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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

Cal entendre les NOFC de l’Institut Puig de la Creu com una eina que ha de servir per : 

 

 Regular la vida interna del centre, establir i concretar les relacions entre els diferents sectors que 

formen la nostra comunitat educativa. 

 

 Garantir la convivència, tot i considerant els drets i deures de tots el membres integrants de la 

comunitat educativa i el bon funcionament del centre. 

 

 Estructurar  les normes de funcionament, pedagògiques i administratives per a portar a terme el 

procés educatiu. 

 

Les NOFC regulen els mecanismes adequats per la seva difusió, el seu coneixement, avaluació i 

modificació per adaptar-les a les noves necessitats del centre, i així poder millorar aquells aspectes que 

es considerin convenients. Per tant, tindran sempre en aquest sentit, un caràcter de permanent 

actualització i millora segons els mecanismes establerts. 

  

 

Les NOFC de l’Institut Puig de la Creu tenen l’estructura  següent : 

 

 NOFC I:  organització general del centre. 

 NOFC II: organització pedagògica. 

 NOFC III: funcionament i convivència. 

 

 

I s’estructuren segons el següent  marc normatiu: 

 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (LOE), BOE 106, de 45, 2006. 

 Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat. Decret d’autonomia 102/2010. 

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

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC5.8.2010). 
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2. CONCRECIÓ PREVISISONS PEC 

 

2.1. Per orientar organització pedagògica 

En el marc del projecte educatiu (PEC), l'estructura d'organització i gestió ha de permetre i facilitar: 

 

a. L'autonomia de gestió organitzativa i pedagògica del centre i la definició dels seus objectius. 

b. L'assoliment dels objectius didàctics i pedagògics dels ensenyaments que s'hi imparteixen i la seva  

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

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

deures dels membres que la componen. 

d. La millora del processos d'ensenyament i aprenentatge i d’avaluació dels alumnes. 

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

 

 

2.2. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del PEC 

 

El PEC és un document pedagògic a llarg termini dissenyat tenint en compte trets d’identitat propis de 

l’Institut Puig de la Creu i regula i defineix els objectius principals del centre. 

 

El projecte de direcció de l’Institut Puig de la Creu, concreta, per a quatre anys, els objectius que es 

fixaran per aquest període per desenvolupar el PEC  i el Consell Escolar n’ha d’estar  informat. 

 

El pla anual  ha de concretar per a un curs els objectius que s’han marcat en el  projecte de direcció. 

 

El Consell Escolar ha d’aprovar les concrecions del PEC que es dissenyen en cada pla anual l i cada quatre 

anys en la renovació de mandat de la direcció. 

 

 

2.3. Aprovació, revisió i actualització PEC 

El PEC serà revisat totalment com a màxim cada 10 anys, tot i que es poden fer revisions parcials sempre 

que la comunitat educativa a través del Consell Escolar o la direcció, ho considerin oportú. El Consell 

Escolar ha d’aprovar cada modificació total o parcial que es faci del PEC.  
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3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ  DEL CENTRE 

 

3.1. Òrgans unipersonals de direcció 

3.1.1. Director/a 

 

Les funcions derivades dels decrets de direcció (155/2010) i d’Autonomia de centres(102/2010 

Les funcions i atribucions del director/a es despleguen en el  Decret 155/2010. Capítol 2, articles 3 a 12   

En quan a les Funcions i atribucions que s’hi regulen:  

Article 3 

3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l’exercici de les funcions de representació, de direcció i 

lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, d’organització, funcionament i gestió del 

centre i de cap del seu personal. 

3.2 Les funcions de la direcció s’exerceixen en el marc reglamentari de l’autonomia dels centres públics i 

comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treballen equip d’acord amb el que s’estableixi a cada 

centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció. 

 

Com a concreció: 

 

 Dirigir i coordinar totes les activitats de l'institut d'acord amb les disposicions vigents, sense perjudici 

de les competències del Consell Escolar de l'institut. 

 Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats de l'institut. 

 Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre, delegant-ne la gestió al Secretari del 

centre. 

 Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

 Proposar el nomenament dels càrrecs directius. 

 Executar els acords dels òrgans col·legiats dins l'àmbit de la seva competència. 

 Totes les altres competències que se li atribueixin les normatives i instruccions del Departament 

d’Ensenyament. 
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3.1.2. Cap d’Estudis 

 

 Substituir al director en cas d'absència o malaltia, segons indica l’article 32.4 del DECRET 102/2010 

 Assistir a les sessions del Consell Escolar (Cap d’Estudis). 

