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PREÀMBUL 

L’Article 98.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) estableix que 

«L’autonomia organitzativa dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, 

s’exerceix per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització i 

funcionament». Entre aquest redactat i aquell altre de la Llei orgànica 5/1980, de 19 de juny, 

de l’estatut dels centres escolars, que regia la redacció del reglament de règim interior van 

passar prop de trenta anys. Gairebé tres dècades d’afermament de la democràcia i d’una 

creixent autonomia per als centres d’ensenyament del sistema educatiu català. Així, 

actualment, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC), esmentades vint-

i-dues vegades a la LEC i moltes més als seus diferents desplegaments posteriors, 

constitueixen una de les grans oportunitats de què disposem per adaptar i acostar a la 

realitat la nostra feina com a ensenyants, educadors i acompanyants dels nois i noies que 

són tant el present com el futur de la societat a la qual servim a través del mandat que ens fa 

el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les pàgines d’aquestes 

NOFC, doncs, tenen la vocació de constituir un document viu que no només reculli els 

nostres usos i costums –en un cert exercici de manifestació idiosincràtica i, fins i tot, 

identitària–, sinó que sigui capaç d’adaptar-se a les múltiples necessitats que implica un món 

i un temps tan canviant com el nostre. Per aquest motiu, la vida d’aquest document, llarga o 

curta, s’ha de preveure en qualsevol cas mutable i preparada per a múltiples versions que, 

curs rere curs, facin avinents moltes de les respostes que requereixen els reptes 

professionals i humans del nostre dia a dia; canvis que, a més, i com ha estat des de la 

gènesi mateixa d’aquestes NOFC, des de la seva primera versió –aprovada el 15/1/2014–, 

només seran possibles i útils en tant que tasca compartida. 

 

 

Pere Parramon,  

director de l’institut Rafael Campalans 

 

Anglès, juny de 2018 
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TÍTOL PRELIMINAR 

Art. 1. Propòsit de les NOFC  

1. Les NOFC de l’Institut Rafael Campalans regulen l’organització, el funcionament i la 

convivència del centre. Recullen tot allò que fa referència, dins del seu àmbit, a la 

normativa legal establerta i regulen aquells aspectes no reglats o no clarament 

desenvolupats en la normativa, proporcionant un marc més precís per al 

desenvolupament de les funcions i activitats del centre. 

Art. 2. Aplicació i compliment de les NOFC 

1. Els seus preceptes són d’aplicació preferent llevat que existeixi contradicció amb alguna 

norma de rang superior. 

2. Aquestes NOFC són d’obligat compliment per a tots els alumnes com a usuaris del 

sistema educatiu, per als pares, mares i representants legals d’aquests en tot allò que fa 

referència a la seva relació com a usuaris externs del centre i responsables dels 

alumnes, per a les empreses i institucions respecte a la seva relació amb el centre com a 

entitats o organismes col·laboradors, i per als recursos humans adscrits a aquesta 

organització educativa. 

3. L’àmbit físic d’aplicació són els edificis i instal·lacions pròpies de l’Institut per fer les 

activitats educatives, complementàries i extraescolars, així com qualsevol altre espai on 

es desplaci la comunitat educativa dins o fora del territori nacional per a realitzar tasques 

pròpies. En aquest àmbit s’inclouen també el respecte per les persones i els seus béns o 

danys.  

Art. 3. Addendes 

1. Tractant-se d’un document viu que permanentment ha d’estar actualitzat, en cas que 

calgui afegir o modificar articles, les noves formulacions es poden incloure en addendes 

ratificades pel Consell de direcció fins a la seva posterior inclusió definitiva a les NOFC 

mitjançant la preceptiva aprovació del Claustre i el Consell escolar.  
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ÀMBIT PEDAGÒGIC 

TÍTOL I. DELS PROCESSOS D’ENSENYAMENT I 

APRENENTATGE 

 DE LES ACTIVITATS A L’AULA CAPÍTOL I.

Art. 4. Generalitats 

1. Les activitats a l’aula s’orienten a acompanyar l’alumnat en la seva adquisició de les 

competències i coneixements corresponents segons el seu nivell educatiu i les seves 

singularitats personals. 

2. Les decisions relacionades amb les activitats a l’aula s’han d’ajustar al que estableix la 

normativa, a les línies d’acció marcades des del centre, a les decisions del Departament 

didàctic corresponent, i als principis de rigor, equitat i respecte. 

 SINGULARITATS EN EL CURRÍCULUM CAPÍTOL II.

Art. 5. Generalitats. 

1. El centre ha de treballar a partir del currículum legal vigent en cada curs. En pro de 

l’aplicació de l’autonomia de centre, alguns aspectes d’aquest currículum es poden 

singularitzar per tal d’adaptar-lo a les circumstàncies i necessitats del centre.  
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SECCIÓ 1a. DEL PROJECTE DE RECERCA 

Art. 6. Característiques 

1. El Projecte de Recerca, que es du a terme a 4t d’ESO, pretén ser una introducció a la 

tasca investigadora i una preparació per al Treball de Recerca de Batxillerat o els 

Projectes de Cicles Formatius. Entre els seus objectius principals, dels quals es 

desprenen mesures organitzatives singulars, destaquem els següents: 

a. Interdisciplinarietat. 

b. Treball en equip. 

c. Aplicació d’una metodologia acadèmica i científica. 

d. Aplicació del Llibre d’estil. 

e. Expressió oral mitjançant l’exposició i defensa oberta al professorat.  

SECCIÓ 2a. DEL TREBALL DE RECERCA 

Art. 7. Generalitats 

1. El Treball de Recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades al 

voltant de la investigació que implica tant la realització d’activitats teòriques fonamentals 

en la documentació bibliogràfica, com d’activitats experimentals, de camp, aplicació o 

laboratori.  

Art. 8. Tutoria 

1. Per dur a terme el procés d’investigació que requereix el Treball de Recerca l’alumnat 

compta amb dos tipus de tutoria: una de caire grupal i l’altra de caràcter individual. 

2. El PAT del Batxillerat consta d’una sèrie de sessions, adreçades a tot el grup classe, en 

les quals s’hi explica el Treball de Recerca des d’un punt de vista teòric i amb exemples 

pràctics. 

3. Tots els professors del Claustre poden actuar com a tutors d’un o dos Treballs de 

Recerca, assessorant els alumnes en les diferents fases de desenvolupament del treball 

a partir de reunions presencials de les quals ha de quedar constància documental. 

Malgrat que la tutorització és tècnica i no d’àrea, es procurarà que les especialitats dels 
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docents siguin tan afins al tema i objecte d’estudi del Treball de Recerca com sigui 

possible, i a l’hora de repartir les tutories es prioritzarà el personal amb continuïtat al 

centre i les jornades senceres. 

Art. 9. Memòria escrita i presentació oral 

1. El Treball de Recerca consta d’una memòria escrita i d’una presentació oral. Els 

aspectes formals de la memòria escrita, que ha de tenir una extensió màxima de 50 

pàgines sense tenir en compte els annexos, es troben recollits i especificats en 

documents específics que es posen a disposició de l’alumnat i es treballen mitjançant 

tutories específiques. El treball s’ha d’exposar davant d’un tribunal avaluador, format per 

professorat del Claustre que coneix amb suficient antelació la memòria del Treball de 

Recerca que ha d’avaluar. L’exposició oral és pública; hi poden assistir altres alumnes, 

professorat, famílies, amics, representants de les Administracions, empreses, institucions 

i organitzacions de la zona, i altres persones interessades que ho desitgin. 

Art. 10. Avaluació 

1. Les pautes de correcció i de confecció de la nota final es fonamenten en els criteris 

d’avaluació següents: la tutoria, l’expressió escrita, el plantejament de la recerca, 

l’amplitud i profunditat del marc teòric i l’exposició oral. 

2. Quant a l’avaluació, el Treball de Recerca té la mateixa consideració que qualsevol altra 

matèria. Per tant, una vegada avaluat, en cas de suspens, l’alumne compta amb un 

període per a refer allò que indiqui el tribunal i una avaluació extraordinària en la qual no 

hi ha cap limitació quant a la nota màxima. 

3. Des de la Coordinació de Batxillerat es vetlla perquè el Treball de Recerca, que s’inicia a 

1r de Batxillerat i finalitza a 2n de Batxillerat, es desenvolupi adequadament segons les 

fases previstes. 

4. El Tribunal o Tribunals compten amb un únic president o presidenta que actua com a 

enllaç amb la Coordinació de Batxillerat i l’Equip directiu per tal d’organitzar i gestionar el 

desenvolupament de l’avaluació dels Treballs de Recerca. 
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SECCIÓ 3a. DE L’ESTADA A L’EMPRESA I L’FCT 

Art. 11. Generalitats 

1. Tant l’estada a l’empresa com l’FCT s’han de preveure i aplicar en funció de dos eixos 

fonamentals: d’una banda han de constituir per als alumnes una presa de contacte real 

amb el mercat laboral, i de l’altra han de permetre al centre l’oportunitat d’estrènyer els 

seus llaços amb el teixit social i empresarial que l’envolta. 
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TÍTOL II. DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Art. 12. Globalitat de l’acció educativa 

1. El centre ha de preveure i aplicar els mecanismes i procediments necessaris per garantir 

la globalitat de l’acció educativa sobre un alumnat divers i, per tant, amb necessitats 

heterogènies. 

Art. 13. Alumnes NEE 

1. El centre ha de preveure i aplicar els mecanismes i procediments necessaris per a 

l’atenció als alumnes amb NEE, per a l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge o de 

comunicació, i per a l’alumnat amb altes capacitats.  

 DE L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES A L’AULA ORDINÀRIA CAPÍTOL III.

Art. 14. Generalitats 

1. Tot el professorat del centre ha de preveure i aplicar els mecanismes necessaris per 

atendre de forma específica la diversitat entre el seu alumnat. 

 DE LES MESURES DE REFORÇ DELS APRENENTATGES CAPÍTOL IV.

SECCIÓ 1a. DELS GRUPS DE SUPORT, D’AULA D’ACOLLIDA I ALTRES MESURES 

FLEXIBILITZADORES 

Art. 15. Característiques generals dels grups de suport 

1. Una de les mesures d’atenció a la diversitat que s’adopta per atendre la diversitat és la 

constitució de grups de suport en les àrees instrumentals –llengua catalana, llengua 

castellana i matemàtiques– en cadascun dels quatre nivells de l’ESO.  
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Art. 16. Alumnat 

1. Els grups de suport van adreçats fonamentalment als alumnes que tenen un dictamen o 

informe de l’EAP –de caire psicopedagògic i/o social– o bé que presenten dificultats 

d’aprenentatge importants que els impedeixen seguir el currículum ordinari del seu grup 

classe de referència.  

2. Per tal de proporcionar una atenció més individualitzada als alumnes i garantir un bon 

ambient de treball, s’intenta que el nombre màxim de membres del grup de suport sigui 

de deu.  

Art. 17. Objectius 

1. Atendre l’alumnat amb dictamen d’escolarització i/o amb informe psicopedagògic de 

l’EAP. 

2. Programar les matèries en funció de les adaptacions curriculars i dels possibles PI que 

requereixen aquests alumnes amb necessitats educatives específiques.  

Art. 18. Procés 

1. A inici de setembre, abans de l’inici del nou curs escolar, el Coordinador/a de 1r i 2n 

d’ESO selecciona els candidats a formar part del grup de suport de 1r d’ESO, a partir 

dels dictàmens d’escolarització, els informes socials i les informacions traspassades 

durant el procés de coordinació entre Primària i Secundària. 

2. Durant el mes de juliol, el coordinador/a pedagògic informa a les famílies sobre aquest 

recurs i els fa signar un document on expressen la seva conformitat o rebuig quant a què 

el seu fill/a formi part d’aquest grup.  

3. A inici de curs i almenys una vegada cada trimestre, el coordinador/a pedagògic es 

reuneix amb el professorat que imparteix classes a aquests grups per tal de valorar la 

seva composició i el seu funcionament 

4. Per la seva banda, els tutors/es i els Equips docents, sempre que ho creguin convenient, 

poden fer arribar al coordinadors/es d’ESO qualsevol comentari i/o valoració relatius a 

aquests grups, que són traspassats a la CAD. 
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5. Qualsevol canvi que es vulgui introduir en la composició dels grups de suport ha de ser 

consensuada entre l’Equip docent i la CAD. És preferible que aquests acords els prengui 

la Junta d’avaluació i que en quedi constància escrita. 

Art. 19. Avaluació 

1. Els objectius, els continguts i els instruments d’avaluació vénen marcats per l’adaptació 

curricular realitzada a la programació adreçada al nivell de referència. Les 

programacions són elaborades pels Departaments didàctics que en deixen constància en 

un apartat específic destinat a les mesures d’atenció a la diversitat. 

2. L’avaluació ha de tenir en compte principalment l’assoliment de les competències 

bàsiques, i el procés i el progrés d’aprenentatge de l’alumnat, més que no pas els 

resultats finals obtinguts.  

3. L’avaluació ha de posar especial èmfasi en els aspectes actitudinals següents: 

assistència i puntualitat; organització i constància en el treball; respecte a les normes de 

convivència del centre. 

4. La nota màxima que la pot tenir l’alumne/a en les avaluacions trimestrals i finals és un 6.  

Art. 20. Grups d’Aula d’acollida 

1. En funció del nombre i de les característiques dels alumnes nouvinguts i de la 

disponibilitat d’hores lectives de professorat per atendre’ls, s’organitzen els grups que es 

considerin necessaris per tal de garantir l’aprenentatge de la llengua i la socialització 

d’aquests alumnes. 

2. D’altra banda, en tot moment es procura que els grups d’Aula d’acollida s’integrin també 

a les aules ordinàries des del primer moment. 

Art. 21. Altres tipus d’agrupacions 

1. L’equip directiu, juntament amb el Consell de direcció i sempre que les mesures quedin 

recollides a la PGA i siguin aprovades pel Consell escolar, poden proposar altres tipus 

d’agrupacions a fi d’atendre la diversitat i amb els objectius de millorar el rendiment 

acadèmic i la cohesió social. 
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SECCIÓ 2a. DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 

Art. 22. Criteris generals 

1. Els programes de diversificació curricular intenten donar resposta educativa a aquells 

alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme 

acadèmic, problemes de conducta i que necessiten actuacions individualitzades i 

adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral. 

En el nostre institut es duen a terme dos tipus de programes de diversificació curricular: 

el projecte singular Mans, que és fruit dels convenis de col·laboració entre el 

Departament d’ensenyament i els ajuntaments propers –que compta amb la implicació 

d’entitats i empreses col·laboradores– i l’escolarització compartida en centres públics o 

privats amb els quals el Departament d’ensenyament té signats acords de col·laboració 

específics (UEC).  

Art. 23. El projecte mans: objectius 

1. Oferir una formació laboral adequada i propera als interessos de l’alumnat de 3r i 4t 

d’ESO que ha perdut l’interès per les tasques i continguts acadèmics. En aquest context 

es volen impulsar valors com la responsabilitat, la puntualitat, la col·laboració, la 

solidaritat, el respecte per les normes i el compliment de les tasques encomanades i 

fomentar hàbits propis de les relacions interpersonals necessaris per a un treball 

cooperatiu i per a una inserció laboral. 

2. Possibilitar que aquest col·lectiu d’alumnes, a través d’un seguiment molt proper per part 

de l’Institut i de les empreses col·laboradores en el projecte, pugui obtenir el Graduat en 

Educació Secundària Obligatòria, sempre que es compleixin els pactes establerts. 

Art. 24. El projecte mans: alumnes 

1. Alumnat a partir del 3r curs d’educació Secundària obligatòria o bé que, havent cursat 2n 

d’ESO, no està en condicions de promocionar a 3r i ja ha repetit un curs a l’etapa.  

2. En cap cas un alumne que tingui setze anys o bé que estigui a punt de complir-los, pot 

iniciar-se en aquest projecte. 
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3. Alumnat que ha estat subjecte a altres mesures d’atenció a la diversitat, l’eficàcia de les 

quals ha resultat insuficient. 

4. Alumnat que presenta notables deficiències d’autoestima i motivació. 

5. Alumnat que rebutja el sistema acadèmic convencional però que valora positivament 

l’aprenentatge d’un ofici per a una futura integració en el món laboral. 

Art. 25. El projecte mans: selecció i incorporació de l’alumnat  

1. La demanda de participar en el projecte Mans pot venir donada pel mateix alumnat i/o 

les seves famílies, l’Equip docent i/o la CAD.  

2. Una vegada proposada la candidatura, el tutor/a del projecte Mans i el psicopedagog/a 

de l’EAP, fan un estudi acurat de cada cas i transmeten les seves consideracions a la 

CAD, que pren una decisió consensuada al respecte que és comunicada a l’Equip 

docent.  

3. Un cop feta aquesta selecció, a finals de maig o bé a principis de juny, es realitzen 

entrevistes amb els alumnes i les seves famílies per tal d’informar-los de les 

característiques del projecte i demanar-ne la seva conformitat mitjançant la signatura 

d’un document escrit. 

4. A final de juny o bé a inici de juliol el professor/a-tutor/a renova el conveni amb 

l’ajuntament corresponent, fa signar els acords de col·laboració amb les empreses i els 

contractes pedagògics amb les famílies, per tal que els alumnes puguin començar el 

projecte el primer dia del nou curs escolar. 

5. Durant el mes de setembre el professor/a elabora els plans individuals dels alumnes i 

cita la família per explicar-los el seu contingut i fer-los signar la seva conformitat en la 

participació del projecte singular Mans. 

Art. 26. El projecte mans: organització curricular 

1. L’organització curricular ve marcada pel PI de cada alumne/a. A grans trets, es tenen en 

compte els aspectes següents: 

a. Matèries del currículum a l’aula ordinària: prioritàriament l’alumnat cursarà, si cal 

de forma adaptada amb el grup ordinari, les àrees de Tecnologia, Visual i Plàstica 

i Educació física. A l’hora de triar les matèries que es cursen a l’aula ordinària 
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també es tindrà en compte les matèries que l’alumnat té pendents dels cursos 

anteriors i la distribució horària establerta amb caràcter general per al curs. 

b. Matèries del currículum en un grup específic: l’alumnat treballarà de forma 

adaptada i amb una metodologia globalitzada, intentant que les activitats siguin 

significatives, diversificades, motivadores i lligades a la seva realitat i al seu futur 

professional previsible, les altres àrees del currículum que no han estat incloses 

en l’apartat anterior. 

c. Àmbit pràctic: es realitza a l’empresa col·laboradora i consisteix en activitats de 

caràcter pràctic i funcional que promouen l’aprenentatge d’un ofici i l’adquisició 

d’habilitats necessàries per a la vida adulta i professional. 

Art. 27. El projecte mans: tutoria 

1. La tutoria dels alumnes del projecte singular Mans és responsabilitat del professorat 

especialista en psicologia i pedagogia. El/la tutor/a s’encarrega de dur a terme les 

tasques següents:  

a. Seguiment directe, continuat i acurat de cadascun dels alumnes. 

b. Comunicació regular amb la família.  

c. Coordinació amb les empreses col·laboradores. 

d. Traspàs de la informació acadèmica de l’alumne/a a l’Equip docent corresponent i 

a la comissió d’atenció a la diversitat. 

2. Els tutors de nivell actuen com a cotutors. Les seves principals tasques són les 

següents: comunicar al tutor/a qualsevol absència, retard o incidència de l’alumne/a i 

gestionar totes les activitats programades en l’hora setmanal de tutoria adreçada al grup-

classe de referència.  

Art. 28. El projecte mans: avaluació 

1. L’avaluació de l’alumnat del projecte singular Mans és contínua, amb l’observació 

sistemàtica del progrés en l’adquisició dels continguts proposats i amb una visió 

integradora de les valoracions de les diferents àrees. Els principals criteris d’avaluació 

són els següents: 

a. Assistència i puntualitat a les classes i a l’empresa.  

b. Assimilar els continguts mínims de cada matèria que es treballa a l’Institut. 
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c. Aprofitar les sortides acadèmiques. 

d. Adquirir habilitats i destreses relacionades amb el món laboral.  

2. Els principals instruments d’avaluació són els que citem a continuació: 

a. Qualificacions i comentaris del professorat dels Equips docents de l’actitud i del 

treball dels alumnes a les hores de permanència a l’Institut. 

b. Control del treball i dels deures realitzats durant les hores a la setmana de treball 

globalitzat. 

c. Resultats obtinguts de l’aplicació de diferents tipus de proves: competències 

bàsiques de 4t d’ESO, proves d’accés a CFGM, etc. 

d. Aprofitament de les sortides acadèmiques realitzades. 

e. Graella de valoració de l’empresa col·laboradora. 

f. Memòria de les pràctiques realitzades a l’empresa. 

3. La CAD és l’encarregada d’avaluar aquests alumnes. Les actuacions que duu a terme 

són les següents: 

a. Recull i estudia els informes trimestrals que elabora el tutor/a del projecte, basats 

en els instruments d’avaluació. 

b. Fa l’avaluació d’aquests alumnes, que coincideix amb el calendari d’avaluacions 

del centre, contemplant els objectius establerts pel que fa a les competències 

bàsiques i als criteris específics del programa. 

c. Decideix la seva continuïtat o no dins el projecte, segons el grau d’aprofitament. 

d. En les avaluacions finals ordinàries i extraordinàries determina les qualificacions 

que han de constar en els butlletins i pren decisions sobre el pas de curs o bé, si 

escau, l’atorgament o no del títol de graduat en ESO. 

4. En finalitzar cada curs escolar, el tutor/a designat pel centre educatiu ha de ser el 

responsable de traspassar la informació sobre l’alumne/a a les sessions d’avaluació final 

del centre educatiu. 

5. La comunicació amb la família es realitzarà de la manera següent: 

a. Cada trimestre la família de l’alumnat rebrà un informe on queden reflectits els 

progressos realitzats pel noi/a, tant a l’Institut com a l’empresa.  

b. Els resultats de l’avaluació final ordinària i de l’avaluació extraordinària es 

comunicaran mitjançant butlletins de qualificacions. 
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Art. 29. UEC: alumnat  

1. Poden incorporar-se a aquests programes els alumnes de 3r i 4t d’ESO, o alumnes que 

tinguin com a mínim 14 anys –i no més de 16– que presentin algun dels trets següents: 

a. Problemes de comportament i conductes agressives. 

b. Rebuig escolar. 

c. Trets d’inadaptació social.  

d. Risc de marginació. 

Art. 30. UEC: derivació 

1. S’inicia el procés de derivació després de constatar que les mesures d’atenció a la 

diversitat aplicades han resultat insuficients. 

2. La CAD ha de traslladar la proposta al director/a del centre educatiu, que és el 

responsable de la derivació. 

3. Si la proposta és acceptada, el director/a del centre la trasllada a la Inspecció d’Educació 

juntament amb la documentació següent: 

a. Informe del tutor/a de l’alumne/a, fent referència als motius pels quals proposa 

una escolarització en una UEC i a les actuacions prèvies que s’han portat a terme 

al centre a fi de donar resposta educativa a les necessitats específiques de 

l’alumne. 

b. Informe de l’EAP en el que hi constin els aspectes següents: valoració 

psicopedagògica de l’alumne/a, aspectes que cal prioritzar per compensar les 

dificultats d’adaptació escolar i la justificació de la conveniència d’assistir a la 

UEC. 

c. Un document signat pel pare, mare o tutor legal, on consti que han estat 

informats i que estan d’acord amb la mesura proposada. 

Art. 31. UEC: estructura i característiques 

1. Aquest programa es desenvolupa totalment en un centre educatiu extern amb el qual el 

Departament d’Ensenyament té un conveni de col·laboració.  

2. Els alumnes poden haver de venir a l’Institut un màxim de 4 hores a la setmana. El règim 

de permanència a l’Institut el determinarà la Direcció del centre educatiu. 
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3. Les activitats que faci un determinat alumne poden respondre a un o més dels àmbits 

que integren els programes: àmbit lingüístic i social, àmbit científic i tecnològic, i àmbit 

pràctic, en funció de si un alumne assisteix a la UEC a temps total o compartit amb 

l’Institut. 

4. L’atenció personalitzada a l’alumne ha d’incloure els aspectes següents: el reforç dels 

aprenentatges instrumentals, el suport emocional i afectiu, i l’acció d’orientació personal 

planificada per afavorir la seva transició a la vida adulta. 

Art. 32. UEC: acció tutorial 

1. La tutoria ha de ser compartida entre el tutor/a del centre educatiu, que ha de ser 

preferentment l’especialista en orientació educativa, i el responsable de l’alumne a la 

UEC. La tutoria es caracteritza per: 

a. Donar suport als aspectes psicològics que facilitin el desenvolupament de les 

habilitats emocionals i socials; 

b. Orientar l’alumne en l’elaboració del seu projecte de futur. 

c. Informar i assessorar les famílies  

Art. 33. UEC: seguiment acadèmic, avaluació i acreditació escolar 

1. El seguiment acadèmic i l’avaluació del procés de l’alumne s’ha de fer de manera 

col·legiada entre el responsable de l’alumne a la UEC i el tutor/a designat pel centre 

educatiu. 

2. Almenys una vegada cada trimestre el tutor/a del centre i l’EAP es reuniran amb el 

responsable de l’alumne a la UEC per avaluar el progrés de l’alumne. Cal llevar acta de 

cada reunió.  

3. Per la seva banda, el tutor/a de l’Institut traspassarà aquestes informacions a la comissió 

d’atenció a la diversitat. 

4. La CAD és l’encarregada d’avaluar aquests alumnes. Les actuacions que duu a terme 

són les següents: 

a. Recull i estudia les actes de les reunions entre el tutor/a del centre, l’EAP i el 

responsable de l’alumne a la UEC. 

b. Els informes sobre l’activitat que fa l’alumne, en funció si l’alumne assisteix a la 

UEC a temps total o compartit amb el centre educatiu. 
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c. Decideix la seva continuïtat o no dins el projecte, segons el grau d’aprofitament. 

d. En les avaluacions finals ordinàries i extraordinàries, determinarà les 

qualificacions que hauran de constar en els butlletins i prendrà decisions sobre el 

pas de curs o bé, si escau, l’atorgament o no del títol de graduat en educació 

Secundària obligatòria. 

