

1 

 
.- Retard                         

.- Quedar-se fent tasques escolars durant  
 
_____ pati/s ,   el/els  dia/es: 
  
 
 
 
.-  Quedar-se fent tasques escolars durant  
  
_____ tarda/es ,  el/els dia/es: 
 
 
 
 
.- Quedar-se fent feines de neteja, d’ ordre o 
reciclatge  en el centre  (patis o tardes)  
 
els dies: 
 
 
 
.- Altres: 

 
.- Falta d’assistència injustificada 

 
.- No fer deures reiteradament 

 
.- No portar el material reiteradament 

 
.- No treballar                         

 
.- Estar distret, parlar o jugar   

2 

 
.- Copiar en un examen                

 
.- Utilitzar mòbils o similars 

 
.- Incomplir la normativa d’ordinadors 

 
.- Embrutar  (guixar, tirar papers, etc.) 

 
.- Deteriorar  mobiliari o material 

 
.- Molestar els companys                  

3 

 
.- Entorpir l’activitat docent 

 .- Faltar al respecte a qualsevol  membre de la 
comunitat educativa 

 .- Cometre actes perjudicials per la salut  
(fumar, conductes de risc) 

 
Altres i/o descripció de la incidència: 

 

 

 

 

 
Observacions de l’alumne/a:   

 

 

 

 
Signatures: 
 
 Professor/a:                    Alumne/a:     Pares: 
 



 

  

 
 

RESUM D’INCIDÈNCIES I FALTES D’ASSISTÈNCIA 

 
 
Alumne/a:_____________________________Curs:_________Grup:_____Tutor ____________________ 
 
 
Resum d’incidències efectuades durant el període:_____________________________________________ 
 
 

Motius Nombre Mesures correctores 

1 

.- Retard                          
 
L’acumulació de 5 fulls d’incidència suposarà 

l’aplicació d’una nova mesura correctora: 

 

 
 
.-  Quedar-se fent tasques escolars durant  
  
_____ tarda/es ,  el/els dia/es: 
 
 
 
 
.- Quedar-se fent feines de neteja, d’ ordre o 
reciclatge  en el centre  els dies: 
 
 
 
.- Altres: 

.- Falta d’assistència injustificada  

.- No fer deures reiteradament  

.- No portar el material reiteradament  

.- No treballar                          

.- Estar distret, parlar o jugar    

2 

.- Copiar en un examen                 

.- Utilitzar mòbils o similars  

.- Incomplir la normativa d’ordinadors  

.- Embrutar  (guixar, tirar papers, etc.)  

.- Deteriorar  mobiliari o material  

.- Molestar els companys                   

3 

.- Entorpir l’activitat docent  

.- Faltar al respecte a qualsevol  membre de 
la comunitat educativa 

 

.- Cometre actes perjudicials per la salut 
(fumar, conductes de risc) 

 

 

Faltes d’assistència justificades: 
 
 

 
Observacions :   

 

 

 

 
Signatures: 

  
Tutor:      Pares: 
 



 

  

 

 
 

FULL DE FALTA GREU 
 
 
Alumne/a:______________________________Curs:________Grup:_____Data:____________ Hora:___ __ 
 
Professor/a:____________________________Assignatura: ______________________________________ 
 
 
Descripció de la falta greu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En cas d’expulsió de classe, observacions del professor de guàrdia (actitud i treball realitzat durant aquesta): 

 

 

 

 

 

 
 
Observacions de l’alumne/a:   

 

 

 

 

 

 

 
 

Signatures: 
 
   
  Professor/a:  Tutor/a:   Alumne/a:   Pares: 
  



 

  

 
 

DERIVACIÓ DIMARTS TARDA 

 
L’alumne/a:________________________________________________del curs:________grup:_____ 
 
Haurà d’assistir al centre el/els dia/es: 
 
dimarts_______________de________________de 20__ 
 
de: ______________a: ______________ hores 
 
 
  
Convocat pel professor/a:______________________________ de la matèria: ___________________ 
 
 
 
Per realitzar una de les següents activitats: 
 

 Activitats de recuperació de matèries pendents de cursos anteriors  

 Activitats de recuperació de matèries pendents d’avaluacions anteriors 

 Realització de feines  pendents no lliurades el dia assenyalat 

 Realització d’exàmens que no s'han realitzat en el seu moment 

 Activitats de reforç de matèries   

 Activitats d’ampliació de matèries 

 Activitats d’avaluació per l’atenció a la diversitat 

 Seguiment projecte de recerca 4ESO  

 Seguiment treball de recerca de B2  

 Accions per la resolució de conflictes 

 Tutoria individualitzada 

 Altres:  

  

 
 
Observacions del professor/a:   

 

 

 

 
 
Observacions de l’alumne/a:   

 

 

 

 
Signatures: 
  

Professor/a:                    Alumne/a:     Pares: 
 



 

  

FITXA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 

Departament: 

Professor/a  responsable: 

Professors/es acompanyants : 

 
Nivell:             cursos:  nombre d’alumnes: 
 

 Lloc i descripció de l’ activitat: 

 

 

Dades econòmiques: (recordeu que el secretari donarà el preu final) 

Nom de l'agència de transport_______________________________________________________ 

Pressupost autocar:____________________ 

Preu activitat: Per alumnes ______________ 

  Global __________________ 

Pressupost per alumnes_________________(l'omple el Secretari) 

 

Dates: (especifiqueu dia i grup si l’activitat es fa en dies diferents) 

Data límit per retornar l’autorització i/o comprovant de pagament signada: 

 

Hora de sortida , lloc de sortida i mitjà de transport:  (especificar si els alumnes tenen classe abans de 
sortir o si hi ha alguna modificació horària prèvia consulta amb el Cap d’estudis o Coordinació pedagògica. 
Feu un quadrant si hi ha vàries franges en les que es realitza l’activitat –teatre, audicions, etc.) 

 

Hora d’arribada:  (especificar si els alumnes tenen classe més tard, per la tarda, o marxen a casa en acabar 
l’activitat  o si hi ha alguna modificació horària prèvia consulta amb el Cap d’estudis o Coordinació 
pedagògica) 

 

 

Observacions:  (característiques especials de la sortida o altres dades importants de les quals calgui 
informar en els comunicats pels pares: material que han de portar els alumnes, menjar, si la sortida 
s’anul·la en cas de pluja, etc.) 

 

AGÈNCIES: 

Autocars Moya Tl. 93 714-80-08 

Autocars Raya Tl. 93 714-70-00 

Sarbús Tl.93 580-67-00.  

Izaro Tl. 902 32 62 66  