 Organitzar  i coordinar  els dissenys curriculars: distribució hores de les matèries, nombre de grups... 

 Confeccionar els horaris generals del curs; professorat i alumnat, fer la distribució de grups, aules i 

espais, escoltat el claustre. 

 Assignar i distribuir el professorat de guàrdia per fer les substitucions oportunes o delegar aquesta 

funció en algú altre. 

 Seguiment i atenció al professorat: organització del procediment de control de  l’assistència i 

seguiment disciplinari. 

 Distribuir les sessions d’avaluacions, calendaris de les sessions d’avaluació, convocatòries de 

recuperació de matèries, calendaris d’exàmens de batxillerat, distribució d’aules i espais. 

 Coordinar la realització de les sessions d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació de final d’etapa 

d’ESO i de BAT si s’escau. 

 Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel claustre de professors o pels departaments sobre 

l’avaluació i recuperació dels alumnes. 

 Coordinar conjuntament amb Coordinació Pedagògica les activitats d'orientació escolar i professional 

i les reunions dels tutors. 

 Vetllar pel compliment del Decret de drets i deures de l’alumnat i per la regulació - de la convivència. 

 Fer el seguiment de l’alumnat: aspectes curriculars (resum i anàlisi de resultats acadèmics), 

organització del procediment de control de  l’assistència i seguiment disciplinari. 

 Intervenir en la resolució dels conflictes quotidians, supervisar els processos disciplinaris i fer-ne la 

gestió. 

 Autoritzar canvis de grup quan les circumstàncies així ho aconsellin o ho requereixin o a petició dels 

equips docents. 

 Estudiar i atendre les sol·licituds que pugui efectuar l'alumnat a títol personal. 

 Atendre les famílies de l’alumnat. 

 Estar informat de les activitats dels departaments. 

 Coordinar, conjuntament amb la persona encarregada d'extraescolars o de Coordinació Pedagògica, 

les activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars organitzades pels departaments o 

a iniciativa de persones o institucions de diferents àmbits. 
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3.1.3. Coordinador pedagògic  

 

 Garantir la coherència del desenvolupament curricular amb el projecte educatiu. 

 Vetllar per l’assoliment dels objectius dels ensenyaments que s’imparteixen, i adequar-los a les 

necessitats del centre: mesures per garantir l’atenció a la diversitat, competències bàsiques, criteris 

d’avaluació, coordinació primària secundaria... 

 Col·laborar en la preparació d'estratègies educatives, en especial aquelles destinades a l'alumnat 

amb necessitats educatives especials. 

 Garantir el desenvolupament de tasques d’orientació personal, acadèmica i professional de 

l’alumnat:  assignatures optatives, activitats d’orientació, itineraris... 

 Coordinar les activitats d'orientació escolar i professional. 

 Coordinar l'elaboració dels plans d'acció tutorial. 

 Adaptar el Pla d'Acció Tutorial quan les circumstàncies així ho requereixin i tenir cura de les 

programacions de tutoria delegant en les coordinadores de nivell. 

 Coordinar la formació permanent del professorat i tenir cura del material bibliogràfic relacionat amb 

el tema. 

 Coordinar l’elaboració de materials que siguin comuns a tot l'institut o aquells específics que així ho 

aconsellin. 

 Coordinar els Equips Docents d'ESO i Batxillerat delegant en coordinadors/es de nivell  

 Coordinació dels diferents nivells educatius que coexisteixen al Centre: l’ESO amb els batxillerats i el 

PFI. 

 Vetllar per la correlació entre el procés d'aprenentatge del darrer cicle de primària i el primer de 

secundària. 

 Coordinar, pel que fa a les seves funcions, amb els serveis educatius. 

 Coordinar l'activitat dels departaments. 
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3.1.4. Secretari  

 Gestió econòmica i documental del centre. 

 Gestió de recursos materials i conservació i manteniment de les instal·lacions. 

 Gestió del personal del PAS. 

 Elaborar el pressupost anual de l’institut. 

 Elaborar la justificació econòmica anual de l’institut. 

 Presidir la Comissió econòmica del Consell Escolar. 

 Demanar pressupostos de les obres o compres previstes en els pressupostos. 

 Fer el control de les despeses dels departaments. 

 Fer els pagaments, prèviament autoritzats per l'òrgan pertinent. 

 Seguiment dels proveïdors. 

 Gestionar el manteniment de l'institut. 

 Gestionar i actualitzar l’inventari del centre. 

 Gestió econòmica de les beques de llibres i menjador, crèdits de síntesi assegurança escolar. 

 Exercir la secretaria de les reunions dels òrgans col·legiats, consell escolar i claustre, i aixecar les 

corresponents actes. 