5. En finalitzar cada curs escolar, el tutor/a designat pel centre educatiu ha de ser el 

responsable de traspassar la informació sobre l’alumne a les sessions d’avaluació finals. 

6. La comunicació amb la família es realitzarà de la manera següent: 

a. Cada trimestre la família de l’alumnat rebrà un informe on queden reflectits els 

progressos realitzats pel noi/a, tant a l’Institut com a l’empresa.  

b. Els resultats de l’avaluació final ordinària i de l’avaluació extraordinària es 

comunicaran mitjançant butlletins de qualificacions. 

7. En finalitzar cada curs escolar, el tutor/a designat pel centre educatiu traspassarà les 

qualificacions de l’alumne, que s’hauran consensuat prèviament amb la CAD, a les 

sessions d’avaluació final de l’Institut –tant a l’ordinària com a l’extraordinària–, i es 

recolliran en les corresponents actes d’avaluació. 

SECCIÓ 3a. DELS PLANS INDIVIDUALITZATS 

Art. 34. Definició 

1. Un PI és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar 

resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes. 

Art. 35. Alumnat 

1. La CAD decideix si es fa un PI. Els principals criteris que la CAD aplica a 

l’hora de prendre aquesta decisió són els que s’exposen a continuació. 

Han de tenir un PI els alumnes que presenten alguna de les següents 

característiques: 

a. Són nouvinguts. 

b. Participen en un projecte diversificació curricular –projecte Mans o 

bé unitat d’escolarització compartida–. 

c. Presenten altes capacitats. 
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d. Cursen estudis ordinaris simultàniament amb altres activitats. 

e. Estan compartint escolarització amb un centre d’educació especial. 

f. Presenten una malaltia prolongada. 

g. Han promocionat de curs, tot i no haver superat el curs actual, per 

continuar desenvolupament el mateix PI (decisió presa per la Junta 

d’avaluació final extraordinària i que consta en l’acta de la sessió) 

2. També poden ser susceptibles de tenir un PI els alumnes que tenen un 

dictamen d’escolarització de l’EAP, els que ja disposen d’un PI dels cursos 

anteriors o bé quan la CAD considera que un alumne manifesta la 

necessitat d’un programa personalitzat o de suports addicionals, a més de 

les adaptacions incorporades a la programació ordinària i de les mesures 

de reforç o ampliació previstes a l’aula i al centre. 

Art. 36. Participants 

1. El coordinador/a pedagògic és l’encarregat de coordinar el PI. 

2. El PI l’han d’elaborar les persones que coneixen millor l’estudiant i que treballaran 

directament amb ell/a. Han de participar-hi aquells docents que imparteixen àrees o 

matèries incloses en el PI, els docents d’educació especial i/o el professor d’orientació 

educativa. 

3. El director/a del centre aprova el PI, se’n responsabilitza i vetlla perquè l’equip 

responsable el dugui a terme, consulti i informi l’alumne/a i la família. 

Art. 37. Constància del PI 

1. Cal deixar una còpia del PI en l’expedient acadèmic de l’alumne/a. 
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 DE LES MESURES D’AMPLIACIÓ DELS APRENENTATGES: GRUP + de 8 CAPÍTOL V.

Art. 38. Característiques generals del grup + de 8 

1. El grup +de 8 és un grup format per alumnes de qualsevol curs d’ESO i que tingui un 

rendiment i resultats acadèmics elevats. 

Art. 39. Formació i dissolució 

2. Durant el mes de setembre el Coordinador/a del projecte recull els resultats del curs 

anterior i fa una primera selecció dels alumnes amb una mitjana de 8 com a mínim en la 

vuit matèries. Aquest procés és així per a 2n, 3r i 4t d’ESO, mentre que per als alumnes 

de 1r es recullen les notes de 6è de Primària. 

3. A l’avaluació 0 l’Equip docent també fa una proposta. A 1r d’ESO aquesta valoració es fa 

al final del 1r trimestre i els alumnes escollits s’incorporen al projecte una mica més tard. 

4. Un cop feta la tria es fa una reunió pels alumnes i les famílies per tal de donar a conèixer 

el projecte. 

5. Els alumnes escollits i les famílies, si accepten entrar en el projecte, han de signar un 

document d’acceptació. 

6. Al final de curs es fa una valoració de les tasques realitzades i, si és el cas, el 

professorat de l’Equip docent poden considerar tenir en compte les tasques realitzades 

per incloure-les en la valoració acadèmica de l’alumne. 

7. En acabar el curs escolar el grup es dissol i al curs següent torna a començar de nou el 

procés de selecció. 
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TÍTOL III. DE L’AVALUACIÓ  

 DE L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT (GENERALITATS) CAPÍTOL VI.

SECCIÓ 1a. DE LES CONSIDERACIONS GENERALS  

Art. 40. Finalitat de l’avaluació  

1. La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne/a 

mitjançant l’avaluació inicial; informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge 

amb l’avaluació contínua i formativa; comprovar els progressos de cada alumne/a amb 

l’avaluació contínua i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés 

dels alumnes.  

Art. 41. Característiques de l’avaluació  

1. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en l’ESO ha de ser contínua i 

diferenciada segons les matèries del currículum. Els objectius i les competències 

bàsiques, que indiquen el sentit general en què ha de progressar tot l’alumnat, han de 

ser el referent de les programacions i l’avaluació.  

2. L’avaluació ha de ser contínua, atès que és un component essencial de la mateixa 

programació de les matèries, i té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i 

detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les 

mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés 

d’aprenentatge. A fi que l’avaluació seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés 

d’aprenentatge.  

3. L’avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i 

la informació que proporciona ha de permetre no tan sols millorar els aprenentatges de 

l’alumnat sinó també els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent. 

L’avaluació ha de constatar l’assoliment de resultats de l’aprenentatge.  

4. L’avaluació ha de ser, també, diferenciada segons les matèries del currículum, a fi de 

constatar els avenços de l’alumnat en cadascuna d’elles. Els referents per a l’avaluació 
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són l’assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les matèries. 

Així mateix s’han de tenir en consideració els diferents elements del currículum, el treball 

fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a.  

5. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de Batxillerat serà contínua i 

diferenciada segons les diferents matèries del currículum. Els objectius i les 

competències generals i específiques, que indiquen el sentit en què han de progressar 

tots els alumnes i les alumnes, seran el referent de les programacions. Els referents 

directes per a l’avaluació de les matèries seran els criteris d’avaluació. Així mateix, s’han 

de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a classe i 

l’interès i esforç a progressar demostrat per l’alumnat.  

6. A fi i efecte que l’avaluació sigui contínua, s’hauran d’establir pautes per a l’observació 

sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés d’aprenentatge. 

Quan durant el procés d’avaluació continuada es detecti que l’alumnat no progressa 

adequadament, el professorat, en qualsevol moment del curs, pot establir les mesures 

pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació. En les actes de 

les sessions d’avaluació efectuades al llarg del curs, hi haurà d’haver constància 

expressa dels resultats obtinguts per l’alumnat en les activitats de recuperació 

esmentades. 

Art. 42. Elements per a l’avaluació contínua 

1. L’avaluació continua suposa la valoració per part del professorat de l’assoliment de les 

competències bàsiques, el treball fet a classe i l’interès i esforç per progressar que hagi 

fet l’alumne segons els criteris establerts en les respectives programacions curriculars 

dels Departaments i en la seva pròpia de la matèria.  

2. En el Batxillerat en el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, l’expressió oral ha de 

representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada matèria. Es potenciarà 

també la producció de textos creatius de tot tipus (descripcions, argumentacions, 

valoracions, etc.), i l’avaluació d’aquests escrits haurà de representar com a mínim el 

25% de la qualificació final de cada matèria d’aquest àmbit. Aquesta avaluació la farà el 

professorat de llengües d’acord amb les observacions pròpies i amb les valoracions que 

li transmeti el professorat de les altres matèries. El centre haurà d’incloure en el seu PEC 

les directrius de treball de l’expressió oral i escrita per al conjunt de les matèries de 

Batxillerat.  
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Art. 43. Instruments d’avaluació  

1. Es consideren instruments d’avaluació totes aquelles activitats (proves escrites, orals, 

preguntes a classe, memòries, lectures, treball a classe, etc.) que contribueixen al 

procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat. Aquests instruments estaran recollits 

en les programacions dels Departaments.  

2. L’alumnat i la famílies han de conèixer des de l’inici de curs aquests instruments i la seva 

valoració.  

3. El professor ha de mostrar a l’alumnat les seves proves escrites i els seus treballs 

corregits, tot facilitant-los els aclariments sobre la qualificació i les orientacions per a la 

millora del procés d’aprenentatge. 

4. El professorat ha de custodiar els instruments d’avaluació fins a l’inici del curs següent 

per preveure possibles reclamacions. 

5. Els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de la 

Inspecció per a possibles comprovacions. Pel que fa al material que hagi pogut contribuir 

a atorgar les qualificacions (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.), és 

convenient comentar-lo i lliurar-lo a l’alumnat com a part del seu procés d’aprenentatge. 

Per tal de garantir el dret a la revisió de qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins 

a final de curs el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació 

continuada. També, amb aquesta finalitat, el professorat conservarà el seu registre de 

qualificacions i el material d’avaluació que no hagi estat lliurat a l’alumnat (com ara el 

que s’hagi utilitzat en les avaluacions extraordinàries) fins al 30 de setembre de l’any del 

curs següent.  

Art. 44. Reforços i les recuperacions 

1. Per tal de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir el 

procés educatiu amb èxit els Departaments tindran programades activitats de reforç i de 

recuperació dels aprenentatges. 

2. Els instruments de recuperació hauran de ser coneguts per l’alumnat amb antelació i 

podran ser d’una avaluació, de totes o bé d’un curs sencer sempre que l’alumne hagi 

passat de curs amb aquesta matèria no superada.  
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3. En el si de cada Departament s’hauran de programar aquestes activitats amb caràcter 

general per tal que el professorat les apliqui en la seva matèria. En qualsevol cas 

aquestes mesures no poden consistir només en la superació d’una prova.  

4. En el cas de les recuperacions de setembre els alumnes hauran de lliurar una part teòric-

pràctica que equivaldrà a un 50% de la nota final i realitzar una prova amb una valoració 

del 50% de la nota final. Aquesta prova haurà de tenir una nota mínima de 4.  

5. En les sessions d’avaluació haurà de quedar constància del resultats de les 

recuperacions.  

Art. 45. Competències bàsiques 

1. Per tal de planificar aquestes activitats de reforç i recuperació caldrà tenir en compte les 

competències bàsiques que, amb caràcter general, són contemplades per cada matèria. 

També caldrà considerar els objectius finals de l’etapa. 

Art. 46. Participació de l’alumnat i les famílies 

1. Per tal de garantir el dret de les famílies a participar en el procés educatiu dels seus fills i 

filles i millorar-ne la qualitat, el professorat corresponent ha d’informar l’alumnat i les 

seves famílies dels criteris d’avaluació generals del centre i dels de cada matèria, així 

com de les estratègies de recuperació. Així, els criteris d’avaluació han d’estar a 

disposició de les famílies en l’entorn virtual d’aprenentatge que procedeixi. 

2. L’alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, tenen dret a sol·licitar al 

professorat aclariments respecte de les qualificacions d’activitats d’aprenentatge, dels 

informes derivats de les sessions d’avaluació trimestral i de les qualificacions finals 

atorgades per l’Equip docent, i també poden formular reclamacions sobre aquestes 

qualificacions finals d’acord amb el procediment establert. 

Art. 47. L’adopció dels acords en votacions en reunions d’avaluació 

1. En reunions d’avaluació es poden votar els següents aspectes: 

a. Si s’aprova alguna matèria per Junta. 

b. Si es promociona un alumne/a amb més matèries de les establertes per a 

promocionar amb Pla Individual. 
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2. En ambdós casos, les votacions es faran a mà alçada i caldrà un resultat mínim de dos 

terços dels membres assistents de la Junta d’avaluació. 

SECCIÓ 2a. DELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ 

Art. 48. Documents oficials d’avaluació 

1. Són documents oficials del procés d’avaluació: les actes d’avaluació finals, l’expedient 

acadèmic i l’historial acadèmic d’educació Secundària, així com l’informe personal per 

trasllat. 

2. EI director/a, com a responsable de totes les activitats del centre, ho és també de les 

d’avaluació i amb la seva signatura ha de visar els documents oficials. 

3. Els documents esmentats han de romandre al centre i la persona que exerceixi les 

funcions de secretari/ària és la responsable de la seva custòdia, tant en format imprès 

com en suport electrònic, així com de les certificacions que se sol·licitin. 

4. Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i 

els cognoms dels signants. A mesura que s’implementi la signatura electrònica, aquests 

documents es poden substituir pels seus equivalents en format electrònic. 

5. L’acta d’avaluació final extraordinària és el document oficial que recull les qualificacions 

de les matèries del curs i de les matèries no superades de cursos anteriors. També han 

d’incloure les decisions de pas de curs i, si escau, la proposta per a l’expedició del títol 

de graduat/da en educació Secundària obligatòria de l’alumnat que compleixi els 

requisits corresponents. 

6. L’expedient acadèmic i l’historial acadèmic d’educació Secundària obligatòria recullen, si 

escau, les qualificacions i les decisions consignades en l’acta d’avaluació final 

extraordinària. 

7. Els Equips docents de 4t d’ESO acabaran d’elaborar, per a l’alumne/a que acrediti 

l’etapa, el document orientador sobre les opcions més adequades per a la seva 

continuïtat acadèmica i professional. 

8. De la mateixa manera, als alumnes que no obtinguin el graduat en ESO i no continuïn en 

l’etapa se’ls ha d’expedir igualment un document orientador i el certificat oficial d’estudis 

obligatoris. Al portal de centre es pot descarregar el model del certificat oficial d’estudis 

obligatoris. 
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9. Cal tenir en compte que determinats alumnes que han repetit algun curs i es troben a 3r 

d’ESO en edat de finalització de l’escolaritat obligatòria poden optar per abandonar els 

estudis abans d’accedir al 4t curs de l’etapa, raó per la qual caldrà que se’ls prepari 

també el document orientador sobre les seves possibles opcions acadèmiques i 

professionals i el certificat oficial d’estudis obligatoris. 

Art. 49. Actes d’avaluació finals ordinàries 

1. Les actes d’avaluació finals ordinàries s’estenen per a cadascun dels cursos de l’ESO i 

del Batxillerat. Hi ha de constar la relació nominal de l’alumnat amb les qualificacions de 

les matèries del curs i de les matèries no superades de cursos anteriors. També han 

d’incloure les decisions de pas de curs i, si escau, la proposta per a l’expedició del títol 

de graduat/ada en educació Secundària obligatòria o del Batxillerat. 

2. S’han d’omplir en la darrera sessió d’avaluació del curs i tancar abans de fer les 

avaluacions extraordinàries. 

3. Les ha de signar tot el professorat que compon l’Equip docent i han de tenir el vistiplau 

del director/a del centre. 

4. Així mateix, els Equips docents de 4t d’ESO han de tenir cura de l’elaboració d’un 

document orientador, confidencial i de contingut no prescriptiu, per a l’alumne/a sobre les 

opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional. 

5. En el Batxillerat un cop lliurada la llista de les qualificacions finals, qualsevol modificació 

de les notes haurà de comunicar-se als Serveis Territorials corresponents mitjançant un 

certificat del director/a del centre, per tal que, un cop informada per la Inspecció 

d’Educació, es trameti a la Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat, la qual 

el farà arribar a l’Oficina d’Organització de les PAU. 

Art. 50. Actes d’avaluació finals extraordinàries 

1. L’acta d’avaluació final extraordinària és el document oficial que recull les qualificacions 

de les matèries del curs i de les matèries no superades de cursos anteriors. També han 

d’incloure les decisions de pas de curs i, si escau, la proposta per a l’expedició del títol 

de graduat/da en educació Secundària obligatòria de l’alumnat que compleixi els 

requisits corresponents. 
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2. L’expedient acadèmic i l’historial acadèmic d’educació Secundària obligatòria recullen, si 

escau, les qualificacions i les decisions consignades en l’acta d’avaluació final 

extraordinària. 

3. Els Equips docents de 4t d’ESO acabaran d’elaborar, per a l’alumne/a que acrediti 

l’etapa, el document orientador sobre les opcions més adequades per a la seva 

continuïtat acadèmica i professional. 

4. De la mateixa manera, als alumnes que no obtinguin el graduat en ESO i no continuïn en 

l’etapa se’ls ha d’expedir igualment un document orientador i el certificat oficial d’estudis 

obligatoris. 

5. Cal tenir en compte, que determinats alumnes que han repetit algun curs i es troben a 3r 

d’ESO en edat de finalització de l’escolaritat obligatòria, poden optar per abandonar els 

estudis abans d’accedir al 4t curs de l’etapa, raó per la qual caldrà que se’ls prepari 

també el document orientador sobre les seves possibles opcions acadèmiques i 

professionals i el certificat oficial d’estudis obligatoris. 

Art. 51. Expedient acadèmic 

1. L’expedient acadèmic de l’alumne/a és un document que té la funció de recollir de 

manera acumulativa els resultats de l’avaluació obtinguts per l’alumne/a al llarg de l’ESO 

i totes les dades personals i acadèmiques rellevants. 

2. L’expedient acadèmic conté: les dades d’identificació del centre, les dades personals de 

l’alumne/a, les dades i la documentació d’incorporació de l’alumne/a a l’etapa, els 

resultats de les avaluacions finals, les decisions de pas de curs i titulació, les 

observacions que l’Equip docent consideri oportú de fer-hi constar, les dades i la 

documentació d’acabament o de sortida de l’etapa i qualsevol resolució administrativa de 

caràcter singular que afecti l’alumne/a i, si escau, els PI. 

Art. 52. Historial acadèmic de l’ESO i del Batxillerat 

1. L’historial acadèmic de l’ESO és el document oficial que reflecteix els resultats de 

l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumnat al llarg de l’etapa i té 

valor acreditatiu dels estudis cursats. La seva custòdia correspon al centre educatiu en 

què l’alumnat estigui escolaritzat. 
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2. L’historial acadèmic de l’ESO s’ha de lliurar a l’alumnat a l’acabament de l’ensenyament 

obligatori o del Batxillerat i, en tot cas, en finalitzar la seva escolarització en 

l’ensenyament bàsic en règim ordinari. Aquesta circumstància s’ha de reflectir en el 

corresponent expedient acadèmic. 

3. L’historial acadèmic de l’ESO ha de contenir les dades identificat ives de l’alumne/a, les 

matèries o àmbits cursats en cada un dels anys d’escolarització i els resultats obtinguts 

en l’avaluació, les decisions sobre si passa al curs següent i sobre la proposta 

d’expedició del títol de graduat/graduada en educació Secundària obligatòria o del 

Batxillerat, junt amb la data en què es van adoptar aquestes decisions, així com la 

informació relativa als canvis de centre. Hi ha de figurar, així mateix, la indicació de les 

matèries que s’han cursat amb PI i la indicació de les resolucions de caràcter singular 

que afectin acadèmicament l’alumne. 

Art. 53. Trasllat de centre 

1. Quan un alumne o una alumna es traslladi a un altre centre per continuar els estudis, el 

centre d’origen ha de trametre al centre de destinació, i a petició d’aquest, l’historial 

acadèmic de l’ESO i, si escau, l’informe personal per trasllat, acreditant que les dades 

que conté concorden amb l’expedient que es custodia al centre. 

2. El centre receptor ha d’obrir el corresponent expedient acadèmic. 

3. La matriculació de l’alumne/a adquirirà caràcter definitiu un cop rebut l’historial acadèmic 

degudament formalitzat. 

4. En el cas que, per trasllat de l’alumne/a, els documents oficials d’avaluació hagin de tenir 

efecte fora de Catalunya, les qualificacions s’han de codificar així: excel·lent (SB), 

notable (NT), bé (BI), suficient (SU), insuficient (IN) i també han d’anar acompanyades 

de la corresponent qualificació numèrica. 

5. En el cas de l’alumnat que es traslladi a centres d’altres comunitats autònomes en què el 

català no sigui llengua oficial, cal redactar l’historial acadèmic i l’informe personal per 

trasllat en català i castellà. 

Art. 54. Informe personal per trasllat 

1. A fi de garantir la continuïtat del procés d’aprenentatge de l’alumnat que es trasllada a un 

altre centre sense haver conclòs el curs, s’ha d’emetre un informe personal on es farà 
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constar la informació recollida de l’Equip docent necessària per a l’adequada continuïtat 

del procés d’aprenentatge. 

2. Com a mínim, s’hi han de consignar els elements següents: 

a. Resultats parcials de l’avaluació, en cas que ja hagi tingut lloc alguna sessió 

d’avaluació. 

b. Aplicació, si escau, de mesures educatives complementàries de reforç i suport, 

així com dels PI aplicats. 

c. Totes les observacions que es consideren oportunes sobre el progrés general de 

l’alumne/a. 

3. L’informe personal per trasllat, que només s’ha d’emetre en el cas previst en l’apartat 

anterior, l’ha d’elaborar i firmar la persona que exerceix la tutoria, amb el vistiplau del 

director/a, a partir de les dades facilitades pels professors de les matèries o àmbits. 

Art. 55. Altres documents d’avaluació 

1. Les actes de les sessions d’avaluació no finals, el full de seguiment acadèmic i els 

butlletins de qualificacions són documents obligatoris del procés d’avaluació. 

2. Correspon a cada centre, en el marc de la seva autonomia, adoptar els models més 

adequats per a aquests documents. 

3. Les signatures dels documents han de ser autògrafes i a sota hi ha de constar el nom i 

els cognoms dels signants. 

4. En tots els documents elaborats s’hi ha d’incorporar un ús no sexista ni androcèntric del 

llenguatge. 

Art. 56. Full de seguiment acadèmic 

1. La persona tutora ha de disposar d’un full de seguiment acadèmic de cada alumne/a, en 

el qual haurà de fer constar les observacions pertinents respecte al seu procés 

d’aprenentatge. 

2. Els fulls de seguiment acadèmic s’han de conservar en el centre fins que l’alumne/a 

finalitzi l’escolarització. Les persones tutores han de guardar aquests informes i posar-los 

a disposició dels altres professors de l’alumne/a. 
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Art. 57. Custòdia de la documentació 

1. Tots els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de 

la Inspecció per a possibles comprovacions. També, amb aquesta finalitat, cal mantenir 

en el centre fins a l’inici del curs següent el material que hagi pogut contribuir a atorgar la 

qualificació en l’avaluació extraordinària i els documents de registre de l’avaluació 

continuada. 

2. L’alumnat ha de conservar fins a final de curs el material que se li lliuri i que hagi 

contribuït a la seva avaluació continuada (proves escrites, treballs, quaderns de 

pràctiques, etc.). 

Art. 58. Dades personals de l’alumnat 

1. Pel que fa a l’obtenció de les dades personals de l’alumnat, a la seva cessió d’uns 

centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades, cal ajustar-se al 

que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

SECCIÓ 3a. DE LES RECLAMACIONS A LES NOTES 

Art. 59. Reclamacions motivades per les qualificacions de l’ESO i del Batxillerat 

1. Els alumnes –o els seus pares, mares o tutors legals, en el cas que siguin menors 

d’edat– tenen dret a sol·licitar per escrit (amb el document que trobaran a secretaria) 

aclariments per part del professorat 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. 

Art. 60. Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d’ESO i 

Batxillerat 

1. Les reclamacions escrites respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no 

es resolen directament entre el professor/a i l’alumne/a afectats, es presentaran al 

tutor/a, el qual les traslladarà al Departament o seminari corresponent per tal que 
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s’estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor o professora. 

L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes 

del Departament o seminari i es comunicaran a l’Equip docent del grup corresponent. 

Art. 61. Reclamacions per qualificacions finals d’ESO 

1. Per a les qualificacions finals de curs o d’etapa, com també per a les decisions que 

s’hagin adoptat respecte a la promoció de curs, els centres establiran un dia en què 

l’Equip docent estudiarà i resoldrà les possibles reclamacions, que s’hauran de presentar 

per escrit en el termini de 48 hores, adreçades al director/a del centre, que convocarà, si 

escau, una reunió extraordinària de l’Equip docent. La decisió de l’Equip docent respecte 

a la reclamació presentada es prendrà per consens. En cas de no poder arribar-hi, es 

resoldrà per majoria simple i, en cas d’empat, decidirà el vot del tutor/a. 

2. Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar en una acta 

elaborada a aquest efecte pel tutor/a i signada pels membres de l’Equip docent. 

3. A la vista de la decisió de l’Equip docent, el director/a del centre emetrà resolució relativa 

a la reclamació, resolució que es notificarà a l’interessat. En el cas que la reclamació 

sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director/a, a l’acta d’avaluació 

corresponent i es comunicarà a l’Equip docent del grup. 

4. La resolució que el director/a doni a la reclamació es podrà recórrer davant la direcció 

dels Serveis Territorials corresponents, en escrit del recurrent presentat per mitjà de la 

direcció del centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la 

notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s’haurà de fer constar en la notificació de 

resolució que el centre fa arribar a l’interessat o interessada. 

5. En el cas que l’interessat/da presenti recurs contra la resolució del centre, el director/a el 

trametrà als Serveis Territorials corresponents, juntament amb la documentació següent: 

a. còpia de la reclamació adreçada al director/a del centre, 

b. còpia de l’acta d’avaluació, 

c. còpia de l’acta de la reunió en què s’hagi analitzat la reclamació, 

d. còpia de la resolució del director/a del centre, 

e. còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne/a al llarg de 

l’etapa, 

f. qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director/a o a petició de 

l’interessat/da, es consideri pertinent adjuntar. 
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6. La Inspecció elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes procedimentals seguits 

en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Si de l’informe i 

de la documentació se’n desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el 

procediment d’avaluació, la direcció dels Serveis Territorials encarregarà aquesta tasca a 

una comissió formada per un professor/a del centre que no hagi estat responsable 

directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel director/a, un professor/a 

d’un altre centre i un inspector/a, proposats per la Inspecció d’Educació. D’acord amb 

l’informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, la direcció dels Serveis Territorials ho 

resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat/da, per mitjà de la direcció del 

centre. 

7. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que el professorat mantingui un 

registre de tots els elements que ha utilitzat per qualificar i cal que conservi en el centre, 

o que hagi retornat als alumnes, tots els elements escrits. Els exercicis escrits que no 

s’hagin retornat als alumnes, i les proves extraordinàries, si escau, s’hauran de 

conservar fins al 30 de setembre de l’any del curs següent. 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 aquests així ho havien demanat 

prèviament. 

Art. 62. Reclamacions per qualificacions finals de Batxillerat 

1. Per a cada una d’aquestes qualificacions el centre establirà un dia en què els professors 

i professores estudiaran i resoldran les possibles reclamacions, relacionades amb alguna 

matèria. Si l’alumna no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un 

escrit adreçat al director/a i presentat el mateix dia o l’endemà. Per resoldre aquestes 

reclamacions se seguirà la tramitació següent: 

a. El director/a traslladarà la reclamació al Departament o seminari corresponent per 

tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord 

amb els criteris d’avaluació establerts pel Departament o seminari. Si aquest 

consta només d’un o dos membres, s’ampliarà, en aquest cas, fins a tres, amb 

els professors que el director/a designi (entre el professorat d’altres matèries del 

mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la seva 

proposta raonada de resolució es faran constar en el llibre d’actes del seminari o 

Departament. 
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b. En vista de la proposta del seminari o Departament i de l’acta de la sessió 

d’avaluació en què l’Equip docent atorgà les qualificacions finals, el director/a 

podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de 

l’Equip docent. En aquest últim cas resoldrà, en vista dels elements abans 

esmentats i de la proposta que faci l’Equip docent en la reunió extraordinària, les 

deliberacions de la qual constaran en una acta singular elaborada a tal efecte. 

c. La resolució del director/a es notificarà a l’interessa/da per escrit. En el cas que 

sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director/a, l’acta 

d’avaluació corresponent i es comunicarà a l’Equip docent del grup. En la 

notificació de la resolució del director/a s’indicaran els terminis i el procediment 

que per recórrer s’especifiquen en el punt següent. 

d. L’alumne/a –o els seus pares o tutors legals, si és menor d’edat– podran recórrer 

la resolució del director/a en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de 

la notificació de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat a la direcció dels 

Serveis Territorials corresponents, s’haurà de presentar al mateix centre de 

Batxillerat, la direcció del qual el trametrà als Serveis Territorials, juntament amb 

la documentació següent: 

i. Una còpia de la reclamació adreçada al director/a del centre. 

ii. Una còpia de l’acta de les reunions en la qual s’hagi estudiat la 

reclamació. 

iii. Una còpia de la resolució recorreguda. 

iv. Una còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne/a. 

v. Qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de 

l’interessat o interessada, consideri pertinent d’adjuntar-hi. 

2. La Inspecció elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes procedimentals seguits 

en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. 

3. Si de l’informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació 

o el procediment d’avaluació, la direcció dels Serveis Territorials encarregarà 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/a, un professor o professora d’un altre centre i un inspector o inspectora, 

proposats per la Inspecció d’Educació. D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si escau, 

de la comissió, la direcció dels Serveis Territorials ho resoldrà definitivament, amb 

notificació a l’interessat o interessada, per mitjà de la direcció del centre. 
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4. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que el professorat mantingui un 

registre de tots els elements que ha utilitzat per qualificar i cal que conservi en el centre 

tots els elements escrits. Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als alumnes, i les 

proves extraordinàries, si escau, s’hauran de conservar fins al 30 de setembre de l’any 

del curs següent. 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 aquests així ho havien demanat prèviament. 

Art. 63. Reclamacions per qualificacions finals dels Cicles 

1. Els alumnes tenen dret que la seva dedicació, esforç i rendiment escolar siguin valorats i 

reconeguts amb objectivitat; tenen dret a ser informats, a l’inici de cada curs, dels criteris 

d’avaluació, de qualificació i de les proves a les quals seran sotmesos; podran sol·licitar 

revisions respecte a les qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluació tant 

parcials com finals de cada curs; i podran reclamar contra les qualificacions obtingudes i 

les decisions de promoció o obtenció del títol acadèmic que corresponguin. 

2. La direcció del centre farà públics els continguts mínims, els criteris d’avaluació i els 

sistemes de recuperació establerts en les respectives programacions didàctiques. 

3. Es pot reclamar contra les qualificacions de caràcter ordinari o de caràcter final quan no 

s’hi estigui d’acord per: 

a. Aplicació incorrecta dels criteris d’avaluació i de qualificació establerts a la 

programació didàctica i/o en la normativa vigent. 

b. Inadequació d’un o més instruments d’avaluació als objectius i continguts 

establerts a la programació didàctica, currículum o normativa vigent. 

4. Si després de demanar aclariments al professor responsable de la nota, es manté el 

desacord amb la nota es pot presentar reclamació escrita adreçada a la direcció del 

centre. 

5. Un cop presentada la reclamació, es constituirà una comissió integrada per tres 

professors, preferentment amb atribució docent en la matèria. Aquesta comissió 

demanarà la informació que consideri convenient a qui va emetre la qualificació i revisarà 

si s’han aplicat correctament els criteris d’avaluació i si la prova s’adequa als objectius i 

continguts; elaborarà un informe motivat sobre les conclusions obtingudes, en el qual 

proposarà la modificació o ratificació de la qualificació o decisió reclamada. La direcció, 

vist aquest informe, resoldrà la reclamació i ho notificarà per escrit als interessats. 
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 DE LES AVALUACIONS FINALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CAPÍTOL VII.

Art. 64. Generalitats 

1. La regulació de l’avaluació de l’alumnat de l’ESO es desplega a l’Ordre EDU/295/2008, 

de 13 de juny, i a l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març, que modifica diversos punts de la 

primera. També són d’aplicació el decret 187/2015, de 25 d’agost, i la resolució de 27 de 

novembre de 2015, que desenvolupa aspectes específics del decret. 

2. L’avaluació de l’alumne és global, contínua i diferenciada segons les matèries. A banda, 

cal tenir en compte diferents especificitats quant a la superació de les matèries i la 

promoció de curs. 

3. Quant a l’alumnat amb PI cal tenir en compte: 

a. L’alumnat nouvingut ha de ser avaluat de manera molt individualitzada. Els 

alumnes d’aula d’acollida han de ser avaluats en funció del nivell d’aprenentatge 

inicial i comunicatiu de la llengua catalana i els de suport lingüístic i social segons 

les possibilitats d’accés al currículum normalitzat. Els butlletins finals (juny i 

setembre) dels alumnes que s’han incorporat durant el primer trimestre han de 

registrar les notes i comentaris de totes les matèries del currículum, en els 

butlletins dels que han vingut durant el segon trimestre hi pot constar alguna 

matèria sense avaluar (NA) i en els butlletins dels que han començat les classes 

durant el tercer trimestre totes les matèries es consignaran com a no avaluables 

(NA). 

b. Els criteris de promoció poden ser diferents als establerts amb caràcter general 

en relació també amb el nombre màxim de matèries suspeses amb què es pot 

accedir al curs següent.  

c. Pel que fa a l’acreditació de l’etapa, una avaluació positiva del PI no sempre ha 

de comportar una acreditació sistemàtica de l’etapa. Aquesta circumstància ha de 

quedar concretada en el PI per tal que professors, alumnes, pares i mares i/o 

tutors legals coneguin els criteris que regeixen per a l’obtenció del Graduat en 

ESO. 

4. L’equip docent, coordinat pel tutor del grup, ha d’actuar de manera col·legiada en tot el 

procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que en resultin. 

5. Els pares i les mares i/o els tutors legals han de conèixer la situació acadèmica de 

l’alumne, les decisions relatives al procés que ha seguit i el seu progrés educatiu. 
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6. En finalitzar cadascun dels cursos i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip 

docent ha de prendre les decisions corresponents quant a la superació de matèries i la 

promoció de l’alumnat.  

Art. 65. Superació de matèries 

1. Cada professor/a en base a les evidències obtingudes durant el curs i seguint els criteris 

d’avaluació acordats pel seu Departament posa la nota numèrica corresponent a cada 

alumne, a més de comentaris valoratius. La matèria es considerà aprovada a partir del 5. 

2. Excepcionalment, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria. Per prendre 

aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip 

docent presents en la sessió. Seguint aquest procediment es poden modificar un màxim 

de dues matèries, entre juny i setembre. En aquest cas, la qualificació serà de suficient i 

s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc (o de la forma que vingui determinada pel 

programa oficial de gestió utilitzat). 

3. Es consideren matèries diferents les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. 

 

Art. 3. Promoció de curs 

1. En finalitzar cadascun dels cursos i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip 

docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció de l’alumnat.  

Art.4. Convocatòria extraordinària del mes de setembre 

1. Les proves extraordinàries s’han d’emmarcar en el procés d’avaluació contínua. En 

aquest context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària de setembre ha 

de ser el resultat global obtingut a partir de la valoració de tres elements: 

a. l’evolució de l’alumne durant el curs,  

b. les activitats de recuperació que s’hagi proposat realitzar al llarg de l’estiu, que 

comptaran un 50% de la nota final  
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c. i la prova extraordinària, amb una ponderació del 50% de la nota final; aquesta 

prova haurà de tenir una nota mínima de 4. 

d. per aprovar és necessari presentar les activitats de recuperació i fer l’examen. 

e. l’alumnat amb PI pot ser avaluat amb criteris diferents als establerts amb caràcter 

general.  

2. Les dates de la convocatòria extraordinària les fixa cada curs el Departament 

d’Ensenyament. 

SECCIÓ 1a. DE L’AVALUACIÓ DE 1R A 3R D’ESO 

Art. 66. Promoció de curs 

1. Es promociona al curs següent quan s’ha obtingut avaluació positiva en totes les 

matèries. 

2. Es pot promocionar al curs següent quan es té avaluació negativa com a màxim en dues 

matèries, sempre que no siguin simultàniament dues de les següents: llengua catalana i 

literatura, llengua castellana i literatura, i matemàtiques. 

3. De forma excepcional es pot autoritzar la promoció d’un alumne amb avaluació negativa 

en tres matèries o en dues de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura, 

llengua castellana i literatura, i matemàtiques). 

4. Per a la promoció, cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en diferents 

cursos són matèries diferents. 

5. L’alumne pot repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, dins 

de l’etapa si no ha repetit a l’educació primària. 

6. Si l’alumne té un Pla individual pot promocionar sense la necessitat d’aprovar cap 

matèria d’acord amb el seu PI. 

7. L’alumne també pot promocionar sense la necessitat d’aprovar cap matèria si està 

repetint aquell curs d’acord amb la impossibilitat legal de repetir. 

8. L’alumne que promocioni sense haver superat totes les matèries ha de disposar durant 

el curs següent de mesures específiques i/o extraordinàries destinades a recuperar els 

aprenentatges. 
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SECCIÓ 2a. DE L’AVALUACIÓ DE 4T D’ESO 

Art. 67. Superació de l’etapa i obtenció del títol de graduat/da  

1. La superació d’etapa i l’obtenció del títol de graduat/da en ESO estan regulats per 

l’article 14 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny i l’Ordre ENS/56/2012, de 8 de març. 

També són d’aplicació el Decret 187/2015, de 25 d’agost, i la Resolució de 27 de 

novembre de 2015, que desenvolupa aspectes específics del Decret. 

2. Tant en la convocatòria ordinària del mes de juny com en l’extraordinària del mes de 

setembre: 

a. Obté el títol de graduat/da en ESO l’alumnat que hagi superat totes les matèries 

de l’etapa. 

b. Pot obtenir el títol l’alumne/a que tingui dues matèries suspeses, sempre que 

aquestes no siguin instrumentals (català, castellà o matemàtiques). De forma 

excepcional, es pot decidir la promoció d’un alumne que hagi suspès tres 

matèries o dues matèries instrumentals. 

c. L’equip docent pot decidir que un alumne o alumna que té una, dues i, 

excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. Per prendre 

aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent 

presents (majoria simple). En cas d’empat, el tutor decideix, d’acord amb l’article 

14.3 de l’Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny. Aquesta decisió pot ser presa tant 

en la convocatòria ordinària del mes de juny com en l’extraordinària de setembre. 

d. L’alumnat amb PI s’ha d’avaluar d’acord amb els criteris d’avaluació del mateix 

PI. 

e. En aquesta avaluació final d’etapa cal considerar les implicacions, pel que fa a 

possibilitats de cursar determinats estudis, que pot tenir per a l’alumne/a 

l’obtenció del títol de graduat en la convocatòria ordinària de juny o bé esperar 

fins a l’extraordinària de setembre. 

3. De forma excepcional, l’alumne pot repetir 4t dues vegades si no ha repetit en cursos 

anteriors. 
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Art. 68. El Graduat en Educació Secundària Obligatòria: millora dels resultats 

educatius i la cohesió social 

1. El graduat en ESO és una titulació bàsica que permet accedir als estudis de Batxillerat, 

als CFGM de Formació Professional i al món laboral. 

2. Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu i el marc de referència 

curricular. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat 

de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 

necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament 

i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Un 

currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de 

tota la vida. L’etapa de l’educació secundària obligatòria proporciona a tots els nois i les 

noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid, 

adquirir les competències culturals i socials relatives a l’expressió i comprensió oral, a 

l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida quotidiana.  

3. L’educació secundària obligatòria garanteix la igualtat real d’oportunitats per 

desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i 

emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. També contribueix a 

educar per a la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, rebutjant tot tipus de 

comportaments discriminatoris per raó de sexe, a l’autonomia personal, la 

coresponsabilitat i la interdependència personal i a la comprensió dels elements bàsics 

del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que 

permeten un coneixement i arrelament a Catalunya. Així mateix, contribueix a 

desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la 

sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.  

4. El Graduat en ESO s’ha d’entendre des de la perspectiva de l’assoliment d’una etapa de 

quatre cursos. És per això que la finalitat primordial de l’ESO és que els nois i les noies 

puguin obtenir aquest títol per continuar estudiant o per incorporar-se al món laboral. 

5. No obtenir aquest títol significa que no s’ha aconseguit un desenvolupament personal 

sòlid ni s’han adquirit les competències culturals i socials relatives a l’expressió i 

comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes de la vida 

quotidiana, així com tampoc les habilitats suficients per esdevenir individus autònoms i 

crítics que els converteix en ciutadans actius d’una societat democràtica. Les alternatives 

en cas de no tenir el Graduat en ESO són:  
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a. Programes de Formació i Inserció (PFI) a partir de 16 anys. 

b. Curs específic d’accés als CFGM (CAM) a partir de 17 anys. 

c. També existeixen proves anuals per completar els ensenyaments d’ESO.  

d. Reconeixement del títol a efectes laborals amb el 1r i 2n d’ESO aprovats més 

altres equivalències. 

e. Graduat en Educació Secundària (GES) en un Centre de Formació d’Adults, a 

partir dels 18 anys, amb caràcter general. També hi poden accedir persones més 

grans de 16 anys si es troben en alguna situació especial.  

Art. 69. Criteris específics a tenir en compte en l’obtenció del Graduat en ESO 

1. Grau d’assoliment de les competències bàsiques de les matèries agrupades per àmbits 

de coneixement i dels objectius finals d’etapa. Es pot objectivar a partir de: 

a. les notes i comentaris de les diferents matèries de les avaluacions trimestrals i 

finals (ordinària i extraordinària); 

b. les proves de Competències Bàsiques de 4t d’ESO. 

2. Assistència regular a les classes. Es pot objectivar a partir de: 

a. els registres de puntualitat i assistència a les classes. 

3. Grau d’autonomia i responsabilitat en el treball. Es pot objectivar a partir de: 

a. portar el material i tenir-ne cura; 

b. l’atenció i la participació a les classes; 

c. el lliurament d’exercicis i treballs; 

d. la presentació als exàmens i proves. 

4. Habilitats de relació i socialització. Es pot objectivar a partir de: 

a. el respecte als professors i als companys; 

b. la utilització de la paraula i el diàleg per a resoldre situacions conflictives; 

c. el grau de desenvolupament de les habilitats socials; 

d. el comportament no discriminatori i l’esperit crític; 

e. les incidències i altres actuacions disciplinàries i relacionades amb la mediació i 

la convivència. 

5. Mesures de suport que ha rebut l’alumne. Es pot objectivar a partir de: 

a. la informació que aporti el Departament d’Orientació en relació a les mesures 

d’atenció a la diversitat adoptades i al seu grau d’aprofitament; 
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6. Domini de les dues llengües oficials que permetin comunicacions efectives, o bé el seu 

progrés positiu en el procés per assolir aquest domini. Es pot objectivar a partir de: 

a. les notes i comentaris de les diferents matèries de les avaluacions trimestrals i 

finals (ordinària i extraordinària); 

7. El procés realitzat per cada alumne al llarg de l’etapa i el seu progrés. Es pot objectivar a 

partir de: 

a. la informació que aportin les tutories, les coordinadores d’ESO i el Departament 

d’Orientació en relació a l’evolució que ha realitzat (l’interès i l’esforç per 

progressar demostrat per l’alumne) i el progrés (el avenços). 

8. Interessos i expectatives de l’alumne de cara a la formació futura (CFGM / Batxillerat / 

Món laboral). Es pot objectivar a partir de: 

a. la informació que aportin les tutories i el Departament d’Orientació.  
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TÍTOL IV. DE L’ACCIÓ TUTORIAL 

Art. 70. Definició 

1. L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament 

personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació 

escolar, acadèmica i professional per tal de potenciar la seva maduresa, autonomia i 

presa de decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes 

aconsegueixin un millor creixement personal i integració social. 

2. L’acció tutorial ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 

classe i en la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre. 

3. L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre 

educatiu, tot integrant les funcions del tutor/a i les actuacions d’altres professionals i 

organitzacions (professorat, Departaments didàctics, Equips docents, comissions, etc.). 

4. Per tal de coordinar totes aquestes actuacions el centre disposa d’un PAT. 

 DEL TUTOR/A DE GRUP CAPÍTOL VIII.

Art. 71. Responsabilitats 

1. L’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors del Claustre del centre. Per 

coordinar l’acció tutorial, el director/a del centre ha de designar un tutor/a per cada grup 

d’alumnes. En l’ESO, el tutor/a ha de ser un professor/a de les matèries comunes. 

2. El tutor/a de grup, com a responsable del seguiment de l’alumnat, ha de vetllar 

especialment per l’assoliment progressiu de les competències bàsiques i per la 

coordinació, a aquests efectes, de tot el professorat que incideix en un mateix alumne/a. 

Així mateix, si escau, haurà de coordinar amb el tutor/a o tutora de l’aula d’acollida 

l’acció tutorial de l’alumnat nouvingut que assisteix durant una part de seu horari a l’aula 

d’acollida. 
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Art. 72. Funcions 

1. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes. 

2. Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació i 

estendre’n l’acta de la sessió avaluadora. 

3. Tenir cura, juntament amb el secretari o administrador, quan correspongui, de 

l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació 

d’aquests als pares o representants legals dels alumnes. 

4. Dur a terme, coordinadament amb el Departament d’orientació, de les tasques 

d’informació i d’orientació acadèmica dels alumnes. 

5. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares o representants legals dels 

alumnes per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les 

activitats escolars, d’acord amb els criteris establerts per la direcció del centre i l’Equip 

docent. 

6. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del 

centre. 

7. El/la cap d’estudis coordina l’exercici de les funcions del tutor/a i programa l’aplicació del 

PAT als alumnes de l’Institut, d’acord amb el PEC. 

8. Mantenir reunions programades periòdicament amb el coordinador/a de nivell. 

9. Fer el control d’assistència i disciplina del grup i fer arribar la informació al/a la Cap 

d’Estudis la situació de l’alumne/a i fer als pares els avisos pertinents: avisos per 

absències, per faltes i expulsions de classe, de possible repetició de curs, etc. 

10. Omplir els documents relatius a la tutoria: fitxes personals dels alumnes i registre de les 

entrevistes amb els pares i alumnes. 

11. Canalitzar la informació de la marxa del centre per tal que arribi als alumnes. 

12. Preparar i impartir una hora setmanal de tutoria amb el material i les directrius del PAT. 

13. Sempre que sigui possible, acompanyar l’alumnat de la tutoria en aquelles ocasions en 

què la representació del centre sigui convenient (lliuraments de premis, festes, etc.), 

sense que això entri en contradicció o conflicte amb la tasca de representació 

institucional que recau en el director/a. 

14. En el mes de setembre, portar la reunió de pares d’inici de curs per tal d’explicar 

l’organització i funcionament del centre i resoldre els dubtes. 
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15. El primer dia d’inici de curs, rebre el seu alumnat i proporcionar la informació pertinent, 

com per exemple, horaris, grups, matèries variables, normes de convivència i 

funcionament del centre. 

16. Fer el seguiment personal i acadèmic de l’alumnat  i orientar-lo en aquelles situacions 

que calgui. 

17. Fer el seguiment de l’assistència, els retards i les incidències dels seus tutorats.  

18. Fer d’interlocutor amb les famílies mitjançant entrevista personal, reunió de pares, 

trucades telefònics i correu electrònic. 

19. Mantenir actualitzat l’arxiu de l’alumne. 

20. Lliurar les notes de cada avaluació a cada alumne. 

21. Comunicar a l’alumnat i a les seves famílies les mesures de correcció d’accions 

contràries a la convivència, en cas que es produeixin. 

22. Portar a terme el Pla Acció Tutorial i fer una valoració de les activitats de tutorial per tal 

de millorar-les. 

23. Supervisar l’elecció del Delegat de classe. 

Art. 73. Elecció 

1. Els tutors de cada grup d’alumnes seran designats pel director/a del Centre a proposta 

de l’Equip directiu, preferentment d’entre els professors/es que imparteixen docència al 

grup. 

2. El nomenament dels tutors/es s’efectuarà per a un curs acadèmic. 

Art. 74. Marc horari 

1. Els tutors disposaran, per a cada grup, de tres hores lectives setmanals de dedicació a 

les tasques de tutoria: una per atendre la sessió de tutoria amb el grup classe, una altra 

per atendre les famílies i representants legals, i una tercera per realitzar les atencions 

individualitzades a l’alumnat i/o altres tasques de gestió derivades del càrrec. 

Art. 75. Comunicació amb les famílies 

1. El tutor/a mantindrà una reunió col·lectiva amb els pares del seu grup classe a l’inici de 

curs. 
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2. Les entrevistes amb les famílies quedaran reflectides en un llibre de tutoria habilitat pel 

cas. La informació continguda en aquest llibre es traspassarà al tutor/a del curs següent. 

En les entrevistes amb les famílies cal tenir un petit guió on quedi constància d’almenys: 

a. El tema tractat. 

b. Els acords presos. 

c. El seguiment dels acords. 

3. Comunicació. El tutor/a podrà mantenir relació amb les famílies a través de l’agenda 

escolar de l’alumne, telefònicament, per correu electrònic i mitjançant reunions. Aquests 

sistemes han de servir per traspassar totes aquelles informacions relacionades amb 

l’evolució del rendiment escolar i/o també de tots aquells temes que tinguin relació amb 

el desenvolupament personal de l’alumne. 

Art. 76. El llibre de tutoria 

1. El tutor/a ha de mantenir al dia el llibre de tutoria amb les anotacions que consideri més 

importants i rellevants vers: 

a. Les entrevistes mantingudes amb les famílies. 

b. Les dades sanitàries de l’alumne/a. 

c. Els comentaris que es facin a les sessions d’avaluació. 

d. El comportament general de l’alumne/a. 

e. Les faltes de comportament i les comunicacions amb les famílies. 

f. Qualsevol altra anotació que consideri pot servir a les funcions que té 

encomanades. 

2. Aquest llibre haurà d’actualitzar-se cada any i estarà a la disposició de la Junta Directiva, 

en especial del/la cap d’estudis. 

3. Les anotacions del llibre de tutoria respecte l’alumnat i la seva família hauran de guardar 

la confidencialitat necessària d’acord amb les normes de la llei de protecció de dades i la 

de protecció a la intimitat degudes per la Constitució. Per aquesta raó el tutor/a està 

obligat a la reserva d’algunes dades vers la resta del professorat, però no mantenir-les 

vers el director/a que, en raó del seu càrrec i responsabilitat haurà d’estar informat. 

4. El format d’aquest llibre serà preferiblement digital. El responsable de la custòdia 

d’aquest llibre és el coordinador/a pedagògic. 
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TÍTOL V. DE L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA, VOCACIONAL I 

PROFESSIONAL 

Art. 77. Criteris generals  

1. Els centres han d’informar i orientar l’alumnat i, per extensió les seves famílies, per tal 

que l’elecció de les matèries, estudis i/o professions sigui la més adequada pels seus 

interessos i la seva orientació formativa posterior. Per això, en certs nivells educatius es 

duen a terme uns plans específics d’orientació acadèmica, vocacional i/o professional 

que es caracteritzen per: 

a. Estar perfectament integrats en el PAT general de l’Institut.  

b. Ser programats i gestionats pel Departament d’orientació però amb l’estreta 

col·laboració dels professors dels Equips docents, tutors i coordinadors. 

c. Comptar amb la col·laboració d’agents externs relacionats amb el camp de 

l’ensenyament.  

Art. 78. Objectius generals 

1. Proporcionar a l’alumnat i a les seves famílies, la informació suficient i l’orientació 

necessària per triar les opcions més adequades als seus interessos i aptituds, d’acord 

amb les ofertes acadèmiques i professionals existents. 

2. Elaborar un document orientador per a l’alumne/a que finalitza l’ESO, que no és 

prescriptiu i que té un caràcter orientador, en el qual hi consten una sèrie de 

recomanacions de l’Equip docent. 

3. Proporcionar als alumnes que acabin l’ESO sense acreditar l’etapa un informe orientador 

sobre les seves opcions acadèmiques i professionals i la formació complementària que 

hauria de cursar per a obtenir el títol de graduat en ESO. 

4. Gestionar la incorporació de determinats alumnes a programes de qualificació 

professional inicial, destinats als alumnes majors de 16 anys, o que els compleixen 

durant l’any natural d’inici del programa, per als quals es consideri que és la millor opció 

per a assolir els objectius de l’ESO. 

5. Al llarg de l’etapa educativa de l’alumnat el centre vetlla i informa a les famílies de les 

necessitats individuals dels alumnes mitjançant els òrgans intrínsecs del centre (Equips 
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docents, Departament d’orientació, comissió de diversitat, tutors i coordinadors), així com 

personal extern que sigui necessari (EAP, serveis socials, infermera del projecte Salut i 

Escola...). 

Art. 79. Objectius específics a 4t d’ESO  

1. Informar els alumnes que volen continuar els estudis de les principals opcions 

acadèmiques que tenen al seu abast segons si acrediten o no l’etapa. 

2. Sense graduat: programa de qualificació professional inicial. 

3. Amb graduat: CFGM i Batxillerat. 

4. Assessorar els alumnes que es presenten a les proves específiques d’accés a CFGM. 

5. Entregar entorn del mes de maig un document orientador a les famílies de tots els 

alumnes, en el qual es trasllada l’opinió de l’Equip docent sobre quin o quins estudis 

postobligatoris recomana realitzar per a un determinat alumne/a.  

6. Proporcionar després de les proves de recuperació de setembre un informe orientador a 

les famílies dels alumnes que no han acreditat l’etapa en el qual l’Equip docent, reunit en 

sessió d’avaluació final extraordinària, deixa constància de si recomana o no la repetició 

de curs i de l’itinerari acadèmic més adequat per a un alumne/a determinat/da. 

Art. 80. Objectius específics a 1r de Batxillerat  

1. Ajudar a prendre decisions dins de l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del 

Batxillerat. 

2. Vetllar per evitar l’abandonament prematur dels estudis. 

Art. 81. Objectius específics a 2n d’estudis postobligatoris  

1. Facilitar informacions sobre l’accés als CFGS, a la Universitat i al món laboral. 

2. Proporcionar informacions en relació a les proves d’accés a la universitat.  
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 DE L’ASSESSORAMENT I L’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA CAPÍTOL IX.

Art. 82. Criteris generals 

1. Qualsevol alumne/a, en algun moment del seu pas per l’Institut, pot necessitar una 

orientació educativa, acadèmica i/o professional que contribueixi al seu 

desenvolupament afectiu, intel·lectual i social. El servei d’assessorament i orientació 

psicopedagògica ha de donar resposta tots els alumnes i a totes les famílies que en 

algun moment del seu pas per l’Institut necessiten una orientació a nivell personal, 

acadèmic i/o professional.  

2. A nivell més concret i específic, poden ser candidats a utilitzar aquest servei els alumnes 

que manifesten trets com dificultats d’aprenentatge, altes capacitats, absentisme, 

comportaments i conductes disruptives, manca d’habilitats socials, inadaptació a l’entorn 

escolar, o bé es troben en alguna d’aquestes situacions: repeteixen curs o bé tenen 

matèries pendents de cursos anteriors, han estat proposats pel tutor/a i l’Equip docent 

per incorporar-se al grup de suport o per seguir algun programa de diversificació 

curricular –projecte singular, unitat d’escolarització compartida, etc.–. 

Art. 83. Objectius generals 

1. Donar suport a l’acció tutorial mitjançant actuacions específiques i coordinades, dirigides 

a determinats alumnes.  

2. Atendre individualment a l’alumnat que necessita una orientació a nivell acadèmic, 

vocacional i/o professional.  

3. Establir vincles de relació més propers amb les famílies i fomentar el seu grau 

d’implicació en l’educació dels nois i les noies. 

Art. 84. Àmbits d’actuació  

1. Alumnat: avaluació psicopedagògica, seguiment acadèmic i orientació acadèmica, 

vocacional i/o professional. 

2. Professorat: col·laboració amb els professors i tutors per millorar la situació personal i el 

rendiment acadèmic dels alumnes. 
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3. Famílies: entrevistes amb pares, mares i/o representants legals dels alumnes, quan sigui 

necessari. 

4. Agents externs: coordinació amb els serveis socials i centres de formació de la zona. 

Art. 85. Procediment 

1. L’assessorament i l’orientació psicopedagògica s’ha de dur a terme mitjançant el 

procediment que detallem a continuació: 

a. Recollir les demandes d’intervenció dels professors, els alumnes i les famílies, 

que han de venir canalitzades a través del tutor/a que serà l’encarregat d’omplir 

un document específic que lliurarà al coordinador d’ESO. 

b. Analitzar aquestes demandes des de la comissió d’atenció a la diversitat.  

c. Distribuir les orientacions acadèmiques en funció del tipus de demanda i de la 

disponibilitat dels professionals implicats: coordinador/a d’ESO, psicopedagog/a 

de l’EAP, mestre/a de pedagogia terapèutica i professor/a especialista en 

orientació educativa i coordinador/a pedagògic. 

d. Traspassar els resultats de les intervencions realitzades als tutors corresponents. 

Per a realitzar aquest traspàs, el professor/a responsable pot utilitzar diversos 

canals: tutor/a de l’alumne/a, reunió de tutors, coordinador/a de nivell i 

coordinadora d’ESO. Per la seva banda, el professor/a que ha fet la demanda de 

valoració, que generalment serà el tutor/a, ha de posar al dia al professional 

implicat de tot el que fa referència a l’alumne/a. 

e. El professorat que fa les intervencions té el deure de no donar a conèixer la 

informació personal en relació als alumnes o a les seves famílies que no sigui 

estrictament necessària pel millor coneixement dels nois i noies; i en tot cas 

garantir-ne la confidencialitat.  
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TÍTOL VI. DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I 

COMPLEMENTÀRIES 

 DISTINCIONS ENTRE ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CAPÍTOL X.

COMPLEMENTÀRIES 

Art. 86. Activitats extraescolars 

1. S’entén com a activitat extraescolar aquella activitat educativa que ha estat aprovada pel 

Consell escolar i està dins la programació anual o trimestral del centre: activitats de 

repàs o ampliació dins i fora d’horari escolar, activitats esportives, activitats programades 

per l’AEE, viatges de fi de curs, sortides didàctiques programades per un Departament o 

seminari... També s’hi inclouen activitats proposades des de la tutoria per tal de fomentar 

la convivència o activitats de caràcter transversal que no pertanyen pròpiament un 

Departament o seminari, també ho seran les festes (Sant Jordi, Nadal, de fi de curs, 

etc.), així com els viatges o sortides de fi de curs, convivència o estudis. 

Art. 87. Activitats complementàries 

1. Són aquelles activitats lligades al currículum de l’estudiant i que reforcen i complementen 

les activitats a l’aula i el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es poden fer tant dins com 

fora del centre i van lligades sempre a un Departament o seminari (per exemple la 

conferència d’un expert, l’assistència al cine o al teatre, etc.). 

 DE LA PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CAPÍTOL XI.

Art. 88. Presència en els documents de centre 

1. Les activitats extraescolars ordinàries, complementàries i extraordinàries hauran d’estar 

degudament detallades en la programació anual de centre i en les programacions dels 
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Departaments o seminaris, expressant la finalitat didàctica i els objectius a aconseguir 

així com la seva data de realització. 

2. Tota sortida haurà d’ésser autoritzada pel Consell escolar del centre. En especial 

aquelles que impliquen pernoctar fora del domicili, ho hauran de ser expressament en 

sessió ordinària o extraordinària d’aquest. Per a la resta caldrà una autorització general 

que, de manera genèrica, es farà a principi de curs amb l’advertiment que han d’acomplir 

els requisits esmentats en aquest article. En la memòria anual del centre hi haurà una 

relació de totes les sortides i activitats fetes al llarg del curs. 

Art. 89. Professors acompanyants  

1. En les sortides, la relació entre alumnes i professors acompanyants serà de 20/1 a l’ESO 

i de 25/1 als ensenyaments postobligatoris. El Consell escolar del centre, justificant-ho 

adequadament per a una activitat concreta, podrà acordar el canvi d’aquesta relació. 

Sense aquest acord explícit i raonat, s’haurà d’aplicar la relació establerta amb caràcter 

general.  

2. Amb caràcter general no es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants, un 

dels quals haurà de ser necessàriament un professor o professora, llevat d’aquelles 

sortides en què el Consell escolar determini altres condicions. 

Art. 90. Autoritzacions i comunicacions de les sortides  

1. Cap alumne menor d’edat podrà participar en una sortida fora del centre sense 

l’autorització expressa dels seus pares o tutors legals. Les autoritzacions per totes les 

sortides ordinàries i complementaries del curs seran recollides a través de les tutories. 

En el cas de les activitats extra escolars organitzades per l’AEE l’encarregat de la seva 

recollida serà el coordinador/a del Pla Català d’Esport a l’Escola. 

Art. 91. Comunicació i organització de les guàrdies generades 

1. Qualsevol sortida a més de ser a la PGA, es comunicarà al/a la Cap d’Estudis, als 

coordinadors/es d’ESO i al secretari/ària del centre. Aquestes han de ser concretades 

pels Departaments a final del curs anterior. 
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2. Com a mínim amb cinc dies d’antelació es relacionarà el nom dels professors/es que 

efectuen l’activitat, el lloc, el dia i l’hora prevista de sortida i arribada al/a la Cap d’Estudis 

i al Coordinador/a de sortides. 

3. El professorat que ha d’absentar-se del centre ha d’apuntar amb antelació suficient –si 

és possible, amb un mínim de tres dies d’antelació– a la plataforma virtual corresponent 

les seves absències (amb “Encàrrec de serveis” com a motiu, i emplenant totes les 

hores, no només les de classe). Al camp “observacions” cal apuntar amb quins grups es 

marxa i amb quins altres professors acompanyants. En el cas que es deixin classes amb 

alumnes, al camp “indicacions” caldrà indicar la feina que han de fer.  

4. El Departament que organitza la sortida cal que faci arribar una comunicació a les 

famílies sobre l’activitat, amb l’horari de sortida i arribada, material que haurà de portar 

l’alumna i altres informacions que siguin necessàries pel bon transcurs de l’activitat. 

Art. 92. Assistència de l’alumnat  

1. Donada la seva importància pedagògica, l’assistència de l’alumnat a les activitats 

extraescolars és obligatòria, i pot comportar efectes en l’avaluació –aquells alumnes que 

no hi puguin assistir per causes justificades comptaran amb mètodes d’avaluació 

substitutoris–. 

2. Donat el seu caràcter completiu, l’assistència de l’alumnat a les activitats 

complementàries és recomanable, però no obligatòria. Això no obstant, el professorat pot 

determinar incentius en la notes per als alumnes que hi assisteixin.  

3. En el cas que a una activitat organitzada per un Departament o seminari no hi assisteixi 

la totalitat d’alumnes del grup i aquesta es doni en horari lectiu, l’alumnat que no hi 

participi haurà de restar al centre sota la custòdia del professorat de guàrdia o, 

preferentment, del professorat que lliura, i amb tasques específiques a fer lliurades pel 

Departament que ha organitzat l’activitat.  

4. Els viatges d’estudis, si s’ofereixen, tenen la consideració d’activitat complementària. Per 

tant, no són obligatoris.  

5. Les famílies hauran d’estar informades per comunicació escrita dels possibles canvis en 

els horaris. 

6. Els tutors i tutores, tan aviat com ho puguin determinar, han de consignar quines faltes 

són considerades justificades i quines no. 
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Art. 93. Participació del professorat 

1. El professorat haurà de participar obligatòriament en les activitats extraescolars i  

complementàries que organitzi, amb el benentès que l’assistència del professorat es 

repartirà en funció de les necessitats de les mateixes.  

Art. 94. Despeses de les activitats  

1. Les despeses originades per les activitats extraescolars seran abonades en la seva 

totalitat pels alumnes llevat, que hi hagi alguna subvenció per part del Departament 

d’Ensenyament o d’altres organismes.  

2. A inici de curs es farà un programació de les activitats extraescolars ordinàries i un 

pressupost del seu cost total. La quantitat resultant es passarà a cobrament a les 

famílies juntament amb l’autorització per efectuar-les.  

3. L’alumnat que, havent pagat, no assisteix a la sortida, si justifica degudament l’absència, 

rebrà el retorn dels diners que no afectin els contractes i compromisos contrets per a 

l’organització de la sortida. 

4. Qualsevol retorn relacionat amb una sortida tindrà lloc al final de l’etapa o, si és el cas, 

quan abandoni els seus estudis al centre. 

5. En els casos d’especial dedicació l’Equip directiu podrà determinar la possibilitat 

d’abonar dietes al professorat acompanyant a les sortides. 

Art. 95. Responsabilitat de l’alumnat  

1. A les activitats extraescolars i complementàries seran d’aplicació en la seva totalitat les 

mesures de disciplina que es donen al centre. 

Art. 96. Actuacions del professorat en cas d’accident o incident 

1. El professor o professora que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar, extraescolar 

o complementària en la qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació produïda 

amb els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb diligència i d’acord a 

allò que estableix la normativa vigent.  
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TÍTOL VII. DELS PROJECTES D’INNOVACIÓ EDUCATIVA I 

ELS ACORDS DE CORESPONSABILITAT 

Art. 97. Generalitats 

1. Els Projectes d’innovació educativa tenen com a objectiu principal incidir en el que 

s’ensenya i en com s’aprèn, tot prioritzant el gust per aprendre, l’estímul a pensar i 

l’esforç per entendre. El resultat final de qualsevol innovació ha de ser millorar l’èxit 

escolar de tot l’alumnat, incloent-hi els més desafavorits, i promoure l’esforç de tots per 

aconseguir l’excel·lència educativa.  

2. Els acords de coresponsabilitat s’estableixen entre el centre i el Departament en el marc 

de l’autonomia de centres i tenen com a eixos fonamentals la millora dels resultats 

educatius i la cohesió social. S’apliquen per un període de quatre anys i el Departament 

aboca recursos extraordinaris d’acord amb les demandes del centre per tal d’aconseguir 

els objectius finals. Sotmesos a control es poden renovar cada quatre anys. 
3. Al capdavant de cada projecte d’innovació educativa hi ha un responsable qui serà 

l’encarregat d’impulsar-lo i presentar la memòria i la programació anual sota la revisió 

d’un membre de l’Equip directiu.   
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ÀMBIT ORGANITZATIU 

TÍTOL VIII. DEL DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE 

L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ  

 DEL PQIMC CAPÍTOL XII.

Art. 98. Generalitats 

1. Per regla general, les decisions organitzatives i de gestió del centre s’han d’alinear tant 

com sigui possible als principis de la normativa estàndard de qualitat aplicada als centres 

d’Ensenyament ISO 9001. 

2. Per tal que l’organització i la gestió del centre s’adapti a les especificitats del Projecte de 

Qualitat i Millora Continuada, el centre pot comptar amb: 

a. Una coordinació de processos i/o qualitat. 

b. Una comissió de qualitat.  

 

TÍTOL IX. DE LA DOCUMENTACIÓ DE CENTRE 

Art. 99. Generalitats 

1. En atenció al concepte del lideratge distribuït, essencial en una organització complexa 

com és un institut, els documents de centre han de ser consensuats, coneguts i aplicats. 

Per aquest motiu la confecció o revisió del PEC i les NOFC passa per la creació de 

grups impulsors que realitzen una proposta que després es revisa en els Departaments i, 

finalment, un cop esmenada, s’aprova pels òrgans corresponents. La coordinació de la 

confecció de les PGA i MGA correspon a l’Equip directiu, que sol·licita als diferents 

responsables del centre totes les aportacions necessàries; un cop, confegits, aquests 
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documents són aprovats pels òrgans corresponents. El PdD el realitza el director/a i 

l’aproven els òrgans corresponents. El pressupost el realitza l’Equip directiu i se sotmet a 

consideració del Consell escolar. 

 DEL PEC CAPÍTOL XIII.

Art. 100. Fonament 

1. La lletra b del punt 1 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC ha 

d’incloure «el procediment d’aprovació, revisió i actualització del PEC». D’altra banda, 

segons l’article 22 de l’esmentat Decret, les NOFC també han de concretar les previsions 

del PEC per orientar l’organització pedagògica. 

Art. 101. Generalitats  

1. Elaborat per l’Equip directiu, d’acord amb les directrius establertes pel Consell escolar i 

les propostes del Claustre del professorat. Té per finalitat plasmar de manera coherent 

l’acció educativa adoptada després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context 

socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa. Ha de garantir 

que la intervenció pedagògica sigui coherent, coordinada, progressiva i assumida per la 

comunitat escolar del centre. 

2. Especifica les opcions educatives bàsiques per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte 

la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos, i inclou: els trets d’identitat 

del centre, els principis pedagògics (concreció de finalitats i prioritats en les accions 

educatives segons característiques del centre i de l’alumnat, adequades a la pròpia 

realitat), els principis organitzatius (criteris generals respecte de l’organització i la gestió 

del recursos humans, materials i funcionals) i el projecte lingüístic (que recull aspectes 

relatius a l’ús de les llengües). 
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Art. 102. Aprovació, revisió i actualització 

1. Correspon a la direcció del centre formular i presentar al Claustre la proposta inicial de 

PEC i, si s’escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

Art. 103. Retiment de comptes al Consell escolar 

1. El retiment de comptes al Consell escolar en relació a la gestió del PEC es du a terme 

mitjançant les previsions formulades a la PGA i els resultats de les MGA.  

Art. 104. Organització dels grups d’alumnes 

1. La distribució de l’alumnat en els grups es fa de manera heterogènia atenent les 

necessitats educatives de cadascun.  

2. La tasca de la revisió de grups és de la Coordinació pedagògica, les Coordinacions 

d’ESO i els Equips docents. 

3. A 1r d’ESO els grups s’estableixen segons els informes proporcionats per les escoles de 

Primària, les recomanacions dels tutors de cada escola i de l’EAP per atendre la 

diversitat de l’alumnat. Els coordinadors/es d’ESO són qui reben totes aquestes dades i 

fan una proposta de grup que es pot revisar durant el primer trimestre del curs i fer els 

canvis que l’Equip docent proposi. 

4. Les propostes de revisió de grups dels Equips docents es fan al juny de cada curs i es 

formalitzen al setembre després de les recuperacions. Les propostes també s’estudien a 

la CAD per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat. 

Art. 105. Equips docents 

1. Cada professor/a forma part de cada un dels equips docents dels nivells on fa classes. A 

l’hora de fer reunions d’equip docent, si aquestes se solapen el professor, d’acord amb el 

coordinador/a corresponent, pot determinar a quin és més convenient la seva 

assistència.  

2. Els criteris que l’Equip directiu seguirà a l’hora de formar Equips docents seran els 

següents: 

a. Cada tutor ha de formar part de l’Equip docent del grup del qual és tutor. 
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b. S’intentarà que cada membre de l’Equip directiu estigui en un Equip docent en 

funció dels cursos en els quals imparteix classe. 

c. S’intentarà que com a mínim un membre de la CAD formi part d’un Equip docent. 

d. Per a cada matèria, s’intentarà que hi hagi un membre de cada Departament, 

preferiblement, del curs en que imparteixi a més grups. 

e. També s’intentarà que el nombre de professors sigui el més equilibrat possible i 

que hi hagi un nombre semblant de professors en cada Equip docent.  

f. Un cop començat el curs, i per motius degudament raonats, els professors 

podran fer peticions per canviar-se d’Equip docent. 

g. Si en algun moment del curs, i pels temes a tractar, algun professor vol fer un 

canvi en alguna reunió dels Equips docents, ha de comunicar-ho a prefectura o a 

l’Equip directiu. 

3. En el cas del Equips docents per preparar el treball de síntesi, els professors de l’Equip 

docent de 4t d’ESO es repartiran de manera proporcional a la resta d’Equips docents. 

Els coordinadors/es d’ESO faran la distribució del professorat en funció de les 

necessitats de cada treball. 

Art. 106. Atenció a la diversitat 

1. El centre ha d’implementar un conjunt de mesures curriculars i organitzatives, basades 

en els principis de l’educació inclusiva, la coeducació i l’equitat, per tal que tots els 

alumnes, independentment de la seva especificitat, puguin participar plenament en les 

activitats d’aula i en la vida del centre. A l’hora de gestionar la diversitat, l’institut ha de 

tenir en compte els objectius següents:  

a. Garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada 

àrea.  

b. Programar activitats de reforç, quan es detecti un retard en l’aprenentatge, o bé  

mesures d’ampliació, basades en estratègies i activitats per als alumnes amb 

més capacitats. 

c. Prioritzar l’atenció dels alumnes de 1r d’ESO que no tenen assolides les 

competències bàsiques de l’educació primària. 

d. Atendre preferentment la diversitat de capacitats, aptituds, ritmes i estils 

d’aprenentatge a l’aula ordinària i amb agrupaments heterogenis i, quan no sigui 

possible, adoptar mesures curriculars i organitzatives singulars encaminades a 
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crear els contextos més adequats perquè els alumnes que tenen més dificultats 

puguin assolir els objectius i els continguts de l’etapa. 

 DEL PQIMC CAPÍTOL XIV.

Art. 107. Elaboració 

1. L’elaboració tant del Projecte, com de de l’Avantprojecte anterior, si escau, recauen en 

l’Equip directiu i la Coordinació de processos i/o Coordinació de qualitat. 

Art. 108. Coneixement i aprovació 

1. El PQiMC ha de ser posat en coneixement del Claustre per a la seva consideració, i ha 

d’estar aprovat pel Consell escolar. 

Art. 109. Retiment de comptes 

1. El retiment de comptes al Consell escolar en relació a la gestió del PQiMC es du a terme 

mitjançant les previsions formulades a la PGA i els resultats de les MGA. 

 DEL PRESSUPOST CAPÍTOL XV.

Art. 110. Generalitats 

1. El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes 

les despeses quedant explícitament excloses de l’àmbit de gestió econòmica del centre 

les contractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, els 

serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a 

l’ajuntament.  
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Art. 111. Aprovació 

1. El pressupost anual és aprovat per la direcció del centre després d’haver-lo sotmès a 

consideració del Consell escolar. Durant l’exercici pressupostari el director/a, si escau, 

en proposa al Consell escolar les modificacions que consideri oportunes. El centre no pot 

comprometre despeses superiors al pressupost vigent.  

Art. 112. Seguiment 

1. El Consell escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el 

seguiment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos totals 

del centre. La liquidació del pressupost anual es presenta al Departament d’Educació 

dins el primer trimestre de l’any següent als efectes informatius i, si escau, dels controls 

financers previstos legalment.  

 DEL PAT CAPÍTOL XVI.

Art. 113. Elaboració 

1. L’elaboració tant del PAT recau en la Coordinació pedagògica, juntament amb les 

Coordinacions d’ESO. 

Art. 114. Coneixement i aprovació 

1. El PAT ha de ser posat en coneixement del Claustre mitjançant el Consell de direcció, i 

ha d’estar aprovat pel Consell escolar. 

Art. 115. Retiment de comptes 

1. El retiment de comptes al Consell escolar en relació a la gestió del PAT es du a terme 

mitjançant les previsions formulades a la PGA i els resultats de les MGA. 
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 DE LES NOFC CAPÍTOL XVII.

Art. 116. Fonament 

1. Les presents Normes d’Organització i Funcionament de Centre han estat confeccionades 

d’acord a les disposicions de Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010).  

2. D’acord amb l’article 18 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), «correspon al Consell escolar, a proposta 

de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat, aprovar les 

normes d’organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es 

poden aprovar globalment o per parts». 

Art. 117. Modificació, revisió, reforma i procediment 

1. El present reglament podrà ser revisat quan ho sol·liciti una tercera part dels membres 

del Consell escolar. Tanmateix podrà sol·licitar la seva revisió l’Equip directiu, el Claustre 

de professors, la junta directiva de l’AMPA, la junta de delegats dels alumnes, previ 

acord de la majoria dels seus membres. 

2. El col·lectiu que vulgui fer l’esmena haurà de presentar per escrit al director/a, amb el 

contingut de la reforma i el resultat de les votacions per fer-la palesa. El director/a donarà 

trasllat a la resta de membres del Consell escolar i convocarà una sessió per debatre i 

votar la proposta.  

3. Una vegada revisat, el present reglament podrà modificar-se quan hi hagi l’acord 

favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell escolar. 

Art. 118. Disposició i consulta 

1. Les NOFC estaran a disposició de tot el personal del centre mitjançant les plataformes 

virtuals corresponents. El document també podrà ser consultat per qualsevol membre de 

la comunitat educativa des de la web del centre. 

2. Del present reglament se’n farà un extracte de les parts que afecten als alumnes i se’n 

farà difusió a través de les tutories en iniciar-se cada curs. 
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Art. 119. Supletorietat de normes 

1. En tot allò que no estigui reglamentat en aquestes normes de funcionament s’aplicarà 

supletòriament la norma més adequada al cas. En especial i pel que fa al procediment a 

la Llei 30/1992, de 24 de novembre i la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya. 

Art. 120. Entrada en vigor 

1. El present reglament (NOFC) entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació pel 

Consell escolar. 

 DE LA PGA CAPÍTOL XVIII.

Art. 121. Elaboració, avaluació i aprovació 

1. L’Equip directiu del centre elabora la PGA tenint en compte la MGA. 

2. És avaluada i aprovada pel Claustre i el Consell escolar. 

Art. 122. Aspectes inclosos a la PGA 

1. La concreció de funcions en l’organització general del centre.  

2. L’horari general de les activitats del centre, de l’alumnat i del professorat.  

3. La programació anual de les activitats escolars complementàries.  

4. La programació anual de les activitats extraescolars. 

5. Els aspectes organitzatius del calendari de reunions i entrevistes amb els pares.  

6. El calendari de reunions dels òrgans de govern, de l’Equip directiu i del professorat.  

7. El calendari d’avaluacions i lliurament d’informació als pares. 

8. Les activitats de formació permanent del professorat. 

9. Les relacions externes al centre en referència a col·laboracions, serveis educatius i 

similars. 