 Coordinar les tasques pròpies de la secretaria. 

 Estendre certificacions i documents oficials. 

 Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de matriculació. 

 Encarregar-se de les feines prèvies a la matriculació de l’alumnat nouvingut o quan arriben amb el 

curs començat. 

 Custodiar els llibres i arxius de l'institut i assegurar la unitat documental dels registres i els expedients 

acadèmics dels alumnes, vetllant per tal que estiguin complets i diligenciats 

 Comunicar les resolucions oficials publicades al DOGC i al BOE als estaments que puguin estar 

afectats, i totes aquelles informacions que siguin d'interès al centre. Informar sobre la realització de 

cursos de formació, ja sigui pel professorat, pel personal d'administració i serveis o per a l'alumnat. 

 Coordinació amb Extraescolars 

 Coordinació amb l’AMPA 

 

 

Substitució temporal de persones membres de l’Equip directiu. 

 S’aplica l’article 36 del DECRET 102/2010, pel qual el director nomena un funcionari docent per 

exercir transitòriament les funcions. 
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3.2. Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió del centre 

3.2.1.  Consell Escolar 

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

centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat 

educativa: director o directora, professors, alumnes, personal d'administració i serveis, etc. 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes 

importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual 

de centre, el pressupost, etc.  

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats 

cada dos anys. 

Funcions del consell escolar 

 Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents  

 Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 

 Aprovar els convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions  

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

 Aprovar la carta de compromís educatiu 

 Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes  

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes 

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

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

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

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament 

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

l'evolució del rendiment escolar 

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

 

Composició del consell escolar  

 El director o directora, que el presideix.  

 El cap o la cap d'estudis.  

 Un o una representant de l'ajuntament de la localitat. 

 6  representants del professorat elegits pel claustre. 

 1 representant del personal d’educació educativa de la USEE 

 3  representants de l'alumnat  elegits per ells i entre ells. 

 4  representants dels pares i mares o tutors, elegits per ells i entre ells. Un dels quals ha de ser 

designat per l’AMPA 

 Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal. 

 El secretari o la secretària del centre és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i 

sense vot i exerceix la secretaria del consell. 
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Renovació de membres 

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats 

cada dos anys. 

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o 

directora del centre públic, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament 

d'Ensenyament. 

Les vacants del consell escolar, segons el que s’estableix en els documents de gestió i organització, les 

ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o 

candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. 

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

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

en revoca la designació. 

Funcionament 

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

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

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

el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, 

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

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

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

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

representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha 

d'haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre. 

Comissions del consell escolar : 

 Comissió de convivència: té com a funció la resolució de conflictes i la medicació i , si s’escau, 

l’aplicació de mesures correctores davant els conflictes de disciplina que es puguin presentar en 

el centre. La seva intervenció pretén evitar la instrucció d’expedients disciplinaris. 

o Membres: directora/a, cap d’estudis, un representant del professorat, un representant 

de les mares  i els pares, un representant dels alumnes i el representant  de 

l’Ajuntament. 

 

  Comissió econòmica:  te com a funció supervisat la gestió econòmica del centre 

o Membres: director/a, secretari, un representant del professorat i un representat de les 

mares i els pares, un representant dels alumnes i el representant  de l’Ajuntament. 

 

 Comissió permanent: es reuneix amb caràcter d’urgència davant qualsevol incident important 

o Membres: directora/a, cap d’estudis,  secretari, dos representant del professorat, un 

representant de les mares  i els pares, un representant dels alumnes . 
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3.2.2. Claustre del professorat 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de  
l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat per 
tot el professorat i el presideix el director o directora del centre  
 

Funcionament:  

 Com a norma, es farà una reunió trimestral. Es realitzarà normalment els dimarts o dijous a la tarda 

sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, al menys, dels seus membres. És preceptiu 

celebrar un claustre al començament i al final de cada curs 

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

 El Claustre és convocat i presidit pel director, i en cas d’absència pel cap d’estudis 

 Les reunions ordinàries seran convocades amb 48 hores d’antelació, llevat dels casos urgents, per 

escrit i amb l’Ordre del dia a tractar, el qual serà fixat pel Director, tenint en compte, si fa al cas, les 

peticions dels altres components formulades amb prou antelació 

 El quòrum necessari perquè tingui validesa la reunió serà de la majoria absoluta dels seus  

components i també caldrà la presència del President i el secretari, és a dir, la meitat més  un del 

nombre de persones que formen l’òrgan col·legiat; i si no hi hagués quòrum, l’òrgan es constituirà en 

segona convocatòria, una hora després de l’assenyalada per la primera 

 Les decisions en el si del Claustre es prendran per consens. Si no és possible  arribar a un acord, es 

determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot, llevat dels casos en què la 

normativa determina una altra majoria qualificada, i dirimirà els empats del President 