10. La programació anual dels serveis escolars. 
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11. La concreció anual dels diversos projectes i plans del centre (PAT, EAP...). 

 DE L’MGA CAPÍTOL XIX.

Art. 123. Elaboració, avaluació i aprovació 

1. L’Equip directiu, en acabar el curs, elabora la memòria que reculli i avaluï les activitats 

del centre. 

2. És avaluada i aprovada pel Claustre i pel Consell escolar. 

Art. 124. Aspectes inclosos a la MGA 

1. Comprèn, entre d’altres, una estimació de l’assoliment dels objectius fixats a la PGA i 

dels resultats obtinguts en l’activitat docent. Tracta de ser un instrument d’avaluació 

organitzativa i curricular del centre educatiu 

2. A la memòria anual queden recollides les aportacions dels organismes de coordinació i 

assessorament (coordinacions d’ESO i BAT, comissió pedagògica i EAP) que es 

reuneixen a final de curs per fer balanç i establir previsions per al curs vinent. 

 DEL PdD CAPÍTOL XX.

Art. 125. Generalitats 

1. El PdD ordena el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la 

direcció, n’ha de concretar l’estructura organitzativa i ha d’incloure uns indicadors, 

derivats dels que estableix el PEC del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de 

la direcció. 

2. El PdD, en ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC per al període de mandat de la 

direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries a desenvolupar durant el 

període i, si escau, formular propostes en relació amb l’adaptació o modificació, total o 

parcial, del PEC. 
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3. El PdD es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, que han 

de permetre assolir els objectius formulats en el projecte 

4. El PdD ha de preveure actuacions d’aplicació del PEC, concrecions organitzatives i 

indicadors explícits per a l’avaluació del mandat. 

5. Les actuacions de desenvolupament i aplicació del PEC pressuposen una diagnosi 

actualitzada del centre, que s’haurà d’explicitar en el PdD, i la precisió d’objectius a 

assolir en l’àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius 

6. Les concrecions organitzatives que es proposin en el projecte han de buscar la major 

sistematització de les activitats del centre i la creació de condicions i formes 

d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i 

n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció. 

7. Els indicadors que s’estableixin en el projecte per a l’avaluació de l’exercici de la direcció 

han d’estar d’acord amb els indicadors de progrés del PEC i s’han d’acompanyar dels 

mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació. Quan el centre 

disposa d’un acord de coresponsabilitat en vigor, el PdD ha d’incorporar els indicadors 

corresponents. 

8. El PdD ha d’incorporar els elements que es considerin pertinents per a l’aprofundiment 

en l’exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat 

escolar en el centre. 

 DE LES PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES CAPÍTOL XXI.

Art. 126. Consideracions generals 

1. Les programacions didàctiques són l’eina a través de la qual el professorat pot incidir en 

la millora contínua de l’aprenentatge de l’alumnat. 

2. Les programacions han de recollir les adaptacions pertinents segons als nivells ordinaris 

de referència, així com recollir les mesures d’atenció a la diversitat pertinents. 

3. Les programacions s’han de fonamentar en l’assoliment de les competències bàsiques. 
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SECCIÓ 1a. DE LES PROGRAMACIONS DE DEPARTAMENT  

Art. 127. Generalitats 

1. Els Departaments tindran elaborades aquestes programacions a final de curs per tal que 

estiguin a punt per al curs següent. Han de fer especial fent esment a les competències 

bàsiques de cadascun dels cursos. Hi constarà la distribució per cursos dels principals 

continguts, activitats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i recuperació.  

SECCIÓ 2a. DE LES PROGRAMACIONS DEL PROFESSORAT 

Art. 128. Generalitats 

1. Tots els professors hauran d’elaborar una programació de la seva matèria d’acord amb 

la normativa vigent. En cada unitat didàctica hauran d’estar indicades les activitats 

d’aprenentatge, estratègies didàctiques i metodològiques, i criteris i estratègies 

d’avaluació i recuperació corresponents. A l’hora de revisar els resultats obtinguts pels 

alumnes, aquesta programació serà la que haurà de revisar-se en els aspectes adients 

per millorar la qualitat de l’ensenyament i els resultats acadèmics.   
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TÍTOL X. DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

Art. 129. Fonament 

1. La lletra a del punt 1 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC ha 

d’incloure «l’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció 

de les previsions del PEC per orientar l’organització pedagògica, el rendiment de 

comptes al Consell escolar amb relació a la gestió del PEC i, si escau, l’aplicació dels 

acords de coresponsabilitat». 
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d’incloure «la resta d’elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre 

d’acord amb el contingut d’aquest Decret». 

Art. 130. Del traspàs i la documentació 

1. Pel bon funcionament del centre, sempre que hi hagi un traspàs de càrrec, sigui un 

càrrec unipersonal de govern, de coordinació, tutoria, cap de Departament, etc., la 

persona que el deixa li ha de fer un traspàs acurat a la persona entrant, tot posant-li a 

disposició tota la documentació relativa a les responsabilitats del càrrec. 

 DELS ÒRGANS DE GOVERN CAPÍTOL XXII.

Art. 131. Fonament 

1. S’especifiquen i concreten al PEC i al Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova 

el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació Secundària 

i formació professional de grau superior en el capítol 2 (Estructura d’organització i 

gestió), secció 1 i 2. (DOG 2218). 

Art. 132. Òrgans de govern 

1. L’Institut Rafael Campalans ha de disposar, almenys, dels òrgans de govern següents: 

a. El director/a. 

b. L’Equip directiu. 

c. El Consell escolar. 

d. El Claustre del professorat. 

2. Els òrgans unipersonals de direcció del centre són el director/a, el secretari o secretària, 

el cap o la cap d’estudis i els que s’estableixin per reglament o en exercici de l’autonomia 

organitzativa del centre. Aquests òrgans unipersonals integren l’Equip directiu, que és 

l’òrgan executiu de govern dels centres públics i que ha de treballar d’una manera 

coordinada en el compliment de les seves funcions. La direcció del centre també pot 

constituir un consell de direcció.  
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3. Correspon al Departament determinar les funcions mínimes i comunes a què s’ha 

d’ajustar l’exercici de les funcions de cap d’estudis i de secretari o secretària en els 

centres públics, en el marc de l’autonomia organitzativa i de gestió. 

4. El Consell escolar i el Claustre del professorat són òrgans col·legiats de participació en 

el govern dels centres. 

SECCIÓ 1a. DEL/ DE LA DIRECTOR/A 

Art. 133. Selecció  

1. La selecció del director/a es porta a terme pel procediment de concurs, en què participen 

la comunitat escolar i l’Administració educativa. 

Art. 134. Responsabilitats i funcions 

1. El director/a de l’Institut Rafael Campalans, és responsable de l’organització, el 

funcionament i l’administració del centre, n’ha d’exercir la direcció pedagògica i és cap 

de tot el personal. 

2. El director/a ha de tenir funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de 

lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en 

el marc de l’ordenament jurídic vigent, del PEC del centre i del PdD aprovat. 

3. Corresponen al director/a les funcions de representació següents: 

a. Representar el centre. 

b. Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 

c. Presidir el Consell escolar, el Claustre del professorat i els actes acadèmics del 

centre.  

d. Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 

vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

4. Corresponen al director/a les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 

a. Formular la proposta inicial de PEC i les modificacions i adaptacions 

corresponents. 

b. Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el PEC i garantir-ne el compliment. 
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c. Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i 

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

plantejaments educatius del PEC del centre recollits en el PdD. 

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

comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II i el 

projecte lingüístic del centre. 

e. Establir els elements organitzatius del centre determinats pel PEC. 

f. Proposar, d’acord amb el PEC i les assignacions pressupostàries, la relació de 

llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g. Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència 

l’article 124.1 i presentar les propostes a què fa referència l’article 115. 

h. Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la PGA 

anual. 

5. Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del PEC i, eventualment, 

dels acords de coresponsabilitat. 

6. Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 

personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula. 

7. Corresponen al director/a les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 

a. Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre. 

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

disciplinàries corresponents. 

c. Assegurar la participació del Consell escolar. 

d. Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si 

escau, amb les associacions d’alumnes. 

8. Corresponen al director/a les funcions relatives a l’organització i la gestió del centre 

següents: 

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

centre i dirigir-ne l’aplicació. 

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

PEC. 

c. Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa 

vigent. 

d. Visar les certificacions. 
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e. Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari o secretària del centre. 

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

aprovat. 

g. Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i 

actuar com a òrgan de contractació. 

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

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

l’aula. 

9. El director/a té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les relatives al 

govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

10. El director/a, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i 

gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en 

les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director/a, en l’exercici de les 

seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior de l’infant. 

11. La regulació del complement retributiu del director/a relatiu a les funcions de direcció ha 

de tenir en compte la complexitat del centre que dirigeix. 

12. Són funcions específiques del director/a: 

a. Exercir la direcció i coordinació general de l’activitat del centre, vetllant per les 

bones relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 

b. Elaborar, juntament amb la resta de l’Equip directiu, la programació anual del 

curs. 

c. Elaborar, juntament amb la resta de l’Equip directiu, la memòria anual que reculli i 

avaluï les activitats del centre. 

d. Distribuir els càrrecs unipersonals. 

e. Convocar i presidir les reunions de l’Equip directiu. 

f. Valorar, estudiar i negociar amb el Departament d’Ensenyament, d’acord amb la 

resta de l’Equip Directiu i escoltada la Comissió Pedagògica, les necessitats de 

plantilla orgànica i funcional del centre i fer-ne la sol·licitud corresponent a la 

Delegació d’Ensenyament. 

g. Exercir la prefectura de tot el personal adscrit al centre. 

h. Convocar, presidir i coordinar les reunions del Claustre de Professors, del Consell 

escolar, de la Comissió Econòmica i de la Comissió de les pràctiques a les 

empreses. 
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i. Representar el centre en el Consell escolar municipal, en la reunió de Directors i 

en altres reunions i institucions que es consideri necessari o convenient. 

j. Fer les gestions que calgui per al funcionament del centre davant l’administració 

educativa i les altres administracions. 

k. Mantenir contactes regulars amb la Junta directiva de l’AMPA. 

l. Procurar la dinamització de l’alumnat a través dels delegats de curs i 

representants al Consell escolar. 

m. Convocar i informar els pares, per cicles o nivells, al començament de curs, 

juntament amb els tutors. 

n. Vetllar pel bon funcionament dels serveis de menjador i transport que ofereix el 

centre. 

SECCIÓ 2a. DEL/DE LA CAP D’ESTUDIS 

Art. 135. Responsabilitats i funcions 

1. Elaborar els horaris i la distribució de grups i aules segons la naturalesa de l’activitat 

acadèmica, tenint en compte la programació de les activitats docents. Coordinar també 

quan escaigui, les activitats escolars complementàries 

2. Vetllar pel compliment dels criteris fixats pel Claustre de professors sobre el treball 

d’avaluació i recuperació dels alumnes. 

3. Substituir el Director/a en cas d’absència o malaltia. 

4. Distribució de crèdits i/o matèries per grups, adjudicant el nombre d’hores setmanals per 

a cada un d’ells. 

5. Distribució de crèdits i/o matèries de cada grup als professors del centre. 

6. Tenir cura del calendari d’avaluacions per a tot el curs, així com de l’horari de cada una 

d’elles en el moment determinat. 

7. Vetllar per tal que els tutors omplin les corresponents actes d’avaluació, degudament 

signades pels professors, i arxivar-les, a disposició de qualsevol membre de la 

Comunitat Educativa o de la Delegació d’Ensenyament. 

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

fi de cicle.  

9. Fixar el calendari-horari, amb les tasques corresponents, per als professors, en els dies 

en què no hi hagi alumnat al Centre, llevat dels períodes de vacances. 
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10. Confeccionar, juntament amb la resta de l’Equip directiu, i d’acord amb la normativa de la 

Delegació d’Ensenyament, el calendari de dies lectius per a tot el curs. 

11. Tenir cura del mecanisme de control de faltes, retards, expulsions i altres incidències, 

referents a l’alumnat, i assabentar-ne els tutors i resta de professors, per tal que ho 

portin a la pràctica. 

12. Tenir cura del control de faltes d’assistència i retards dels professors, amb la informació 

corresponent al Director. 

13. Formar part de la comissió d’informàtica del centre. 

14. Coordinar juntament amb el coordinador d’ESO i/o Batxillerat l’horari d’exàmens, per a 

grups i professors, si es destinen dies per fer-los. 

15. Tenir cura que cada professor lliuri la programació de la seva matèria a començament de 

curs i en començar les matèries optatives. 

16. Coordinar les qüestions referents a la disciplina i a la bona convivència. 

SECCIÓ 3a. DEL/DE LA CAP D’ESTUDIS ADJUNT 

Art. 136. Responsabilitats i funcions 

1. Essencialment, les mateixes del/de la cap d’estudis, llevat d’aquelles que tenen a veure 

amb la substitució del director/a. 

SECCIÓ 4a. DEL COORDINADOR/A PEDAGÒGIC 

Art. 137. Responsabilitats i funcions 

1. Correspon, amb caràcter general, al coordinador/a pedagògic el seguiment i l’avaluació 

de les accions educatives que es desenvolupen a l’Institut, sota la dependència del 

director. 

2. Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots els professors del Claustre en els grups de treball. 

Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i 

graus que s’imparteixen a l’Institut. 

3. Formar part de la Comissió Pedagògica i responsabilitzar-se de preparar-ne les 

reunions, fer-ne l’ordre del dia i les actes. 
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4. Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge de l’alumnat dels 

ensenyaments que s’imparteixen en el primer cicle de l’ESO i els corresponents als del 

cicle superior d’educació Primària en el si de la zona escolar corresponent. 

5. Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus dels 

ensenyaments impartits a l’Institut. 

6. Programar i estudiar els criteris, amb els coordinadors d’ESO i Batxillerat, de l’oferta de 

matèries optatives i matèries optatives tipificades, i orientar els Departaments sobre les 

necessitats de matèries optatives. 

7. Coordinar, amb els coordinadors d’ESO i Batxillerat, la tria i l’adjudicació de les matèries 

optatives i de les matèries optatives. 

8. Programar, amb el coordinador d’ESO, els crèdits de síntesi. 

9. Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 

d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la col·laboració i 

participació de tots els professors del Claustre en els grups de treball. 

10. Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament 

d’Ensenyament quan escaigui. 

11. Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat es dugui a terme en 

relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i terminals de cada àrea 

o matèria, juntament amb els caps de Departament. 

12. Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, 

nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre. 

13. Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari 

utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’Institut, juntament amb els 

caps de Departament. 

14. Coordinar i vetllar pel bon funcionament de l’orientació acadèmica i professional de 

l’alumnat. 

15. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge del 

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

16. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 
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SECCIÓ 5a. DEL SECRETARI/ÀRIA 

Art. 138. Responsabilitats i funcions 

1. Fer les actes de les reunions del Consell escolar, Claustre de professors i Comissió 

econòmica. 

2. Coordinar les tasques de la secretaria. 

3. Estendre les certificacions i els documents oficials de l’Institut, amb el vistiplau del 

director. 

4. Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i elaborar i 

custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats 

financeres juntament amb el director. 

5. Elaborar el projecte de pressupost anual del centre. 

6. Fer el balanç econòmic anual. 

7. Vetllar per l’adequat procés de preinscripció i matriculació. 

8. Tenir cura que els expedients acadèmics de l’alumnat i les actes de notes corresponents 

a cada curs estiguin correctes i complets. 

9. Obrir i distribuir la correspondència. 

10. Custodiar els llibres i els arxius del centre. 

11. Fer l’inventari del centre. 

12. Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, 

mobiliari i equipament. Tenir cura de la seva reparació. 

13. Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició i lloguer de 

béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments. 

SECCIÓ 6a. DE L’EQUIP DIRECTIU COM A ÒRGAN DE GOVERN 

Art. 139. Generalitats i nomenament 

1. El director/a ha de constituir un Equip directiu. 

2. L’Equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pel/per la 

cap d’estudis, el coordinador/a pedagògic, el secretari/ària i el/la cap d’estudis adjunt. 
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Art. 140. Funcions i responsabilitats 

1. El director/a pot delegar funcions en els membres de l’Equip directiu. 

2. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, 

integrat per membres del Claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o 

delegades tasques de direcció o de coordinació. 

3. Correspon al director/a nomenar i fer cessar els membres de l’Equip directiu i del consell 

de direcció. També li correspon l’assignació o la delegació de funcions a altres membres 

del Claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 

4. El director/a respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment dels objectius del 

PEC, d’acord amb el PdD, i ret comptes davant el Consell escolar i l’Administració 

educativa. L’Administració educativa avalua l’acció directiva i el funcionament del centre. 

5. Són funcions de l’Equip directiu: 

a. Responsabilitzar-se de la gestió del PdD. 

b. Elaborar la PGA de l'Institut.  

c. Elaborar la MGA.  

d. Establir el calendari de reunions.  

e. Establir els criteris, terminis i procediments per tal d’avaluar el funcionament i 

evolució de l’institut en funció del PEC, el PdD i la PGA. 

f. Coordinar els diferents càrrecs del centre. 

SECCIÓ 7a. DEL CONSELL DE DIRECCIÓ 

Art. 141. Generalitats 

1. En aplicació del projecte de direcció, i per aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït, 

el centre compta amb un Consell de Direcció, que es reunirà quan la direcció ho 

consideri necessari, o a petició d’algun dels seus membres. Estarà presidit pel director/a, 

i estarà constituït per tots els membres de l’Equip directiu, els i les caps de Departament, 

les Coordinacions d’ESO, Batxillerat i Processos i/o Qualitat. En funció dels temes a 

tractar, es pot convocar només a una part dels membres del Consell i també es pot 

convocar professorat que no formi part del Consell de Direcció. És funció del Consell de 

Direcció la presa de decisions estratègiques del centre. 
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SECCIÓ 8a. DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 

Art. 142. Generalitats 

1. Són òrgans col·legiats de govern de l’Institut: el Consell escolar del centre i el Claustre 

de professors/es. 

Art. 143. Consell escolar 

1. El Consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar 

en el govern del Institut. 

2. Competències del Consell escolar: 

a. Avaluar els projectes i les normes què es refereix el capítol II del títol V de la 

LOMCE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa). 

b. Avaluar la PGA del centre, sense perjudici de les competències del Claustre, en 

relació amb la planificació i l’organització docent. 

c. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats. 

d. Participar en la selecció del director/a del centre, en els termes que estableix la 

llei. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip 

directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos 

terços, proposar la revocació del nomenament del director. 

e. Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, amb subjecció al que 

estableixen la llei i les disposicions que la despleguin. 

f. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la 

normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director/a 

corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència 

del centre, el Consell escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, pot 

revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes. 

g. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la 

igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les 

causes a què es refereix l’article 84.3 de la LOMCE, la resolució pacífica de 

conflictes i la prevenció de la violència de gènere. 
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h. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i 

emetre informe sobre l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que 

estableix l’article 122.3 de la LOMCE. 

i. Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i 

culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i 

organismes. 

j. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 

escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi 

el centre. 

k. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració 

competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, 

així com sobre els altres aspectes relacionats amb la seva qualitat. 

l. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa. 

3. Composició del Consell escolar: 

a. El director/a de l’Institut, que n’és el president/a. 

b. El/la cap d’estudis. 

c. Un representant de l’Ajuntament. 

d. Sis membres del professorat elegits pel Claustre. 

e. Quatre [ha de dir 3] mares o pares d’alumnes elegits entre ells. 

f. Un membre de l’AMPA elegit entre els seus associats. 

g. Quatre alumnes elegits entre ells. 

h. Un representant del PAS. 

i. El secretari/ària del centre, amb veu i sense vot. 

j. El nombre de representants electes del professorat no pot ser inferior a un terç 

del total dels components del Consell. El nombre de representants de l’alumnat i 

de pares i mares en conjunt, inclòs el designat per l’associació de pares i mares 

d’alumnes, no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell. 

Quan el nombre de representants de l’alumnat i de pares i mares sigui parell, la 

representació es decidirà per parts iguals entre els dos sectors; quan el nombre 

total d’aquests representants sigui senar, el sector de l’alumnat tindrà un 

representant més que els sector pares i mares. 

4. Comissions específiques del Consell escolar: 

a. En el si del Consell escolar es constitueix una Comissió Econòmica, integrada pel 

director/a, el secretar/ària, un professor/a, i un pare o una mare d’entre els 
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membres del Consell escolar. La Comissió Econòmica té les competències que 

expressament li delega el Consell escolar. 

b. En el si del Consell escolar del centre es constitueix una Comissió Permanent, 

integrada pel director/a, el secretar/ària, un professor/a, i un pare o una mare 

d’entre els membres del Consell escolar. La Comissió Permanent té les 

competències que expressament li delega el Consell escolar. El Consell escolar 

del centre no pot delegar en la Comissió Permanent les competències referides a 

l’elecció i al cessament del director o la directora, les de creació d’òrgans de 

coordinació, les d’aprovació del PEC, les NOFC i la PGA. Sí que podrà delegar 

les de resolució de conflictes i imposicions de correctius amb finalitat pedagògica 

en matèria de disciplina de l’alumnat a la comissió de convivència. 

c. En el si del Consell escolar del centre es constitueix una Comissió de 

Convivència, integrada pel/per la cap d’estudis, un professor/a, i un pare o una 

mare d’entre els membres del Consell escolar. La Comissió de Convivència té les 

competències que expressament li delega el Consell escolar. 

5. Renovació parcial dels membres del Consell escolar del centre: 

a. La condició de membre electe del Consell escolar del centre s’adquireix per 

quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del 

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

d’alumnes, sens perjudici que es puguin cobrir d’immediat les vacants que es 

produeixin. 

b. La condició de membre del Consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec 

que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits 

necessaris per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat revoca la designació. 

c. Si el nombre de persones candidates a membres del Consell escolar d’un 

determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones 

membres del sector corresponent són elegibles com a representants d’aquell 

sector en el Consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho 

és per al sector del professorat o del PAS, ha d’assumir la representació. Si la 

persona resulta escollida membre en representació del sector de l’alumnat o del 

sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, el lloc queda 

vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres. 

d. En el cas que s’hagin de cobrir vacants al Consell escolar per una durada inferior 

als quatre cursos, es procedirà a l’elecció de candidats/es de la manera habitual. 
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Els candidats/es amb més vots començaran ocupant les places per quatre anys. 

Les vacants de menys de quatre anys seran ocupades per ordre del nombre de 

vots obtinguts. 

e. Aquell candidat/a que hagi obtingut més vots en les darreres eleccions al Consell 

escolar i quedi en llista de reserva per ocupar vacants, serà qui ocupi sempre la 

vacant de més llarga durada. 

f. Serà causa de revocació de la condició de membre del Consell escolar l’obertura 

d’un expedient disciplinari. En cas que un membre del Consell escolar, tant del 

sector alumnat com del sector professorat, sigui objecte de l’obertura d’un 

expedient disciplinari iniciat amb motiu d’una falta greu o molt greu, haurà de 

presentar la dimissió al president/a. En aquest cas, serà designat per cobrir la 

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

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

hi hagi més candidats o candidates, la vacant roman sense cobrir fins a la 

propera renovació del Consell escolar. La nova persona membre s’ha de 

nomenar pel temps que resta del mandat a la persona representant que ha 

causat la vacant. 

6. Si algun dels membres del Consell escolar es troba absent en una de les seves sessions 

a causa d’un encàrrec de serveis, podrà delegar el seu vot per escrit adreçant-lo a la 

presidència amb vint-i-quatre hores d’antelació. 

7. En tant que membres d’un òrgan col·legiat de govern, els seus integrants no es poden 

inhibir de les votacions, essent possibles, doncs, només tres tipus de vot possibles: 

positiu, negatiu i en blanc. 

Art. 144. Claustre 

1. El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la 

planificació educativa de l’Institut. Està integrat per la totalitat del professorat que hi 

presten serveis i el presideix el director/a. 

2. Com a membres del Claustre, seran electors i elegibles en les eleccions de 

representants del professorat al Consell escolar del centre. Com a membres del Consell 

escolar del centre, poden ser membres de les comissions constituïdes en el seu si. 

3. Funcions del Claustre: 

a. Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre. 



Institut 
Rafael Campalans 
 
 
 

Document: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) Aprovació Claustre: 29/6/2018 
Pàgina 81 de 188 

Responsable: Direcció Versió: 2 Aprovació Consell escolar: 25/9/2018 

 

b. Informar i aportar propostes al Consell escolar del centre i a l’equip directiu sobre 

l’organització i la programació general del centre, i per al desenvolupament de les 

activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 

c. Elegir els seus representants al Consell escolar del centre. 

d. Conèixer les propostes fetes a l’Administració educativa del nomenament i 

cessament de membres de l’equip directiu, així com els nomenaments de càrrecs 

per completar l’organització (Caps de departament, coordinadors/es, tutors/es...). 

e. Emetre un informe favorable sobre la proposta de creació d’altres òrgans de 

coordinació abans que el director o directora la presenti al Consell escolar del 

centre. 

f. Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògica, i 

en el de la formació del professorat de l’Institut. 

g. Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació de l’alumnat i del centre en general. 

h. Aportar al Consell escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració de la 

NOFC. 

i. Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 

d’estudis del centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de 

l’equipament didàctic en general. 

j. Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats per les 

candidats/es. 

k. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 

d’Ensenyament. 

Art. 145. De l’adopció dels acords en votacions dels òrgans col·legiats  

1. Per norma general i fora que la normativa d’una convocatòria de votació de rang superior 

o prevegi, en tant que membres d’un òrgan col·legiat, els seus integrants no poden 

inhibir-se de la presa de decisions, de manera que en una votació no s’hi contempla 

l’opció de l’abstenció, però sí, en canvi, el vot en blanc i, naturalment, el vot en contra i el 

vot a favor.  

2. Sempre que sigui necessari fer una votació l’adopció dels acords se sotmetrà a les 

següents normes:  

a. Es votarà a mà alçada llevat que estigui previst en disposicions normatives de 

rang superior a aquestes NOFC, o que així estigui previst pel president de la 
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reunió. En aquests casos es farà la votació per papereta dipositada en una urna, 

per ordre alfabètic dels assistents.  

b. Els acords seran adoptats per majoria dels membres presents; s’entén majoria 

simple quan els vots positius superen els negatius amb independència dels vots 

en blanc. En cas d’empat es farà una segona votació i si continua aquesta 

situació el president farà servir el seu vot de qualitat (val per dos vots). Aquest vot 

no s’exercirà quan així ho estableixi la legislació o en les votacions per nomenar 

representants electes dels òrgans col·legiats, ni per a la creació de comissions i/o 

elecció dels seus representants, ni per a l’elecció del director/a.  

c. El secretari aixecarà acta de les votacions expressant el nombre de vots a favor, 

en contra i en blanc. Expressarà els motius, si així ho desitja, el membre de 

l’òrgan que es pronunciï en contra o en blanc. En aquest cas, la persona que 

discrepi ho farà oralment en la sessió i, abans d’acabar-se aquesta farà un escrit 

que lliurarà al secretari, el qual en farà lectura per a coneixement de la resta de 

membres de l’òrgan col·legiat.  

d. A sol·licitud dels interessats, el secretari, amb el vistiplau del president, expedirà 

certificacions dels acords presos. 

e. Els acords dels òrgans col·legiats del centre seran recurrents en alçada davant 

del director/a dels Serveis Territorials de Girona del Departament d’Educació. 

3. En cas que per raó d’encàrrecs de serveis del mateix centre –no per altres motius– un/a 

o diversos/es membres de l’òrgan col·legiat no puguin assistir a una de les seves 

reunions on s’hagi de votar una proposta, aquest o aquests hauran de delegar el vot per 

escrit i amb vint-i-quatre hores d’antelació al president/a de l’òrgan. Mitjançant aquesta 

mesura vetllem per l’ajustament de les nostres votacions al punt 2 de l’Article 18 de la 

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

públiques de Catalunya, on hi diu que «s’ha de garantir el dret dels membres dels òrgans 

col·legiats a participar en les sessions».  
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 DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ CAPÍTOL XXIII.

Art. 146. Generalitats 

1. En el centre s’ha de constituir òrgans amb funcions de coordinació didàctica i de tutoria. 

Correspon a l’Equip directiu regular-ne el nombre, les dotacions d’hores, les atribucions, 

les funcions i les persones que les ocupen. 

2. En cas que l’Equip directiu prevegi la necessitat de crear un nou òrgan de coordinació 

que no aparegui en aquestes NOFC en podrà afegir la descripció i/o les funcions en una 

addenda aprovada pel Consell de direcció.  

Art. 147. Els Equips docents 

1. Tot el professorat que imparteix docència a un nivell determinat és membre del seu 

Equip docent. Cada Equip docent es constitueix en Junta d'avaluació quan correspon. La 

presidència de cada Equip docent recau els coordinadors/es de 1r i 2n d’ESO i de 3r i 4t. 

Les funcions principals de l’equip docent són:  

a. Planificar i analitzar les accions educatives que es duen a terme en el si d’un grup 

d’alumnes, per tal de determinar-ne la coherència des del punt de vista del nivell.  

b. Determinar solucions i respostes a possibles dificultats relacionades amb 

l’aprenentatge o la disciplina; ara bé, no correspon a l’equip docent imposar 

sancions concretes, extrem que correspon al/la cap d’estudis. 

c. Avaluar el desenvolupament acadèmic i personal de cada nivell en tant que grups 

i en tant que individus. 

d. Atendre i fer efectives les propostes previstes al PAT. 

SECCIÓ 1a. DE LES COORDINACIONS D’ESO 

Art. 148. Les Coordinacions de 1r i 2n d’ESO i de 3r i 4t d’ESO 

1. Els coordinadors/es de 1r i 2n d’ESO i de 3r i 4t d’ESO són nomenats per l’Equip Directiu 

i es coordinen setmanalment amb el coordinador/a pedagògic i el cap d’estudis, d’una 

banda, i per l’altra amb el Departament d’orientació i l’EAP de la zona. 

2. Les funcions dels coordinadors/es d’ESO són: 
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a. Coordinar els tutors/res en relació a la tutoria de grup. 

b. Coordinar la tasca dels Equips docents. 

c. Elaborar les programacions de les sessions de tutoria i dels Equips docents 

conjuntament amb el cap d’estudis i els coordinadors de nivell. 

d. Vetllar perquè en l’Equip docent es respectin els acords presos en altres àmbits 

de treball. 

e. Coordinar el desenvolupament dels crèdits de síntesi. 

f. Vetllar per la correcta assignació dels crèdits variables conjuntament amb el 

coordinador/a pedagògic. 

g. Vetllar per la coordinació dels Equips docents en aquells aspectes que són 

comuns a tots ells o bé que només afecten a un o més nivell. 

h. Vetllar perquè els acords presos a les avaluacions siguin complerts. 

i. Recollir les activitats realitzades al llarg del curs, tant als Equips docents com a 

les tutories amb les seves valoracions per fer la memòria en acabar el curs i 

poder fer el Pla d’Acció tutorial pel curs següent. 

j. Gestionar les diverses activitats tutorials dutes a terme per personal extern al 

centre (xerrades del Pla de Salut a les Escoles, dels Mossos d’Esquadra, del 

Consell Comarcal, o d’altres àmbits que ajudin a l’alumnat en el seu creixement 

acadèmic i personal). 

k. Vetllar perquè les necessitats específiques del alumnes siguin ateses també 

coordinades amb el coordinador/a pedagògic, el Departament d’orientació i l’EAP. 

l. Dur a terme el traspàs de totes les informacions acadèmiques i de necessitats 

específiques que des de les escoles de Primària ens proporcionen dels seus 

alumnes de 6è tal i com marca el Departament i fer-les arribar a l’Equip docent de 

1r d’ESO perquè en tinguin coneixement i prenguin les mesures que es creguin 

necessàries per la bona adaptació de l’alumnat al canvi d’etapa. 

m. Organitzar les agrupacions dels alumnes de 1r d’ESO segons les informacions 

rebudes per les escoles de Primària i les necessitats educatives específiques de 

cadascun. 

n. Reorganitzar els grups classe de cada curs segons les orientacions de l’Equip 

docent. 

o. Atendre a les famílies i els alumnes de nova incorporació per informar del 

funcionament del centre i portar a terme el protocol d’acollida als nous alumnes. 
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p. Dur a terme el protocol d’absentisme quan el tutor/a detecta algun problema en 

l’assistència continuada d’un alumne per tal que l’organisme competent, serveis 

socials se’n faci càrrec. 

SECCIÓ 2a. DE LA COORDINACIÓ DE BATXILLERAT 

Art. 149. La Coordinació de Batxillerat 

1. El coordinador/a de Batxillerat és nomenat per l’Equip Directiu i es coordina 

setmanalment amb el coordinador/a pedagògic i el cap d’estudis, d’una banda, i per 

l’altra amb el Departament d’orientació i l’EAP de la zona. 

2. Les funcions del coordinador d’ESO són: 

a. Coordinar els tutors/res en relació a la tutoria de grup. 

b. Coordinar la tasca dels Equips docents. 

c. Elaborar les programacions de les sessions de tutoria i dels Equips docents 

conjuntament amb el cap d’estudis i els coordinadors de nivell. 

d. Vetllar perquè en l’Equip docent es respectin els acords presos en altres àmbits 

de treball. 

e. Coordinar i vetllar per tots els aspectes relacionats amb les PAU. 

f. Vetllar per la correcta assignació de les modalitats. 

g. Vetllar perquè els acords presos a les avaluacions siguin complerts. 

h. Recollir les activitats realitzades al llarg del curs, tant als Equips docents com a 

les tutories amb les seves valoracions per fer la memòria en acabar el curs i 

poder fer el Pla d’Acció tutorial pel curs següent. 

i. Gestionar les diverses activitats tutorials dutes a terme per personal extern al 

centre. 

j. Vetllar perquè les necessitats específiques del alumnes siguin ateses també 

coordinades amb el coordinador/a pedagògic, el Departament d’orientació i l’EAP. 

k. Atendre a les famílies i els alumnes de nova incorporació per informar del 

funcionament del centre i portar a terme el protocol d’acollida als nous alumnes. 

l. Dur a terme el protocol d’absentisme quan el tutor/a detecta algun problema en 

l’assistència continuada d’un alumne per tal que l’organisme competent, serveis 

socials se’n faci càrrec. 
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SECCIÓ 3a. DE LA COORDINACIÓ DE PROCESSOS I QUALITAT 

Art. 150. La Coordinació de processos i qualitat 

1. Són funcions de la Coordinació de processos i qualitat: 

a. Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del 

Sistema de Gestió de la Qualitat. 

b. Informar a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat 

de millora. 

c. Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits de l’alumnat, famílies 

i d’altres persones i entitats que reben el servei que proporciona l’Institut. 

d. Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. 

e. Mantenir la integritat del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

f. Coordinar i impulsar la integració dels sistemes de gestió de la qualitat, prevenció 

i medi ambient. 

SECCIÓ 4a. DE LA COORDINACIÓ DE MEDIACIÓ 

Art. 151. La Coordinació de mediació 

1. Són funcions de la Coordinació de mediació: 

a. Dinamitzar grups de mediadors. 

b. Difusió del servei de mediació als alumnes i els professors. 

c. Organització del DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau). 

d. Convocar les reunions amb els alumnes.  

e. Coordinar amb el Departament de Socials que porta a terme la formació de 

mediadors. 

f. Coordinar amb la Marató de Punts per tal de potenciar el bon ús de les 

infraestructures del centre. 

g. Presenciar i vetllar el servei de mediació en el web de l’institut. 



Institut 
Rafael Campalans 
 
 
 

Document: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) Aprovació Claustre: 29/6/2018 
Pàgina 87 de 188 

Responsable: Direcció Versió: 2 Aprovació Consell escolar: 25/9/2018 

 

SECCIÓ 5a. DE LA COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

Art. 152. La Coordinació de prevenció de riscos 

1. Són funcions de la Coordinació de prevenció de riscos: 

a. Elaboració del pla d’emergències, i la  implantació, la planificació i la realització 

de simulacres d’evacuació. 

b. Informar a l’alumnat i al professorat de  la importància de la prevenció de riscos 

laborals. 

c. Tenir actualitzat el pla d’emergència. 

d. Organitzar el simulacre d’emergència anual i elaborar-ne un informe per detectar 

aspectes a corregir i millorar l’eficiència d’aquest. 

e. Coordinar les activitats empresarials no pròpies i vetllar per la seguretat tant de 

personal propi del Departament d’Ensenyament com el que pertany a empreses 

que desenvolupen l’activitat en el centre dependents el Departament. 

SECCIÓ 6a. DE LA COORDINACIÓ D’AEE 

Art. 153. La Coordinació d’AEE 

1. Són funcions de la Coordinació d’AEE: 

a. Redactar i actualitzar el projecte esportiu on s’inclouran les Normes 

d’Organització i Funcionament que regulen les activitats esportives. S’ha 

d’incloure en el projecte educatiu de centre i en la seva programació anual. 

b. Sensibilitzar la comunitat educativa per la pràctica regular d’activitat física.  

c. Elaborar i distribuir temporalment l’oferta d’activitats esportives extraescolars del 

Centre.  

d. Dirigir i cercar l’equip tècnic per portar a terme les activitats esportives 

extraescolars. 

e. Supervisar el seguiment de les activitats i l’aplicació dels diferents programes.  

f. Coordinar l’ús dels diferents equipaments esportius escolars.  

g. Coordinar-se amb les diferents entitats esportives de l’entorn i Consell Esportiu 

de la Selva per què hi hagi una vinculació esportiva amb la finalitat d’organitzar 

activitats conjuntes. 
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h. Vetllar pel bon estat de les instal·lacions i el material, així com per seguretat dels 

practicants.  

i. Difondre les activitats esportives del projecte esportiu i implicar la comunitat 

escolar (alumnat, famílies, professorat). 

j. Coordinar i vetllar el tema de les assegurances: Responsabilitat Civil de l’AEE i 

Assegurança d’Accident dels participants. 

k. Coordinar-se amb el Consell Català de l’Esport en el desenvolupament del Pla 

Català d’Esport a l’Escola (PCEE). 

l. Participar a les reunions d’inici i fi de curs anuals i participar activament en les 

jornades de formació per a coordinadors/es del PCEE. 

m. Coordinar els dinamitzadors (implicant-los de forma activa en l’AEE i les 

activitats), tutelar el seu funcionament al centre i fora del centre, fer el seguiment 

del procés de formació (CIATE). 

n. Participar activament en la gestió de l’AEE, formant part d ela Junta Directiva: 

tenir actualitzada la documentació de l’entitat (Estatuts, tràmits, registre, 

justificacions de despesa). 

o. Coordinar els dinamitzadors de les activitats esportives de pati del Centre. 

SECCIÓ 7a. DE LES COORDINACIONS D’EMPRESA-ESCOLA I FCT 

Art. 154. La Coordinació d’empresa-escola 

1. Són funcions de la Coordinació d’empresa-escola: 

a. Assignar el centre de treball a l’alumnat en funció del seu perfil acadèmic. 

b. Visitar els centres de treball per pactar les activitats del Pla de treball i les 

condicions del conveni. 

c. Representar el Centre en relació amb les empreses i institucions col·laboradores 

per tal d’efectuar vincles amb la xarxa emprenedora de l’entorn. 

d. Actualitzar i mantenir la Borsa d’empreses col·laboradores.  

e. Atorgar una distinció a través dels Premis Llor per tal de potenciar el vincle 

empresa-escola amb l’entorn. 

f. Realitzar el seguiment de l’alumnat per tal de portar a terme l’avaluació. 

g. Gestionar els tràmits acadèmics i burocràtics relacionats amb el conveni a través 

del programa qBid. 
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h. Elaborar el recull de la documentació generada durant el curs acadèmic, arxivar-

la i custodiar-la durant cinc cursos acadèmics. 

i. Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les pràctiques en funció de 

les empreses col·laboradores per tal de proposar actuacions de millora, les quals 

s’inclouen en la memòria anual de centre. 

Art. 155. La Coordinació d’FCT 

1. Són funcions de la Coordinació d’FCT: 

a. Ajudar i assessorar als tutors de FCT amb les incidències amb alumnes i 

empreses. 

b. Gestionar les convalidacions. 

c. Gestionar incidències del programa de gestió de FCT (QBid)). 

d. Coordinar la relació centre-empresa. 

SECCIÓ 8a. DE LA COORDINACIÓ DE CENTRE FORMADOR DE PRÀCTIQUES 

Art. 156. La Coordinació de centre formador de pràctiques 

1. Són funcions de la Coordinació de centre formador de pràctiques: 

a. Dur a terme la gestió documental i l’aplicatiu relacionats amb la formació de 

pràctiques. 

b. Rebre i atendre les necessitats de l’alumnat. 

SECCIÓ 9a. DE LA COORDINACIÓ TAC 

Art. 157. La Coordinació TAC 

1. Són funcions de la Coordinació TAC: 

a. Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimització dels 

recursos informàtics i assessorar de cara a l’adquisició de nous recursos.  

b. Coordinar l’elaboració del pla TAC així com el desplegament de la competència 

digital al centre.  
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c. Vetllar pel manteniment dels equipaments informàtics i telemàtics, xarxa, etc.  

d. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics en les diverses àrees, i orientar sobre la formació permanent en 

aquest mateix tema.   

e. Elaborar un informe al final de curs que haurà de ser inclòs en la memòria anual 

del centre. 

f. Totes aquelles tasques que li puguin ser encomanades per la direcció del centre 

o que puguin desprendre’s del projecte educatiu del centre. 

SECCIÓ 10a. DE LES COORDINACIONS RELACIONADES AMB LA COMUNICACIÓ 

Art. 158. La Coordinació del pla de comunicació de centre 

1. Són funcions de la Coordinació del pla de comunicació de centre: 

a. Fer efectiu un pla de comunicació de centre. 

b. Dinamitzar i vetllar perquè l’Institut sigui present a les xarxes comunicatives a 

través d’internet (Facebook i Instragram). 

Art. 159. La Coordinació d’audiovisuals 

1. Són funcions de la Coordinació d’audiovisuals: 

a. Fer difusió de les activitats del centre a través de l’Ariadna. 

Art. 160. La Coordinació web i Moodle 

1. Són funcions de la Coordinació web i Moodle: 

a. Mantenir els continguts del web, resoldre’n les incidències i gestionar-ne els 

usuaris. 

b. Gestionar usuaris i cursos del Moodle, i resoldre’n les incidències. 

c. Potenciar l’ús de les plataformes virtuals d’ensenyament i aprenentatge (moodle) 

entre el professorat i l’alumnat.  

d. Coordinar el bon funcionament d’aquestes plataformes virtuals i facilitar-ne 

l’accés.  
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SECCIÓ 11a. DE LES COORDINACIONS RELACIONADES AMB ACTIVITATS I 

SORTIDES 

Art. 161. La Coordinació de sortides 

1. Són funcions de la Coordinació de sortides: 

a. Mostrar les sortides a iEduca. 

b. Marcar a iEduca l’assistència o absències (justificades o no) de l’alumnat. 

c. Assignar les guàrdies als professors que lliura el dia de la sortida, en el cas que 

no hi hagi professorat que lliure, s’assigna al professor de guàrdia. 

Art. 162. La Coordinació d’activitats complementàries 

1. Són funcions de la Coordinació d’activitats complementàries: 

a. Elaborar la programació anual de les activitats complementàries: Nadal, Sant 

Jordi i Final de Curs juntament amb els Premis Llor, etc. 

b. Organitzar i dinamitzar les activitats de caràcter complementàries del centre. 

c. Promoure i coordinar les activitats complementàries amb la direcció, el claustre 

de professors, l’alumnat, les famílies i les institucions , si s’escau.  

d. Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost de les activitats 

complementàries amb coordinació de la Secretària. 

e. Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades 

que s'inclourà a la memòria anual d'activitats del centre. 

SECCIÓ 12a. DE LES COORDINACIONS RELACIONADES AMB LA PARTICIPACIÓ 

Art. 163. La Coordinació de delegats 

1. Són funcions de la Coordinació de delegats: 

a. Ajudar els/les tutor/es a portar a terme l’elecció de delegats. 

b. Convocar les reunions mensuals als delegats de classe per tal de dinamitzar les 

tutories i les activitats complementaries del Centre. 

c. Organitzar la sortida de trobada de delegats de classe de segon d’ESO. 
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d. Coordinar la relació entre Equip directiu i alumnes a través dels delegats de 

classe. 

e. Afavorir la relació entre la Tècnica de Joventut del Consell Comarcal la Selva 

amb delegats, alumnes i Centre. 

Art. 164. La Coordinació de Marató de punts 

1. Són funcions de Marató de punts: 

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

b. Publicar quinzenalment els resultats de la Marató de punts a l’Ariadna. 

c. Gestionar el premi a la classe guanyadora de la Marató de Punts. 

d. Divulgar l’obtenció de la puntuació a través de les tutories per tal de millorar i 

motivar a la classe. 

SECCIÓ 13a. DE LES COORDINACIONS RELACIONADES AMB LA DIVERSITAT 

Art. 165. La Coordinació de diversificació curricular: 

1. Són funcions de la Coordinació de diversificació curricular: 

a. Dur a terme tota la gestió relacionada amb els plans de diversificació curricular. 

Art. 166. La Coordinació de programes per l’excel·lència 

1. Són funcions de la Coordinació de programes per l’excel·lència: 

a. Seleccionar en base a uns criteris previs l’alumnat participant. 

b. Gestionar-ne les activitats i la potencial repercussió posterior en les avaluacions. 

SECCIÓ 14a. DE LES COORDINACIONS TÈCNIQUES 

Art. 167. La Coordinació de programes de gestió 

1. Són funcions de la Coordinació de programes de gestió: 

a. Atendre les necessitats de programaris i plataformes SAGA, Sfera i iEduca. 
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Art. 168. La Coordinació de manteniment d’ordinadors d’alumnes 

1. Són funcions de la Coordinació de manteniment d’ordinadors d’alumnes: 

a. Ajudar l’alumnat en la cura relacionada amb els portàtils, i dur a terme diligències 

bàsiques en cas de mal funcionament o avaries (només com a assessorament 

primer, mai en substitució d’un servei tècnic qualificat).  

 DELS ÒRGANS I PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ CAPÍTOL XXIV.

Art. 169. Fonament 

1. La lletra a del punt 2 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC pot 

«determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el 

funcionament del centre». 

SECCIÓ 1a. DE L’ALUMNAT 

Art. 170. Delegades i delegats de grup 

1. Les funcions de les delegades i delegats de classe són: 

a. Representar i defensar els companys de classe. Aquests el respectaran com 

mereix i d’acord amb el càrrec que ostenta. 

b. Intentar resoldre els problemes que se li presenten com a representant de la 

classe, parlant amb el professor primer, a continuació amb el tutor/a i en darrera 

instància amb la direcció. 

c. Transmetre immediatament al professor, tutor o Cap d’Estudis qualsevol 

anomalia que observi en el seu curs. 

d. Complir totes aquelles funcions que en un moment donat li deleguin un professor, 

el tutor/a o algun membre de l’Equip directiu del centre. Un delegat no podrà ser 

sancionat en el curs o a conseqüència d’una d’aquestes actuacions, sempre que 
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estigui d’acord amb el present reglament. En cap cas el delegat, per pròpia 

iniciativa, podrà substituir la missió d’un professor. 

e. Avisar el professor de guàrdia o el/la cap d’estudis si, transcorreguts deu minuts 

des del començament de la classe, no hi acudís el professor que ha d’impartir 

una classe. 

f. Comunicar al secretari els desperfectes que es produeixin a l’aula. 

g. Assistir a les reunions que es fan al llarg del curs amb l’Equip docent per fer les 

valoracions del funcionament tant acadèmic com de dinàmiques de grup per 

plantejar i analitzar les estratègies que se seguiran per la millora dels aspectes 

que en l’avaluació es vegin més fluixos. 

h. Assistir a les reunions del Consell de delegades i delegats. 

Art. 171. Consell de delegades i delegats 

1. El Consell de Delegats (Decret 226/1990, DOG, 3/10/1990) és l’òrgan col·legiat de 

participació de l’alumnat, el qual està que està format per tots els delegats/des i 

sotsdelegats/des de cada grup classe. Pretén fomentar el treball col·laboratiu entre 

l’alumnat i potenciar la seva responsabilitat en l’organització i bon funcionament del 

centre. A l’Institut Rafael Campalans en tenim dos, un per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, 

i un altre per al de Cicles. 

2. Els membres del Consell de Delegats tenen dret a rebre informació i disposar dels 

mitjans necessaris per realitzar les seves funcions, procurant interferir el menys possible 

en el normal funcionament de les activitats acadèmiques. 

3. El Consell de delegats/des d’ESO i Batxillerat es reuneix tant amb caràcter ordinari com 

extraordinari les vegades que es consideri necessari durant el curs. Les reunions són 

convocades pel coordinador/da de delegats/des, que s’encarrega de donar suport al 

professorat en temes relacionats amb les funcions dels delegats/des i coordinar i 

dinamitzar les reunions del Consell. Aquestes reunions també poden comptar amb la 

presència d’un membre de l’Equip directiu. Les reunions poden tenir lloc tant en hores de 

pati com en hores lectives. 

4. Les principals funcions dels Consells de delegats/des són les següents:  

a. Participar en l’organització d’activitats lúdiques i culturals. 

b. Col·laborar en la difusió de mesures i normes que millorin la convivència en el 

centre. 



Institut 
Rafael Campalans 
 
 
 

Document: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) Aprovació Claustre: 29/6/2018 
Pàgina 95 de 188 

Responsable: Direcció Versió: 2 Aprovació Consell escolar: 25/9/2018 

 

c. Participar en la valoració que es fa a les hores de tutoria en diferents moments al 

llarg del curs i especialment al final de cada avaluació. 

d. Assistir i participar, com a representants del grup classe, a juntes d’avaluació, si 

és que hi són requerits. 

e. Informar de les convocatòries de vaga d’estudiants. 

f. Assessorar i donar suport als representants dels alumnes del Consell escolar. 

g. Realitzar peticions a l’Equip directiu sobre temes relatius a l’Institut. 

5. Procediment general de peticions dels consells de delegats a l’Equip directiu: 

a. Sempre que es consideri oportú, qualsevol delegat/da pot demanar al 

coordinador/a del Consell que convoqui una reunió extraordinària o al/la Cap 

d’estudis de Cicles, en el seu cas. 

b. La coordinació o al/la Cap d’estudis de Cicles convocarà el Consell amb un 

mínim de dos dies lectius d’antelació. 

c. La reunió servirà per informar, debatre i, si escau, elevar a l’Equip directiu les 

peticions que es considerin oportunes i que siguin de l’àmbit de la competència 

del Consell. 

6. Procediment general de peticions dels consells de delegats a l’Equip directiu: 

a. Sempre que es consideri oportú, qualsevol delegat/da pot demanar al 

coordinador/a del Consell que convoqui una reunió extraordinària per parlar d’una 

convocatòria de vaga. S’haurà de fer arribar a la coordinació o al/la Cap d’estudis 

de Cicles un correu electrònic en el que s’expliciti aquesta petició i s’adjunti la 

convocatòria de la vaga. 

b. La coordinació convocarà el Consell amb un mínim de dos dies lectius 

d’antelació.  

c. La reunió servirà per informar, debatre i, si escau, elevar per escrit a l’Equip 

directiu les peticions que es considerin oportunes i que siguin de l’àmbit de la 

competència del Consell. Aquest escrit sempre haurà d’anar dirigit al director/a i 

s’haurà d’entrar per registre. 