 La durada del Claustre serà la que marqui l’ordre del dia establert. Només es tractaran els  temes de 

l’ordre del dia, llevat que hi siguin tots els mestres presents i sigui declarada la urgència de 

l’assumpte amb el vot favorable de la majoria abans d’iniciar la reunió  

 El director o directora del centre pot convocar a les sessions del claustre del professorat 

professionals d’atenció educativa destinats al centre perquè informin amb relació a  l’exercici de les 

seves funcions 

 S’aixecarà acta de cada sessió del Claustre que caldrà aprovar al començar la següent sessió i, per 

decisió de claustre,  s’enviarà per correu electrònic 

 

 

Funcions: 

 

 Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general anual. Formular a l’equip 

directiu i al consell escolar propostes per a l’elaboració i modificació dels projectes de centre i de la 

programació general anual 

 Aprovar i avaluar la concreció del currículum 

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

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

 Fixar criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes 

 Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del  

professorat del centre 

 Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director en 

els termes que estableix la LOE  

 Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats 
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 Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats 

de les avaluacions internes i externes en què participi el centre 

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes 

s’atinguin a la normativa vigent  

 Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre 

 Qualsevol altra que li atribueixin l’Administració educativa o les normes d’organització i 

funcionament respectives 

 

3.3. Equip directiu 

Composició:  director, cap d’estudis, secretari i el coordinador pedagògic  

És l’òrgan executiu del centre i de coordinació dels càrrecs unipersonals , treballa coordinat en la gestió 

del projecte de direcció. Ha d’afavorir una acció educativa que tendeixi  a enriquir la perspectiva global 

de l'institut. 

Funcions: 

 Elaborar i actualitzar el PEC i les NOFC 

 Elaborar la Programació General, la Memòria Anual de Centre  

 Afavorir la participació de la comunitat educativa  

 Establir criteris per l’avaluació interna del centre  

 Coordinar, si s’escau, les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació 

 Les reunions ordinàries seran les establertes en la corresponent programació general del centre 

 L’equip directiu es reunirà amb periodicitat setmanal. L’horari i el temps de reunió es fixaran en el 

pla general de cada curs. i sempre que les circumstàncies excepcionals ho requereixin 

 La forma habitual de treball de l’equip directiu és en equip i les decisions sobre temes relacionats 

amb l’organització i el funcionament del centre es prendrà normalment de forma consensuada  

 L’equip directiu impulsarà el treball cooperatiu dels seus membres com a model del treball en equip 

que pretén que es desenvolupi també en el treball de tots els equips del centre  

 La dedicació horària dels òrgans de govern del centre a tasques pròpies del seu càrrec serà la que 

indiqui la normativa 

 

3.4. Consell de direcció  (equip de coordinació) 

Composició: com a mínim un o dos representants de l’equip directiu, coordinadores de nivell, 

coordinadora d’activitats i serveis, coordinadora del departament d’orientació, coordinació del pla 

anual. 

Funcions: 

A l’equip de coordinació se li atribueixen les mateixes funcions que a les coordinacions que hi participen 

treballant de forma coordinada pel desenvolupament d’aquestes. 

Concreció i desenvolupament del pla anual. 
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3.5. Comissió pedagògica 

Està constituïda per: director, cap d’estudis, coordinador pedagògic, equip de coordinació  i els caps de 

departament. També hi pot formar part aquell professorat que a títol individual hi vulguin participar. 

 

Funcions: 

 

 Planificació i adequació al centre de les modificacions curriculars normativitzades pel Departament 

d’Educació 

 Avaluar els resultats acadèmics de les proves internes i externes i fer propostes de millora 

 Fer propostes d’eixos transversals que es puguin treballar des de diferents àmbits o departaments 

del centre 

 Dinamitzar al centre la reflexió i el treball sobre temes de caràcter pedagògic 

 Fer propostes i fer el seguiment del pla anual 

 Participar en les propostes pedagògiques que es puguin fer a nivell de centre 

 

 

3.6. Òrgans unipersonals de coordinació 

Els càrrecs unipersonals seran els següents:  coordinacions,  caps de departament i tutors 

 

 Coordinacions: 

 

 Coordinacions de nivell,  estan distribuïdes de la forma següent: 1r cicle ESO, 2n cicle ESO,  

batxillerat  i de grups de currículum adaptat (PIM i GR) 

 

 Altres coordinacions: coordinador d’activitats i serveis escolars,  de pla anual, SEIE (USEE), riscos 

laborals, biblioteca, imatge i comunicació, reutilització de llibres (sobretot pel batxillerat). 

Coordinador d’informàtica: en les funcions es diferencien dos àmbits d’actuació. Les tasques 

pròpies de cadascun poden recaure en dues persones, si s’escau, en funció de l’organització 

interna. En aquest cas cal un treball coordinat per atendre les necessitats del centre. 

 

Reunions de Coordinació o del consell de direcció  : setmanalment es realitzarà una reunió de 

coordinació general a la que assistiran els coordinadors/es de nivell i de currículum adaptat, la 

coordinadora de sortides i activitats culturals,  el Cap d'Estudis i el Coordinador Pedagògic. 

 

 Caps de departament : s’assignaran cada curs al professor que cada departament acordi. 

 

 Tutors : cada curs es designarà un tutor per a cada grup classe, si és possible amb continuïtat 

sobretot en el cas de primer cicle d’ESO,  i un tutor, a ser possible el mateix tutor per a tota l’etapa,  

per a cada grup GR en l’ESO. 
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Funcions: 

 

 Coordinacions de nivell 

Han de treballar en equip amb cap d’estudis i coordinació pedagògica en les següents àmbits: 

 Coordinar i dinamitzar els equips de tutors i els equips docents 

 Fer el seguiment de l’atenció a la diversitat, adaptacions i disciplinari de l’alumnat 

 Distribuir de matèries optatives 

 Activitats del PAT i d’orientació acadèmica 

 Competències bàsiques 

 Participar en les sessions d’avaluació 

 Col·laborar en l’organització i la coordinació d’activitats en el centre (viatges, festes i jornades) 

juntament amb la coordinació d’activitats i sortides. 

 

 Coordinació d'activitats i serveis escolars 

 

 Coordinar de les sortides extraescolars i viatges proposades pels diferents departaments 

 Coordinar del calendari de les  activitats externes del PAT 

 Coordinar festes i activitats generals del centre (festes i jornades) 

 Establir protocols clars per la coordinació de les sortides: vetllar per la coordinació entre el 

professorat organitzador i el professorat assistent 

 Vetllar pel bon funcionament  del sistema de comunicació de les sortides i de la incidència 

d’aquestes en el centre 

 La coordinació d’aquestes activitats suposa la supervisió del calendari, i horaris de les sortides 

en si mateixes i de la seva incidència en el centre 

 

 Coordinació del pla anual 

 

 Elaborar el pla anual conjuntament amb l’equip d directiu i el consell de direcció 

 Fer el seguiment al llarg del curs del desenvolupament del pla anual 

 Elaborar la memòria anual conjuntament amb l’equip d directiu i el consell de direcció 

 Treballar amb direcció amb el  seguiment i modificació de la documentació del centre: pec, nofc 

 Donar suport a l’equip de coordinació en moments d’organització d’esdeveniments en el centre 

(festes i altres ) 
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 Tutor i Coordinador SIEI (suport intensiu a l’educació inclusiva)  

(abans USEE: unitat de seguiment alumnat d’educació especial) 

 

 Impartir la docència individual i en grup reduït que requereixen els alumnes que reben suport 

del SIEI 

 Formular propostes d'adaptacions curriculars per als alumnes que reben suport del SIEI i 

elaborar materials específics o adaptats que en facilitin l'aprenentatge i la participació en les 

activitats del grup ordinari. 

  Col·laborar amb els tutors i amb la resta de l'equip docent, i d'una manera especial amb els de 

l'especialitat d'orientació educativa i amb l'EAP, en l'elaboració del pla individualitzat dels 

alumnes que reben suport del SIEI. 

  Acompanyar els alumnes en la seva participació en les activitats de l'aula ordinària. 

  Fer la cotutoria individual dels alumnes. 

 Coordinar el funcionament  intern del SIEI 

 Col·laborar amb l'equip directiu del centre  en totes les actuacions per a la inclusió dels alumnes. 

 

 

 Coordinador d'informàtica, funcions: 

 

 Elaborar i revisar el pla TAC de centre 

 Impartir matèries relacionades amb el currículum de l’àmbit científic-tecnològic. 

 Impartir matèries optatives d’informàtica i de programació. 

 Impartir la matèria d’informàtica optativa de 4t d‘ESO inclosa en el currículum de l’alumnat 

d’itinerari adreçat a cicles formatius, tot tenint en compte l’atenció a la diversitat i el treball 

competencial. 