7. Procediment de peticions d’autorització de vaga als consells de delegats a l’Equip 

directiu: 

a. La reunió del Consell servirà per donar a conèixer i valorar la convocatòria de 

vaga. Si el Consell decideix traslladar la informació de la vaga als diferents grups 

classe, els delegats/des de curs hauran de demanar al tutor/a que reservi un 

temps de l’hora de tutoria per tractar aquest tema.  
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b. Un cop rebuda la informació, cada grup classe ha de decidir mitjançant votació si 

s’adhereix o no a la vaga. Hi ha tres possibilitats de vot (el sí, el no i l’abstenció). 

Per aprovar aquesta decisió és necessari assolir la majoria simple, és a dir, més 

vots a favor que no pas en contra. En cas que hi hagin abstencions, aquestes no 

es tindran en compte per al recompte.  

c. Si es decideix participar a la vaga, cal fer una carta adreçada a la direcció del 

centre, on consti la informació següent: 

i. qui convoca la vaga, per què la convoca i quins dies està convocada, 

ii. quins passos s’han seguit abans de sol·licitar l’exercici del dret de vaga, 

iii. els resultats de les votacions de cada grup classe (pot ser útil recollir 

aquesta informació en una graella), 

iv. que es demana explícitament l’autorització per fer la vaga, 

v. i el compromís de participar activament en la reivindicació que 

correspongui, fent arribar a l’equip directiu testimonis documentals abans, 

durant i immediatament després de la seva participació a la vaga 

(fotografies, cartells, manifestos, etc.). 

d. Aquest document s’ha de presentar a la direcció mitjançant registre administratiu 

a la secretaria del centre com a mínim 4 dies lectius abans de l’inici de la vaga, 

per tal de garantir que es puguin dur a terme les actuacions següents:  

i. l’Equip directiu s’ha de reunir per tal de valorar la petició i respondre per 

escrit a la demanda formulada pels estudiants, 

ii. l’Equip directiu ha de fer arribar al Claustre i a les famílies un comunicat 

en el qual s’informa de la decisió presa.  

e. La direcció del centre té la potestat d’autoritzar o no la vaga per tal de vetllar 

perquè l’adhesió compleixi amb els requisits que la participació democràtica 

requereix a l’hora d’exercir un dret tan important, i perquè es tracta de decisions 

que afecten hores lectives d’un alumnat sota la responsabilitat del centre –siguin 

menors o majors d’edat–. Malgrat això, un alumne sempre pot adherir-se 

unilateralment a la vaga, però amb el benentès que ho farà sense que el centre 

consideri justificat el motiu de la seva absència i que si es fan exàmens el dia de 

la falta, no tindrà dret a que se li repeteixin –amb una vaga autoritzada, en canvi, 

no es poden fer exàmens o altres activitats avaluadores, ni avançar matèria, 

deferència que aplica el centre per respectar el dret a vaga de l’alumnat–.  
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f. En cas que la vaga sigui autoritzada, es duran a terme també les actuacions 

següents: 

i. l’Equip directiu informarà les famílies i l’alumnat major d’edat de la 

convocatòria de la vaga i demanarà l’autorització per a la no assistència a 

l’Institut el dia i les hores que hagin estat convocats els estudiants (aquest 

imprès l’han de recollir a consergeria els delegats/des), 

ii. els tutors/es han de recollir els justificants de les autoritzacions, 

iii. els tutors/es han de traslladar tota aquesta informació a la plataforma que 

permet la gestió de l’assistència a l’Institut.  

g. Cal tenir present que, segons la normativa del Departament d’Ensenyament, els 

alumnes de 1r i 2n d’ESO no poden fer vaga. Tanmateix, aquests delegats i 

delegades han de participar a les reunions del Consell i han de traslladar les 

decisions que es prenen al seus respectius grups classe. 

Art. 172. L’adopció dels acords en votacions d’alumnes 

1. Totes les votacions que facin els alumnes hauran de ser secretes.  

2. Es farà la votació en paperetes dipositades en una urna, per ordre alfabètic dels 

assistents.  

3. Es pot votar a favor, en contra, en blanc, nul o abstenir-se. (No es pot votar nul, però si 

que és pot considerar un vot nul) 

4. El resultat serà per majoria simple dels vots a favor i en contra; en cas d’empat es 

repetirà la votació. 

Art. 173. Altres agrupacions 

1. La lletra b del punt 2 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC pot «regular 

la constitució d’altres agrupacions que pot constituir l’alumnat, a banda de les 

associacions d’alumnes».  
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 DELS DEPARTAMENTS I ELS SEMINARIS CAPÍTOL XXV.

Art. 174. Generalitats 

1. El professorat s’agrupa per especialitats acadèmiques en Departaments didàctics que 

poden agrupar per llur afinitat una o més Àrees curriculars. El nombre i composició dels 

Departaments pot variar cada curs d’acord amb les necessitats plantejades en la PGA 

Anual. 

2. En el si de cada Departament es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries 

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

pràctica docent, així com per uns criteris d’actuació i avaluació generals que s’integrin en 

les línies d’actuació del centre. 

Art. 175. Caps de Departament 

1. Cada Departament és liderat un Cap de Departament i cada Àrea pot comptar amb un 

Cap de Seminari. Els caps de Departament i caps de Seminari seran escollits per l’Equip 

directiu o la direcció del centre i tindrà validesa durant tot el curs acadèmic. En qualsevol 

cas, i de manera justificada, la direcció del centre pot cessar-lo del seu càrrec i nomenar 

un altre membre del Departament com a cap de Departament o seminari. 

2. En cas que el Cap de Departament vulgui deixar el càrrec, haurà de presentar la dimissió 

per escrit a la direcció del centre. Aquesta, decidirà si l’accepta o la refusa i informarà per 

escrit dels motius de la seva decisió.  

3. Les funcions del cap de Departament són: 

a. Convocar i presidir les reunions del Departament i fer-ne la programació anual. 

b. Establir l’adequada programació de les matèries pròpies (seqüencies, disseny 

general de les activitats, criteris mínims d’avaluació, activitats de recuperació). 

c. Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries 

corresponents i vetllar per la seva coherència, així com per l’establiment de la 

metodologia aplicable a la pràctica docent. 

d. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels 

alumnes en les matèries i àrees corresponents. 

e. Proposar a la direcció els materials didàctics i textos que s’hauran d’utilitzar en 

les activitats d’ensenyament-aprenentatge de les matèries pròpies. 
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f. Elaborar a partir de les dades facilitades pel cap d’estudis, la proposta 

d’assignació de grups als professors corresponents. 

g. Prendre iniciatives, col·laborar i participar en la realització de les activitats no 

estrictament acadèmiques de caràcter formatiu relacionades amb les matèries 

pròpies. 

h. Coordinar la programació de les activitats extraescolars (sortides, tallers, diades 

culturals...) de les matèries pròpies. Vetllar per la conservació i, en el seu cas, 

actualització del material didàctic propi de les matèries corresponents. 

i. Resoldre, en primera instància, les reclamacions formals sobre proves i exàmens, 

i informar, a petició del director, quan la reclamació hagi de traslladar-se a 

instàncies externes del centre. 

j. Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del 

Departament. 

k. Coordinar el procés de concreció del currículum i vetllar per l’elaboració conjunta 

de la programació de totes les assignatures del departament; programacions que 

hauran d'incloure obligatòriament, els criteris d'avaluació i de recuperació de 

l'assignatura, ajustades a cada grup d’alumnes i en el seu cas l’elaboració de PI’s 

(en col·laboració amb la CAD) i la seva coherència.  

l. Coordinar l’anàlisi, valoració i consecució dels resultats i l’assoliment de les 

competències bàsiques. Aquesta reflexió col·lectiva facilitarà la detecció de les 

mancances i la superació dels objectius propis de cada etapa.  

m. Convocar les reunions de departament en les hores fixades. Un resum de cada 

acta de departament, en el que hi constin els acords presos i l'assistència del 

professorat, s’ha de penjar a l’iEduca. Cal recordar que és necessari estudiar el 

desenvolupament de la programació, analitzar els resultats que s'obtenen i tractar 

els problemes que puguin sorgir en relació amb les matèries o les qualificacions. 

Els continguts a tractar i els acords que s'hi prenguin han de constar en acta.  

n. Preparar d'acord amb el pla d'administració del centre els pressupostos i lliurar-

los al secretari/a en els terminis fixats. 

o. Coordinar la proposta de distribució de grups i assignatures que els corresponen 

entre el professorat del departament, prèvia consulta al mateix.  

p. Fer de portaveu habitual de les decisions del departament.  

q. Assistir a les reunions convocades per la direcció. 
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r. Determinar objectius/tasques anuals del departament, fer-ne el seguiment i 

lliurar-ne a fi de curs un informe d’avaluació.  

s. Propiciar la innovació, la recerca educativa i la formació permanent en el si del 

Departament. Coordinar el procés d'elecció dels llibres de text i altre material 

didàctic. Vetllar per la seva adequació  

t. Vetllar pel correcte manteniment d’aules o instal·lacions específiques i/o les que 

tenen equipament que el professorat del departament utilitza de forma regular; 

així mateix vetllar per l’actualització dels programes i/o equipaments necessaris 

u. Recollir i custodiar els criteris d’avaluació dels diferents crèdits matèries dels 

departaments d’ESO i Batxillerat.  

v. Aprovar les revisions de les programacions de les matèries, crèdits o mòduls del 

departament, així com les programacions de mòduls, crèdits o matèries de nova 

implementació. 

w. Coordinar les proves de setembre i assumir-les o delegar-les en algun altre 

membre del departament en absència del professorat del curs anterior  

x. En el cas de l’ESO fer el seguiment, les valoracions i prendre, conjuntament amb 

els altres membres del departament, les decisions corresponents pel que fa als 

resultats de les Competències Bàsiques i a l’Avaluació Diagnòstica. 

 DEL PERSONAL NO DOCENT CAPÍTOL XXVI.

Art. 176. Membres 

1. El personal no docent de l’Institut Rafael Campalans el formen el Personal 

d’Administració i Serveis (PAS), que inclou: personal d’administració, conserges i 

personal de neteja. 

Art. 177. Règim de funcionament 

1. El règim de funcionament del PAS serà el que resulti del seu sistema de provisió 

reglamentari així com de la normativa laboral que li resulti d’aplicació. 
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2. El director/a exerceix les tasques de cap de personal funcional del PAS adscrit al centre. 

A aquest efecte, establirà la coordinació oportuna amb l’entitat de la qual depèn 

orgànicament aquest personal. 

Art. 178. Funcions del PAS (auxiliars o administratius) 

1. Correspon al personal d’administració: 

a. La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

b. La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d’escolaritat, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències… 

c. La gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

2. Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

a. Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

b. Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, 

compulsa, franqueig, etc.). 

c. Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistats i relacions. 

d. Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui 

en cada cas). 

e. Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre. 

f. Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències del personal 

(baixes, permisos, etc.). 

g. Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, factures, llistats 

de dades, etc. d’acord amb l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del 

centre. 

h. Manteniment de l’inventari. 

i. Control de documents comptables simples. 

j. Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu 

abast (disposicions, comunicats, etc.). 

k. Gestió de l’enviament i recepció de documents. 

l. Totes aquelles que li siguin encomanades pel secretari o director dins de l’àmbit 

d’actuació que li son propis. 
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Art. 179. Funcions dels PAS (conserges) 

1. Les funcions que han de desenvolupar els subalterns o conserges són: 

a. Vigilar les instal·lacions del centre. 

b. Controlar els accessos i recepció de les persones que accedeixen al centre. 

c. Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 

d. Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

e. Atendre, en primera instància, l’alumnat, les famílies o les visites que es puguin 

rebre al centre. 

f. Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’Equip directiu. 

2. Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

a. Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 

b. Comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu 

estat, ús i funcionament. 

c. Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d’aigua, llum, 

gas, calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament. 

d. Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, 

instal·lacions esportives i altres espais del centre. 

e. Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

f. Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, persones que venen 

a efectuar algun treball, etc.) 

g. Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

h. Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 

i. Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la 

intervenció d’un equip especialitzat. 

j. Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, 

material audiovisual, etc.). 

k. Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el 

centre. 

l. Realització d’enquadernacions sobre material propi de l’activitat del centre. 

m. Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides. 

n. Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del 

centre. 
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o. Control de recollida d’alumnes malalts per part dels familiars i col·laboració en el 

control de la puntualitat i l’absentisme de l’alumnat. 

p. Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament 

d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació si escau. 

q. Primera atenció telefònica i derivació de trucades en absència del personal 

administratiu. 

r. Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, etc.) 

s. Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i 

funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus, a la oficina gestora, a 

l’Ajuntament, etc.). 

t. Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament 

normal del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

u. Realització de petites tasques bàsiques de manteniment del centre: canviar 

bombetes, fluorescents, estrènyer un cargol fluix d’alguna peça, etc. 

v. A l’acabament de la jornada tancar totes les finestres i portes que restin obertes, 

vigilar perquè no quedi cap persona dins el centre. 

w. Connectar l’alarma i desconnectar-la. 

x. Petites activitats de neteja quan les persones encarregades no hi estiguin (per 

exemple, netejar un vessament d’aigua o altres líquids, llençar serradures, etc.) 

y. Totes aquelles que li siguin encomanades pel secretari o director dins de l’àmbit 

d’actuació que li són propis 

Art. 180. Funcions del personal de neteja 

1. El personal de neteja vetllarà perquè el centre estigui en les degudes condicions de 

neteja a l’acabar la seva jornada laboral. En especial haurà de: 

a. Netejar les classes i els passadissos cada dia. 

b. Netejar els lavabos. 

c. Netejar els Departaments, oficines i despatxos. 

d. Netejar els patis i porxos. 

e. Netejar les pintades de les taules o les parets. 

f. Reposar el paper i el sabó dels lavabos. 

g. Tancar les finestres i portes que es troben obertes al fer la seva tasca. 
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h. Donar avís al secretari o al director de les pintades o els desperfectes que es 

trobin fent la seva tasca. 

i. Connectar l’alarma al finalitzar el seu horari laboral. 

j. Totes aquelles que li siguin encomanades pel secretari o director/ a dins de 

l’àmbit d’actuació que li són propis. 

Art. 181. Caracterització 

1. L’altre personal és constituït per tots els professionals que degudament contractats per 

les institucions, entitats, associacions o empreses corresponents prestin servei en el 

centre. Aquest personal ha de complir els requisits d’especialització corresponents, així 

com el de majoria d’edat si té alumnes a càrrec seu. 

2. Igualment, es fa referència a aquells professionals externs que en el desenvolupament 

de les seves funcions portin a terme tasques en el si del centre. 

Art. 182. Drets 

1. L’altre personal té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia normativa 

laboral. 

2. Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa. 

Art. 183. Deures 

1. L’altre personal té el deure genèric de respecte als drets i llibertats dels altres membres 

de la comunitat educativa. 

2. Específicament, quan correspongui, té el deure de reserva respecte de la informació a 

què tingui accés per raó del seu càrrec el personal a què fa referència l’article d’aquestes 

normes. 

3. L’altre personal té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquestes 

normes en tant que actuï en el seu àmbit, així com altres normes de rang superior que 

resultin d’aplicació en cada cas concret. 

4. L’altre personal té les obligacions inherents al compliment de les funcions que té 

assignades. 
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Art. 184. Règim de funcionament 

1. Llevat del règim de funcionament que li és propi l’altre personal caldrà que adapti el seu 

funcionament a allò que disposa aquest NOFC, en tots els aspectes que li sigui 

d’aplicació, a allò que s’acordi per contracte i a les disposicions que el director/a en 

l’exercici de les seves competències pròpies li encomani. 

2. El control de faltes i justificació el portarà el director/a o el membre de l’equip directiu en 

qui delegui aquesta tasca. 

 DEL TREBALL EN EQUIP CAPÍTOL XXVII.

Art. 185. Fonament 

1. La lletra c del punt 1 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC ha 

d’incloure «mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del 

centre». 

Art. 186. El lideratge distribuït 

1. Tal i com es desprèn de la LEC i els seus desplegaments, El foment i suport de la 

capacitat de lideratge educatiu es refereix a tots els professionals de l’organització i la 

gestió dels centres educatius, és a dir, a tots els professors i altres professionals 

destinats al centre. 

2. A l’Institut Rafael Campalans, per tal que aquests lideratge distribuït pugui ser impulsat i 

coordinat adequadament des de la direcció, i per tal que s’exerceixi de manera 

compartida per tots els responsables del centre amb tasques de direcció o de 

coordinació, no només a través de la direcció, comptem amb dos instruments bàsics: 

a. El Consell de direcció. 

b. La Coordinació de processos i/o qualitat. 

3. Per tal que el lideratge distribuït pugui ser efectiu, i tal i com s’estableix al Decret de 

direccions dels centres públics, el lideratge distribuït en l’exercici de l’autonomia dels 

centres educatius en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió requereix disposar de 
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capacitats i competències professionals, i ha d’orientar-se a estimular la participació de 

la comunitat escolar en la presa de decisions. 

 DE LA COORDINACIÓ I LA COMISSIÓ DE QUALITAT CAPÍTOL XXVIII.

SECCIÓ 1a. DE LA COORDINACIÓ DE PROCESSOS O DE QUALITAT 

Art. 187. Funcions 

1. Assegurar l’establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de 

Gestió de la Qualitat. 

2. Informar a la Direcció del desenvolupament del sistema i de qualsevol necessitat de 

millora. 

3. Assegurar la sensibilització del personal envers els requisits de l’alumnat, famílies i 

d’altres persones i entitats que reben el servei que proporciona l’Institut. 

4. Convocar i coordinar les reunions i les activitats de la comissió de qualitat. 

5. Mantenir la integritat del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

6. Coordinar i impulsar la integració dels sistemes de gestió de la qualitat, prevenció i medi 

ambient. 

SECCIÓ 2a. DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT 

Art. 188. Generalitats 

1. La comissió de qualitat està formada per l’Equip directiu, i el coordinador/a de qualitat. 

D’aquesta comissió en podran formar part, de forma funcional i temporalment limitada a 

un curs acadèmic, d’altres persones de l’Institut que la Direcció consideri necessàries, 

sigui per formació, suport a la gestió o interès de desenvolupar la seva àrea d’acció. 

Art. 189. Funcions 

1. Establir, aprovar i comunicar la política i objectius de qualitat. 
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2. Revisar el Sistema de Gestió de la Qualitat. 

3. Assegurar la disponibilitat de recursos per la implantació i desenvolupament del sistema. 

4. Mantenir una organització que faciliti l’eficiència de l’activitat més important de l’Institut: 

l’Ensenyament i Aprenentatge. 

5. Implantar un sistema de comunicació que permeti l’accés a la informació i l’intercanvi 

d’experiències de les persones de l’Institut. 

6. Crear, revisar, distribuir i implantar la documentació del Sistema i els compromisos 

associats a aquesta documentació. 

7. Revisar i millorar els processos que es donen a l’Institut. 

8. Sensibilitzar, comunicar i formar les persones de l’Institut envers el Sistema de Gestió de 

la Qualitat. 

9. Augmentar la satisfacció de les persones i institucions que reben el servei que 

proporciona l’Institut acomplint amb els requisits explícits i implícits que demanen 

l’alumnat i les seves famílies del servei que nosaltres proporcionem. 

10. El coordinador/a de qualitat i/o el director/a assistiran regularment a les reunions de la 

xarxa del Projecte de Qualitat i Millora Continua (PQiMC). 
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TÍTOL XI. DELS HORARIS 

Art. 190. Elaboració, aprovació i esmenes d’horaris  

1. L’elaboració de l’horari és responsabilitat del/la cap d’estudis. Un cop confeccionat, el 

director/a aprova l’horari provisionalment, el distribueix al professorat per tal de 

comprovar que, en elaborar-lo, s’han seguit els criteris pedagògics i organitzatius 

establerts en aquestes NOFC. Si es constata que no s’ha atès algun dels criteris i hi ha 

possibilitat d’esmena, es duen a terme els canvis necessaris dins d’un termini raonable i 

tan breu com sigui possible, temps durant el qual s’ha de complir l’horari inicialment 

proposat. 

Art. 191. Accés públic 

1. Els horaris dels professors, incloent-hi totes les hores fixes de permanència al centre, els 

horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa (hores de visita 

de tutors i de càrrecs directius, etc.), juntament amb el calendari d’activitats, són 

comunicats al Consell escolar perquè en tinguin coneixement. A més, cal fer-ne la difusió 

adequada entre tots els sectors de la comunitat escolar. 

Art. 192. Criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris (alumnat) 

1. Una hora al dia per cada matèria (amb l’excepció de l’Educació física i les matèries de 

Cicles). Poden ser dues si una és hora partida (tot i que aquesta situació no és la idònia 

i, per tant, s’evita). 

2. Distribuir les matèries repartides al màxim durant la setmana. 

3. La franja horària preferent de les matèries optatives, de les lectures i de les hores 

partides és a les darreres hores. 

4. Fer coincidir les dues hores partides d’un grup el mateix dia. Si han d’anar en dies 

separats, intentar que no hi hagi una hora sencera de la mateixa matèria entremig.  

5. Intentem agrupar les hores d’educació física en blocs de dues hores per tal d’aprofitar els 

desplaçaments fins el pavelló esportiu municipal. 
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Art. 193. Criteris pedagògics i organitzatius per a l’elaboració dels horaris 

(professorat) 

1. L’Equip directiu assigna als Departaments les matèries que han de cursar els professors 

del seu Departament, i aquests es distribueixen les matèries i els grups segons els 

criteris propis del Departament. En cas que els professors no es posin d’acord en la 

distribució, serà l’Equip directiu, juntament amb el seu cap de Departament qui en farà 

aquesta distribució. A més, l’Equip directiu també assigna les tutories i coordinacions i 

altres càrrecs als professors, en funció de les necessitats del centre. 

2. Com el seu nom indica, la desiderata és una demanda, una sol·licitud que serà tinguda 

en compte com a tal i a la qual se li donarà sortida prioritzant sempre les necessitats del 

centre. Cal tenir en compte que les desiderates de cursos anteriors, amb efecte o sense, 

no són tingudes en compte en l’elaboració dels nous horaris i que només han d’afectar a 

una hora dins del marc horari general. El període de sol·licitud de desiderates és l’indicat 

pel/la cap d’estudis. 

Art. 194. Horari del professorat  

1. Els professors tenen l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als 

funcionaris de la Generalitat. Aquest horari és actualment de 37 hores i mitja. La 

distribució setmanal d’aquestes hores és la que determina el Departament 

d’Ensenyament. 

2. Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l’autorització de 

compatibilitat corresponent, d’acord amb allò que estableix la Llei 21/1987, de 26 de 

novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. 

3. Els professors que estiguin incursos en les causes establertes poden sol·licitar les 

reduccions de jornada oportunes a la Delegació Territorial del Departament d’Educació, 

segons els respectius procediments. 

Art. 195. Marc horari 

1. L’aprova el Consell escolar, i estableix les hores d’inici i de finalització de les classes 

dels diferents nivells educatius del centre (les sortides, però, poden motivar canvis en 

aquest marc horari). Quant al professorat, aquest és també el seu marc horari d’atenció 
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directa amb els alumnes, entenent que l’atenció indirecta, les reunions i les diferents 

tasques d’atenció i organització poden establir-s’hi a dins o a fora (ampliant-ne els 

marges tant com sigui necessari).  

Art. 196. Jornada laboral del PAS 

1. La jornada laboral del personal funcionari o interí d’administració i serveis és la que 

estableix l’article 3 del Decret 295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball 

del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat (DOGC 4681, de 

21.7.2006). 

2. En el cas de jornada completa, la jornada laboral és de 37 hores i 30 minuts en jornada 

ordinària, i 35 hores en període d’estiu (entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós 

inclosos), de treball efectiu en còmput setmanal de dilluns a divendres. 

Art. 197. Jornada laboral d’altre personal no docent 

1. La jornada laboral del personal de neteja és la establerta en el conveni que regeix el 

personal contractat al servei de l’administració (37 hores i 30 minuts en jornada ordinària, 

un hora menys en horari d’estiu entre l’1 de juny i el 30 de setembre). 

2. La jornada laboral del personal de neteja d’empresa serà la que resulti del contracte 

establert entre aquesta i l’Institut Rafael Campalans.  
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ÀMBIT DE GESTIÓ 

TÍTOL XII. DE LA COMUNICACIÓ, LA PARTICIPACIÓ I LA 

SATISFACCIÓ 

Art. 198. Fonament 

1. La lletra d del punt 1 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC ha 

d’incloure «les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors 

de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, 

col·lectivament i individualment, així com els mecanismes de publicitat necessaris 

perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades». 

Art. 199. Canals de comunicació del centre  

1. Els canals de comunicació amb què compta el centre són els següents:  

a. L’entorn virtual d’aprenentatge.  

b. L’agenda escolar.  

c. El correu electrònic.  

d. L’entrevista personal.  

e. El telèfon.  

f. L’espai web del centre i els diversos blocs que s’hi vinculen. 

g. Les xarxes socials 

h. Les revistes i possibles publicacions impulsades des del centre. 

2. D’entre els possibles canals abans esmentats, es prioritzaran sobretot els canals digitals, 

és a dir, els entorns virtuals d’aprenentatge i gestió. En cas que aquests no siguin 

possibles, s’optarà pels canals que es considerin més adequats a cada ocasió. 

3. És responsabilitat del personal del centre mantenir-se connectat als diferents canals de 

comunicació digitals, per tal d’estar informat en tot moment i amb les últimes novetats 

que puguin afectar la seva feina. 
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  DE LES COMUNICACIONS INTERNES CAPÍTOL XXIX.

Art. 200. Equip directiu-caps de Departament/professorat del Departament  

1. L’Equip directiu es reuneix periòdicament amb els cap de Departament per traspassar-

los la informació que aquests hauran de transmetre als professorat dels respectius 

Departaments; també aquesta reunió servirà perquè els caps de Departament transmetin 

les propostes del professorat a l’Equip directiu en el sentit del lideratge compartit.  