Àmbit TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) 

 Gestionar i mantenir tot el material informàtic del centre (ordinadors, canons, perifèrics..), dels 

diferents espais (aules, departaments, despatxos...) i les xarxes.  

 Gestionar els ordinadors portàtils personals del professorat i alumnat i coordinar amb el 

distribuïdor del centre l’adquisició i manteniment (garanties, reparacions...). 

 Atendre les consultes, i resoldre problemes de la resta del professorat relacionades amb aquest 

àmbit. 

 Coordinar i atendre els equips i serveis tècnics externs. 

 

 

Àmbit TAC (tècniques de l’aprenentatge i la comunicació) 

 Gestionar i coordinar l’entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge del centre i de control 

d’assistència. 

 Vetllar per la formació del professorat en aquets recurs. 

 Assessorar el professorat per l’ús didàctic de les TAC en general. 

 Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i per nivells. 

 Vetllar per la difusió i l’actualització en la utilització dels recursos didàctics. 
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  Coordinador de  Prevenció de Riscos Laborals: 

 

 Promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat al centre 

 Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos laborals i generals i específics del centre 

 Col·laborar en la implantació del pla d'emergència i totes les actuacions que se’n derivin 

 Col·laborar amb el claustre en el desenvolupament dels continguts del currículum relacionats 

amb la prevenció de riscos i els estils de vida saludables 

 Assistir als cursos de formació, organitzats pels departament d'ensenyament, en relació al seu 

càrrec 

 

 Biblioteca 

 

 Fer les guàrdies a la biblioteca per fer-ne la gestió  

 Comprar els llibres que els alumnes necessitaran per les diferents matèries  o que els professors 

recomanen com a lectures generals. 

 Fitxar els materials tenint en compte la CDU dins el programa epèrgam, etiquetar-los i distribuir-

los en el lloc pertinent. 

 Mantenir l'ordre en els armaris 

 Donar a conèixer el material que hi ha a l'abast de tota la comunitat educativa 

 Aconsellar lectures a qualsevol membre de la comunitat educativa que ho sol·liciti. 

 Difondre novetats literàries i autors . 

 Difondre commemoracions relacionades amb el món literari. 

 Organitzar certàmens literaris interns (Sant Jordi) i difondre certàmens externs d’interès per 

l’alumnat. 

 Controlar el servei de préstec i el servei d'intercanvi: anotar els préstecs, esborrar-los quan el 

material es retorna i reclamar-los quan cal. 

 Organitzar l'hora de biblioteca , pla lector, de primer cicle d’ESO  

 

 Imatge i comunicació 

 

 Portar el control, manteniment i préstec a professorat i alumnat de material audiovisual 

(càmeres de fotos i de vídeo) 

 Assessorar al professorat i l’alumnat en temes relacionats amb el material, l’enregistrament i, 

l’edició de fotografies 

 Fer fotografies d´ús intern: orla i orla de Nadal del personal que treballa en el centre, fotos per a 

l’expedient acadèmic de l’alumnat (1r ESO, 3r ESO i 1r Batxillerat i alumnat de nou ingrés 

d’altres nivells),  orla dels grups GR, fotos grups-classe que es donen l’alumnat, orla i muntatge 

audiovisual 2n de batxillerat, publicitat electoral dels representants electes durant el període 

eleccions al Consell Escolar ... 

 Fer el recull fotogràfic de tots els actes festius i culturals , sortides, colònies, i altres, que es duen 

a terme al llarg del curs escolar, i penjar-les dins l’espai web del centre   

 Fer el seguiment i l’ actualització pàgina web en l’ apartat audiovisual 

 Gestionar l’arxiu audiovisual històric del centre (fotografies i vídeo)  

 Fer difusió d’actes i esdeveniments que així ho requereixin 

 Altres gestions que puguin sorgir en el desenvolupament del curs 
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 Reutilització de llibres 

 

 Gestionar el projecte de reutilització de llibres del batxillerat 

 Treballar coordinadament amb els departaments per revisar el llistat de llibres d’aquesta etapa 

 Treballar juntament amb l’AMPA per gestionar els dies de recollida i cessió de llibres 

 Coordinar la gestió de la reutilització de llibres de l’ESO en cas necessari 

 

 

 

 Caps de departament 

 

 Formar part de la comissió pedagògica per a l’elaboració i desenvolupament dels projectes 

generals de centre. 

 Garantir el traspàs de la informació general del centre a tots els membres d.el departament 

 Revisar i elaborar les programacions de les matèries. Garantir-ne l’actualització. 

 Concretar els continguts mínims de les matèries a assolir i l’assoliment de les competències 

bàsiques. 

 Establir criteris d’avaluació de les matèries . 

 Organitzar i coordinar les activitats de recuperació de les matèries. 

 Fer el seguiment dels alumnes amb matèries pendents. 

 Repartir tasques i responsabilitats entre els membres del departament. 

 Informar de les activitats i sortides extraescolars al coordinador d’aquestes. 

 Portar la comptabilitat del departament segons els pressupostos. 

 Adquirir el material pedagògic necessari i fer-ne l’ inventari .  

 Elaborar un material bàsic per cada nivell pels alumnes sancionats a les sortides o per les 

guàrdies. 

 Presidir les reunions del departament i redactar-ne l’acta. 

 Confeccionar la memòria anual del Departament. 
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 Tutors 

 

 Col·laborar amb els pares en el procés educatiu i informar-los de l'aprofitament acadèmic de 

l'alumne. 

 Conèixer la situació de l'alumne amb l'objectiu de facilitar el procés d'aprenentatge i el de 

maduració personal. 

 Rebre als alumnes i/o als seus pares. 

 Impulsar i, en el seu cas, convocar, per delegació d’algun membre de la direcció,  les reunions de 

professors i pares del grup i assegurar que aquests estan suficientment informats del 

funcionament del centre i del grup en concret. 

 Informar a l'alumnat i les famílies  del punt en que es troba el seu procés d'aprenentatge. 

 Fer un seguiment individualitzat de l'alumne i orientar-lo en la confecció del seu currículum i tria 

de les matèries optatives. 

 Orientar a l'alumne en l'elecció d'estudis d'acord amb els seus interessos i capacitats. 

 Estar present a l'elecció de delegat i subdelegat de grup, i omplir l'acta corresponent. 

 Vetllar pel bon funcionament del grup, especialment en el seu funcionament d'acord amb les 

normes de convivència. Controlar fulls d’ incidència i informar-ne als pares. 

 Ajudar a trobar solucions positives quan es donin situacions de conflicte a nivell individual o de 

grup. 

 Vetllar pel control de l'assistència dels alumnes del grup i de les justificacions de les faltes. 

 programar les activitats tutorials conjuntes amb tot el grup. 

 Col·laborar en l'elaboració i aplicació del pla d'acció tutorial del centre, que a l'ESO, es porta a 

terme al llarg de les activitats de l’hora de tutoria setmanal que els tutors tenen assignada per 

treballar amb el seu grup. 

 Coordinar la realització de les activitats del grup fora de l'aula. 

 Gestionar l’agenda de classe: revisar aquesta agenda per si s’està fent correctament i per evitar 

l’acumulació de treballs i /o proves en pocs dies. 

 Coordinar i presidir les reunions dels professors de grup. 

 Presidir les sessions de la junta d'avaluació del grup i tenir cura de la documentació 

corresponent. 

 Informar als alumnes de les conclusions extretes sobre el grup-classe després de cada reunió 

d'avaluació. 

 Fer constar en acta els acords presos a les sessions de la junta d'avaluació. 

 Vetllar per l’estat de l’aula del grup i contribuir en el seu manteniment establint calendari 

periòdic de revisió i neteja de taules i altre mobiliari o espais que ho requereixin. 
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4. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

 

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

centres educatius no universitaris de Catalunya. (DOGC 4670, 06/07/06) 

 

4.1. De l’alumnat 

4.1.1. Dels drets 

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de 

qualitat.  

Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a 

l’educació, tenen dret a:  

a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.  

b) Accedir a la formació permanent.  

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d’aprenentatge i 

n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.  

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.  

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.  

f) Ésser educats en la responsabilitat.  

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de 

cooperació. 58 Llei 12/2009  

h) Ésser educats en el discurs audiovisual.  

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.  

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a 

situacions de desemparament. 

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 

l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.  

m)Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.  

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.  

 

4.1.2. Dels deures 

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:  

a) Assistir a classe. 

b) Participar en les activitats educatives del centre.  

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.  

d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.  

Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de les obligacions que els 

imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:  

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  

b) Complir les normes de convivència del centre.  

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.  

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.  

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 
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4.2. Del professorat 

Exercici de la funció docent  

1. Els mestres i els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés 

educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat, en el marc definit per l’article 104, 64 

Llei 12/2009 inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors.  

2. L’Administració educativa i els titulars dels centres han de promoure els instruments i les condicions 

adequats per al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del professorat.  

3. El professorat ocupa la posició preeminent en l’exercici de les seves funcions docents, en què gaudeix 

d’autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del projecte educatiu.  

Drets i deures dels mestres i els professors en l’exercici de la funció docent  

 

4.2.1. Dels drets 

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article 104, en el marc del 

projecte educatiu del centre.  

b) Accedir a la promoció professional.  

c) Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

 

 

4.2.2. Dels deures 

a) Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els continguts del projecte 

educatiu.  

b) Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, tolerància, 

participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una societat democràtica. Llei 

12/2009 65  

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries per a la 

millora contínua de la pràctica docent. 
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5. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 

5.1. Qüestions generals 

Es considerarà pare/mare d’alumne les persones físiques amb la pàtria potestat sobre l’alumne des del 

moment de la matriculació del seu fill al Centre.  

En cas d’absència o inexistència de pare i mare, hi haurà un tutor legal autoritzat per l’administració 

competent el qual gaudirà dels mateixos drets i deures que els pares i mares.  

 

En situacions singulars, els criteris a aplicar en els supòsits de problemes dels progenitors en relació amb 

els fills són:  

 No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els pares  

 dels alumnes.  

 Complir sempre les resolucions i requeriments judicials relatius a les citades relacions.  

 Cap funcionari està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petició d’advocat. Cal  

exigir l’oportú requeriment judicial.  

 Els pares, si no estan privats de la pàtria potestat, tenen dret a rebre informació sobre el  

 desenvolupament educatiu dels fills  

 Els pares que hagin estat privats de la pàtria potestat s’han de sotmetre al règim de  relacions 

amb el fill que hagi establert mitjançant sentència judicial.  

 

 

5.1.1. Drets de les famílies 

 Estar representades en els òrgans col·legiats del centre, tal com es preveu en la legislació vigent. 

 Escollir i ser escollits membres del Consell Escolar o d’altres òrgans amb representació de pares.  

 Pertànyer a les associacions de mares i pares d’alumnes segons els seu reglament específic.  

 Ser informats del PEC i de les seves modificacions.  

 Ser ateses per qualsevol membre del Centre, sempre i quan s’hagi concertat prèviament la 

visita.  Les famílies poden demanar hora de visita al tutor, sempre que ho creguin convenient, 

per tractar temes relacionats amb el seu fill. Cada tutor té una hora de visita setmanal que serà 

comunicada a les famílies al començament de curs. 

 Rebre, amb la periodicitat legalment establerta, informació escrita  sobre el procés 

d’ensenyament-aprenentatge i del rendiment acadèmic  dels seus fills. 

 Rebre orientació acadèmica en relació a l’oferta educativa. 

 Rebre orientació psicopedagògica dels seus fills,  i podran ser atesos pel personal de l’EAP i pel 

psicopedagog del centre . 

 Rebre periòdicament informació sobre el calendari, horari i activitats complementàries i 

extraescolars que es realitzin. 

 Col·laborar amb el professorat en qualsevol aspecte relacionat amb l’educació del seu fill. 

 Recórrer davant les anomalies que es cregui oportú seguint les vies establertes. 

 Ser tractats amb respecte per part de la resta de la comunitat escolar.  
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5.1.2. Deures de les famílies 

Les famílies són les primeres responsables de l’educació dels seus fills i filles i és per això que tenen el 

deure d’ajudar el professorat en la seva formació. Hauran de: 

 Fomentar en els seus fills actituds favorables envers la tasca educadora que es desenvolupa al 

centre. 

 Vigilar la higiene i el vestuari adequat del seus fills. 

 Llegir i signar totes les comunicacions i autoritzacions familiars que requereixin el seu vistiplau. 

 Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives de qualsevol persona del Centre per tractar 

els assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills. 

 Justificar adequadament, si s’escau, les absències dels seus fills davant el seu  tutora. 

 Comunicar al centre si el seu fill pateix malalties que puguin condicionar les seves activitats al 

Centre. 

 Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat. 
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En procés de redacció 

 

5.2. Informació a les famílies 

 

5.3. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA)  

Els pares i mares tenen dret a constituir associacions de Mares i Pares (AMPA) i/o formar-ne part. 
L’Associació de Mares i Pares es regirà pel seu propi estatut. 

L’AMPA podrà disposar de les instal·lacions del centre per reunir-se o celebrar alguna altre acte 

relacionat amb la formació dels seus fills, sempre que hagi sol·licitat les instal·lacions i se li hagi atorgat 

el permís per part del Consell Escolar. 

 

 

5.4. Alumnes delegats. Consell de participació 

5.5. Altres òrgans i procediments de participació 

5.6. Carta de compromís educatiu 

5.7. Altres qüestions 

 

 