Art. 201. Equip directiu-coordinadors/Equip docent  

1. L’Equip directiu es reuneix periòdicament amb els coordinadors per transmetre’ls la 

informació que aquests hauran de traslladar als tutors; a més a més, es fan reunions 

d’Equip docent, on els coordinadors recolliran les propostes i decisions de l’Equip docent 

i les transmetran a l’Equip directiu. 

Art. 202. Equip directiu-consell de delegats  

1. L’Equip directiu a través del/ de la coordinador/a del consell de delgats convoca un cop 

al mes els delgats i delgades de cada curs per tractar assumptes que afecten l’alumnat. 

Art. 203. Professorat-alumnat  

1. Generalment, a banda de la comunicació presencial, el professorat es comunica amb 

l’alumnat a través de l’entorn virtual d’aprenentatge, que és el suport digital que s’utilitza 

en el desenvolupament curricular de les diferents assignatures que es cursen al centre. 

2. La comunicació entre el professorat i l’alumnat a través de correu electrònic personal o 

telèfon personal només es pot donar en situacions excepcionals i degudament 

justificades. 
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 DE LES COMUNICACIONS EXTERNES CAPÍTOL XXX.

Art. 204. Centre-famílies  

1. L’Equip directiu es dirigirà a les famílies per aquests canals i amb aquests ordre de 

prioritat: plataformes digitals (entorns virtuals i espai web del centre); mitjançant circulars 

informatives o correu postal; mitjançant trucada telefònica. En algun cas concret també 

es contempla l’entrevista individual o una reunió general.  

Art. 205. Tutors-famílies  

1. Els pares/mares informaran per telèfon o per escrit dels motius de les faltes d’assistència 

prèviament a la falta o, si no és possible, quan aquesta es produeixi, per tal que se’n faci 

el registre pertinent. 

2. Al seu torn, el centre comunicarà a les famílies a través de l’entorn virtual de gestió les 

faltes, incidències, observacions, etc. pertinents de forma diària en determinats casos i 

periòdica per norma general.  

3. Els tutors es comuniquen amb les famílies a través del correu electrònic o trucades 

telefòniques. També realitzen entrevistes individualitzades amb els pares/mares o tutors 

legals. Cada tutor/a s’ocupa de la relació amb els pares durant les reunions previstes per 

la normativa i sempre que calgui. El/la tutor/a té una hora setmanal per a atendre els 

pares però, si cal, pot mirar d’adaptar l’hora i dia d’entrevista.  

 DE LES REUNIONS CAPÍTOL XXXI.

Art. 206. Elements bàsics de les reunions 

1. La convocatòria de la reunió ha de ser prou informativa com per permetre’n la preparació 

prèvia. 

2. La reunió és un espai d’intercanvi d’idees, no de transmissió d’informacions. 

3. A la reunió s’hi ha d’anar amb uns objectius i s’ha de sortir amb uns acords. 
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Art. 207. Convocatòria 

1. Ha de permetre la preparació de la reunió tant per a qui la dirigeix com per als assistents. 

2. Ha de convocar-ne els membres. 

3. Ha d’informar de la data, el lloc, l’hora, la durada estimada i la documentació requerida.  

4. Ha de fixar un ordre del dia amb la finalitat de cada punt. 

5. Si escau, és positiu incloure en la convocatòria les normes que regiran la reunió. 

6. L’ordre del dia, així com els documents que s’hi indiquin han de ser llegits i treballats per 

tots els participants. 

Art. 208. Desenvolupament 

1. La persona responsable de la reunió ha d’haver analitzat prèviament  els possibles 

aspectes problemàtics dels punts de l’ordre del dia, així com comptar amb dades 

essencials o documents necessaris. 

2. La puntualitat és requisit indispensable per a tots els participants. 

3. Abans de començar cal comprovar que  les condicions materials són les idònies; la 

disposició de les taules ha de permetre que els assistents es vegin entre ells. 

4. Cal començar determinant l’objectiu o objectius de la reunió de forma clara i precisa. 

5. Qui dirigeix la reunió ha d’evitar digressions, ha de mantenir l’ordre i el torn de paraula, 

ha de destacar els punt d’acord i de desacord, ha de mantenir el ritme adient, i ha de 

reformular o sintetitzar les opinions i les intervencions. 

6. En la reunió s’ha de propiciar un bon clima de treball, la cooperació i la participació; 

alhora, cal evitar respondre amb apel·lacions personals i que els participants tenen poc 

marge de decisió.  

7. Cal mantenir la concentració, així com el respecte per els altres participants, de manera 

que no s’hi poden dur a terme altres tasques.  

8. Cal fixar els acords de forma clara i precisa, així com clarificar les tasques i activitats que 

fan possible la seva posada en pràctica, i designar les persones responsables de dur-les 

a terme i de fer-ne el seguiment. 

9. En reunions posteriors s’ha de poder constatar que s’han executat els acords i/o 

decisions. 

10. Un cop penjada l’acta, s’ha de llegir i s’ha de complir amb els acords presos; en cas que 

sigui necessari, l’acta es podrà esmenar a l’inici de la següent reunió. 
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 DE LA PARTICIPACIÓ CAPÍTOL XXXII.

SECCIÓ 1a. DEL TRACTAMENT DE SUGGERIMENTS I QUEIXES 

Art. 209. Drets dels usuaris a presentar suggeriments, iniciatives o queixes pel servei 

1. Els usuaris d’un servei públic, com és el servei educatiu, poden presentar els escrits que 

considerin convenients realitzar sobre el funcionament o l’actuació irregular, des del seu 

punt de vista en que s’hagi pogut incórrer a l’Institut Rafael Campalans. També per 

millorar el servei. 

2. Aquests escrits s’han de tractar i resoldre d’acord amb l’esperit de millora constant del 

servei i com una oportunitat per explicar millor les actuacions fetes o esmenar-les, si és 

el cas. 

3. En el cas de queixes o reclamacions per les qualificacions obtingudes ja tenen el seu 

apartat específic en aquestes NOFC, a la part referida a l’Àmbit pedagògic. 

Art. 210. Concepcions terminològiques 

1. Els àmbits d’actuació i les demandes poden ser: 

a. Agraïments. L’usuari respon amb gratitud per un servei o favor rebut en el centre. 

Pot ser de paraula o per escrit i es considera que aquest expressa la seva 

satisfacció completa pels serveis rebuts. 

b. Consultes. El peticionari requereix informació o consell, que li pugui orientar en la 

presa d’una decisió que li permeti enfocar la solució a problemes de diversa 

índole en els àmbits acadèmics o administratiu. 

c. Denúncia. Comunicació que es fa a l’autoritat competent d’haver-se comès un 

delicte o falta o la situació il·legal o irregular d’alguna cosa. 

d. Incidència. Fet que afecta o pot afectar al normal funcionament de les activitats 

del centre. Segons els fets pot esdevenir en un suggeriment, una reclamació, 

queixa o denúncia. 

e. Queixa. És un escrit o comunicació que l’usuari creu convenient realitzar sobre el 

funcionament o actuació irregular, al seu judici, del centre o dels seus serveis. 
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f. Mediació. És un procediment per atansar postures i cercar solucions mitjançant 

l’actuació d’un tercer que les dues parts enfrontades accepten lliurement i es 

comprometen a respectar i acatar les seves decisions. 

g. Orientació i seguiment. S’indica a l’usuari les actuacions que ha de seguir per 

resoldre el seu cas i, si és el cas, es fa un seguiment fins que finalitzi el procés. 

h. Reclamació. L’usuari exigeix una cosa a la qual creu tenir dret. També quan 

entén que els seus drets han estat conculcats per l’actuació d’un altra persona o 

òrgan col·legiat. 

i. Recomanació. És una resposta que dóna l’autoritat a la instància que 

correspongui resoldre. 

j. Registre dels fets. La persona interessada dóna coneixement d’una informació o 

d’uns fets només amb la intenció de deixar constància i la indicació explícita que 

no es derivi cap altra actuació. 

Art. 211. La forma i presentació dels suggeriments, queixes o altres comunicacions 

1. Com a norma general hauran de presentar-se per escrit. També es poden presentar 

oralment; ara bé, en aquest últim cas es recolliran, però per iniciar actuacions formals i 

legals, si és el cas, caldrà presentar-les per escrit. 

2. Caldrà que la persona quedi perfectament identificada amb indicació de nom i cognoms i 

relació amb la comunitat educativa, si és alumne, pare, mare tutor legal, professor, 

membre del PAS o quina relació té amb el centre. Els textos hauran d’estar 

convenientment datats i signats. Els escrits anònims no es tindran en compte. 

3. El text ha de contenir una breu descripció dels fets que originen, així com qualsevol 

documentació o mitjà de prova, si hi és, que pugui acompanyar l’escrit. 

4. El llenguatge ha de ser respectuós i el contingut i forma d’expressió correctes sense 

expressions malsonants o insults. En cas contrari no es tindrà en compte l’escrit i es 

podran demanar responsabilitats a l’autor/a en cas que es conegui. 

5. L’escrit es pot presentar als següents llocs: 

a. Bústia de recollida de suggeriments i queixes. 

b. Registre d’entrada de Secretaria. 

c. Correu postal, fax i/o correu electrònic. 
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6. Les reclamacions, queixes, felicitacions, etc. verbals caldrà fer-les a qualsevol membre 

de l’Equip directiu d’acord a les seves funcions o responsabilitats. En qualsevol cas, les 

rebrà la direcció i serà la direcció qui les trametrà a l’òrgan corresponent. 

7. Potestativament també es pot presentar als Serveis Territorials d’Ensenyament de 

Girona, el director/a del quals requerirà al director/a del centre per tal que aporti els 

informes pertinents. 

SECCIÓ 2a. DEL TRACTAMENT DE LES QUEIXES, DENÚNCIES I RECLAMACIONS 

Art. 212. Precisions generals 

1. L’objecte d’aquesta secció no són les queixes sorgides dins de la natural tensió docent-

discent pròpia de l’activitat educativa, sinó totes aquelles que, en tenir altres orígens i 

fonaments, requereixen un tractament específic, que depassa l’esfera pròpiament 

educativa. 

Art. 213. Motius i classificació de les queixes 

1. En concret en aquesta secció es tractarà el protocol a seguir davant de les queixes o 

denúncies de l’alumnat, dels pares o d’altres professors o treballadors del centre sobre 

l’actuació d’un professor o d’un altre treballador del centre. 

2. Per tal de facilitar el tractament d’aquestes queixes les podem classificar segons les 

següents causes o motius: 

a. Queixes causades pel procés educatiu, alumnat, pares i mares. 

b. Queixes causades pel procés de relacions personals, alumnat, pares mares, 

professorat, PAS. 

c. Queixes causades per deficiències en el servei o genèriques. 

Art. 214. Principis bàsics del procediment 

1. Els principis bàsics del procediment són: 

a. Impuls administratiu. 

b. Dret d’audiència. 

c. Transparència. 
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d. Celeritat. 

e. Eficàcia. 

f. Imparcialitat. 

g. Objectivitat. 

h. Confidencialitat. 

i. Respecte a la norma i a la mediació si és el cas. 

Art. 215. Procediment per iniciar el procés 

1. Caldrà presentar un escrit adreçat al director amb el següent contingut: 

2. Nom i dos cognoms de la persona o persones que presentin la queixa o reclamació. 

a. Contingut de la queixa, enunciada 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 de l’Equip directiu, 

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

b. Data i signatura. 

c. Incorporació de tota la documentació de que disposi relativa al fet que pugui 

ajudar a resoldre millor la qüestió. 

3. En cas que la persona que vulgui presentar la queixa tingui dificultats per presentar-la 

per escrit, el director/a o persona en qui designi l’assessorarà i, si escau, escriurà el text 

de la queixa fent lectura del seu contingut íntegre abans de la signatura que expressi la 

seva conformitat amb els fets i circumstàncies d’aquesta. 

Art. 216. Actuacions a fer per part del director/a un cop rebut l’escrit 

1. Un cop rebut l’escrit el director/a ha de fer el següent: 

a. Estudiar la documentació. 

b. Obtenir indicis directament o a través d’altres per arribar a evidències sobre 

l’ajustament a la realitat dels fets exposats. 

c. Traslladar còpia de l’escrit de queixa al professor o treballador afectat si és el 

cas. 

d. Demanar-li un escrit o una declaració verbal sobre els fets objecte de la queixa i 

l’aportació probatòria que consideri oportuna. 
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e. Estudiar el tema amb tota la documentació aportada tot demanant opinió als 

òrgans de govern o participació si així ho considera el director. 

f. Dur a terme totes les actuacions d’informació, assessorament, de correcció i 

d’aplicació dels procediments de mediació si és el cas. 

g. 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. Si més no, 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. 

Art. 217. Actuacions posteriors i arxiu de la documentació 

1. Conclosa l’actuació el director/a podrà si ho considera necessari informar als Serveis 

Territorials de la incidència i la solució donada. 

2. La documentació generada (original o fotocopia autenticada) quedarà dipositada a la 

secretaria del centre a disposició de la Inspecció educativa si és el cas. 

Art. 218. Del tractament de les queixes referents al procés educatiu que pot presentar 

l’alumnat o els seus representants 

1. S’ha de recordar que les queixes de l’alumnat responen en molts casos a divergències 

entre les apreciacions que, d’un mateix fet educatiu, fa un docent i el seu alumnat, o a 

manifestacions (pròpies de l’adolescència i associades al creixement i maduració dels 

joves) de no sotmetiment a criteris, normes, costums o directrius que el professorat pot i 

ha de donar des de la seva posició de preeminència educativa respecte del grup 

d’alumnes. 

2. El director, un cop rebuda la queixa per escrit, la traslladarà al/a la Cap d’Estudis o 

Coordinador/a pedagògic segons serà la naturalesa d’aquesta. Aquests hauran de seguir 

el següent procediment: 

a. Convocar el professor afectat a una reunió on se li facilitarà una còpia de la 

queixa i aquest podrà donar constància de la seva versió oralment o per escrit, 

aportant tota la documentació que cregui convenient. 
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b. Si en el decurs d’aquesta entrevista arriba a algun acord es deixarà constància 

per escrit i es traslladarà al o als promotors de la queixa. Aquests acords podran 

ser de dos tipus: la desestimació per manca de fonamentació a la llum de la 

conversa; arribar a uns acords que caldrà acomplir per alguna de les parts, cas 

en què la persona encarregada del cas vetllarà pel seu acompliment. 

c. Si en el decurs d’aquesta entrevista la persona implicada no dona cap solució a 

la queixa plantejada i aquesta no es desestima el coordinador o el/la cap 

d’estudis convocarà al cap de Departament del professor interessat per tal que 

creï una Comissió específica per estudiar el cas. 

3. Aquesta Comissió estarà formada per: 

a. El professor objecte de la queixa. 

b. Un altre professor del mateix Departament proposat per l’anterior o, si no fos 

possible per manca de professorat, d’un altre proper. 

c. El tutor/a de l’alumne o grup d’alumnes que han presentat la queixa. 

d. El cap de Departament, que vetllarà per la transparència i diligència de les 

accions durant el procés i aixecarà acta de les sessions realitzades. 

4. Aquesta Comissió farà un pla de treball i s’encarregarà de verificar i delimitar els motius 

de la queixa proposant les accions que considerin pertinents per donar sortida al 

conflicte. Conflicte que, a tall d’exemple, pot estar causat per la no adequació de la 

programació o per manca de desenvolupament de les activitats docents. La comissió 

s’encarregarà de verificar aquests aspectes i donar solucions sempre dins d’un esperit 

d’ajuda al professorat tot proposant actuacions de millora dels punts febles detectats. 

Aquests tràmits caldrà fer-los en un temps no superior als quinze dies, des que es crea 

la Comissió. 

5. Acabats els tràmits el President de la Comissió donarà trasllat de les conclusions i les 

actes generades al/a la Cap d’Estudis o coordinador/a pedagògic per que hi doni el 

vistiplau. 

6. Si és el cas el/la cap d’estudis o el Coordinador/a pedagògic donarà per escrit als 

promotors de la queixa les conclusions i vetllarà per l’acompliment de les decisions 

preses per la Comissió docent. 

7. El desenvolupament del procés no podrà durar més d’un mes des de l’inici de la queixa. 
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Art. 219. Tractament de les queixes degudes al procés de relacions personals o 

laborals que poden presentar l’alumnat o els representants d’aquest alumnat, 

professorat o PAS 

1. En un centre educatiu conviuen persones que tenen diferents relacions entre elles: 

laborals, educatives, de subordinació o d’obediència. Per aquesta raó és fàcil que, de 

vegades, es produeixin situacions que puguin donar lloc a queixes en aquest àmbit. 

2. Queden excloses d’aquest àmbit d’actuació les queixes de l’alumnat originades per 

situacions d’indisciplina que ja tenen la seva regulació en l’apartat específic d’aquest 

Normes. 

3. Queden excloses les queixes que en el procediment es comprovi que ho són per 

assetjament laboral o moral que caldrà remetre a la Secretaria General per la seva 

resolució. 

4. Un cop rebuda per escrit la queixa el director/a farà el següent: 

a. Assignarà el cas a un membre de la junta directiva o l’assumirà ell mateix. 

b. Es concertarà una entrevista amb la persona objecte de la queixa on se li 

facilitarà una còpia d’aquesta i podrà manifestar verbalment o per escrit tot allò 

que cregui convenient aportant tota la documentació o mitjans que puguin 

constituir proves que cregui convenient. En qualsevol cas tot això quedarà recollit 

per escrit amb data i signatura de la entrevista. 

c. Amb tot això es reunirà l’Equip directiu per tal d’estudiar el cas i, si es considera 

necessari, demanar informació i opinió als òrgans de participació i/o govern del 

centre i a qui es consideri oportú, advertint sempre de la necessària 

confidencialitat. 

d. Amb tota aquesta informació el membre de l’Equip directiu encarregat del cas 

convocarà a una nova reunió l’interessat per dur a terme totes les accions 

d’informació, assessorament, correcció o si és el cas de mediació que caldria fer 

en el marc de les funcions que la direcció del centre té atribuïdes com a 

representat de l’Administració en el centre. 

e. Un cop fet això es comunicarà per escrit al promotor o promotors de la queixa la 

solució a la qual s’ha arribat o la desestimació motivada de la mateixa, tot fent 

constar l’òrgan superior al que es pot recórrer en cas de que la resolució o la 

solució donada no fos satisfactòria. 
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f. En el cas que un dels membres de l’Equip directiu sigui part directa interessada 

quedarà apartat del cas i s’haurà d’abstenir el procediment. 

g. El desenvolupament del procés no podrà durar més d’un mes des de l’inici de la 

queixa. 

Art. 220. Queixes causades pel desenvolupament del servei o genèriques 

1. En aquest apartat queden incloses totes aquelles queixes i reclamacions que no hi són 

en l’apartat anterior, en especial totes aquelles que suposin una transgressió dels drets 

dels alumnes o del seu exercici, així com aquelles que no fan referència específica a cap 

treballador del centre. 

2. Un cop rebuda per escrit la queixa el director, que és l’encarregat del tràmit d’aquestes 

queixes, farà el següent: 

a. Mantindrà una entrevista amb la persona o persones promotores per tal de 

confirmar si es ratifiquen en la seva intenció o és solament un escrit de 

reclamació, veure si la queixa te fonament legal o material, i demanar ampliació 

aclariments o concreció de les accions o omissions que provoquen la queixa. 

b. Un cop acceptada la queixa i verificats els seus fonaments, el director/a informarà 

i demanarà opinió a la resta de membres de la junta directiva per examinar les 

possibles accions a fer d’acord amb la seva naturalesa. 

c. Amb tot això el director/a tornarà a convocar al o als promotors de la queixa per 

tal de donar-los una solució o explicació. 

d. Si en el decurs de la investigació aquesta esdevingués un model dels tractats 

anteriorment es seguirà el protocol establert. 

e. Es podran rebutjar totes aquelles queixes en que s’adverteixi mala fe, mancança 

de fonament o inexistència de pretensió. En aquest cas es farà per escrit tot 

assenyalant que es pot recórrer davant el director/a dels Serveis Territorials a 

Girona. 

f. El desenvolupament del procés no podrà durar més d’un mes des de l’inici de la 

queixa.  
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 DELS GRUPS D’INTERÈS I LA SEVA SATISFACCIÓ CAPÍTOL XXXIII.

Art. 221. Grups d’interès 

1. Per grups d’interès entenem cadascun dels sectors de la comunitat educativa que tenen 

part i, per tant, interessos en els processos que es donen en el si de l’Institut Rafael 

Campalans. Els grups d’interès principals són: 

a. L’alumnat. 

b. Les famílies i responsables legals. 

c. El professorat. 

d. El PAS. 

e. Les empreses i institucions amb les quals s’estableixen vincles. 

f. L’Administració educativa. 

Art. 222. Satisfacció dels grups d’interès 

1. Per tal de determinar la satisfacció dels grups d’interès cal dur a terme enquestes 

periòdiques adaptades a cada sector, i sempre articulades de manera que no només 

permetin quantificar-ne objectivament la satisfacció, sinó també identificar àmbits de 

millora. 
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TÍTOL XIII. DE LA CONVIVÈNCIA 

Art. 223. Fonaments 

1. La lletra e del punt 1 de l’article 19 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5/08/2010), estableix que el NOFC ha 

d’incloure «l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes 

de mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan 

no siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures 

correctores d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o 

intensificar la gravetat de la conducta de l’alumnat». 

Art. 224. Drets i deures 

1. S’especifiquen i concreten al Decret sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (Decret 199/1996, de 

12 de juny). 

Art. 225. Faltes constitutives de delicte o susceptibles de ser perseguits penalment 

1. Segons la disposició addicional dinovena del Decret d’Autonomia, si qualsevol membre 

de la comunitat educativa o en relació directa amb la seva activitat comet una falta que 

pugui ser constitutiva de delicte o que pugui ser susceptible de ser perseguit penalment, 

la direcció del centre ha de comunicar-la al ministeri fiscal, sens perjudici de la continuïtat 

de les accions correctores previstes en aquest Decret per a l’alumnat. 

2. D’acord amb això, la normativa d’inici de curs sobre “criteris que cal aplicar en el supòsit 

de presumpta comissió, per part d’alumnes, d’algun tipus de delicte o falta penal dins les 

dependències del centre” estableix que en el supòsit que es tinguin indicis racionals clars 

i suficients que algun/a alumne/a ha comès algun acte presumiblement delictiu (ex.: tràfic 

d’estupefaents) o constitutiu de falta penal (ex.: agressió), cal: 

a. Incoar expedient disciplinari. 

b. Denunciar el cas davant la policia. 
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3. Podria ser que la presumpta comissió d’un delicte o falta penal es desprengui durant el 

procediment d’incoació d’un expedient disciplinari. En aquest cas cal: 

a. Que l’instructor elabori un informe i la direcció el trameti al ministeri fiscal. 

b. Trametre el mateix informe als Serveis Territorials d’ Ensenyament.  

 DELS DRETS, DEURES I DISCIPLINA DE L’ALUMNAT CAPÍTOL XXXIV.

SECCIÓ 1a. DELS DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT 

Art. 226. Drets de l’alumnat 

1. Dret a la formació. L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el 

desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i 

socials comunament acceptats en la nostra societat. Per tal de fer efectiu aquest dret, la 

formació de l’alumnat ha de comprendre: 

a. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la 

tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

b. El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la 

història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la 

contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural. 

c. L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, 

com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i 

d’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

d. L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions 

harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 

e. La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.  

f. La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el 

cas de l’alumnat menor d’edat, les dels seus pares, mares o persones en qui 

recau l’exercici de la tutela, dins el marc legalment establert. 

g. La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

h. La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els 

pobles. 



Institut 
Rafael Campalans 
 
 
 

Document: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) Aprovació Claustre: 29/6/2018 
Pàgina 126 de 188 

Responsable: Direcció Versió: 2 Aprovació Consell escolar: 25/9/2018 

 

i. L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques. 

j. Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la 

Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

2. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. L’alumnat té dret a una valoració 

objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar 

dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de 

l’ensenyament. L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar 

aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus 

aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. L’alumnat, o els seus 

pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 

d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment 

establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes 

següents: 

a. La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació 

amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el 

nivell previst a la programació per l’òrgan didàctic corresponent. 

b. La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 

3. Dret al respecte de les pròpies conviccions. L’alumnat té dret al respecte de les seves 

conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a 

la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions. L’alumnat, i els seus 

pares, si l’alumne o l’alumna és menor d’edat, té dret a rebre informació prèvia i 

completa sobre el PEC o, en el seu cas, el caràcter propi del centre. L’alumnat té dret a 

rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions 

ideològiques o propagandístiques. 

4. Dret a la integritat i la dignitat personal. L’alumnat té els drets següents:  

a. Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat 

personal.  

b. A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

c. A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades. 

d. A un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 

companys. 
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e. Al fet que l’Institut guardi reserva sobre tota aquella informació de què disposi, 

relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer 

les necessitats d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de 

conformitat amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat 

competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per 

a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 

protecció del menor. 

5. Dret de participació. L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre 

a través del consell de delegats i delegades i a través dels seus representants al Consell 

escolar. Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i 

consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les 

seves activitats, a criteri del director/a o de la directora del centre, sempre que no pugui 

afectar el dret a la intimitat de les persones. 

6. Dret de reunió i associació. L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. L’exercici d’aquest 

dret es desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal 

desenvolupament de les activitats docents. L’alumnat té dret a associar-se, així com a la 

formació de federacions i confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin 

poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent. 

7. Dret d’informació. L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les 

associacions d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre 

aquelles que afectin altres centres educatius. 

8. Dret a la llibertat d’expressió. L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, 

individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de 

la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets 

constitucionals, mereixen les persones. 

9. Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. L’alumnat té dret a una orientació 

escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb 

les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats. 

10. Dret a la igualtat d’oportunitats. L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per 

compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, 

amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat 

d’oportunitats real. 

11. Dret a la protecció social. L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni 

familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumnat 
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té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts 

imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin un detriment del seu 

rendiment escolar. 

12. Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. Les accions que es produeixin dins l’àmbit del 

Centre que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat o del seu exercici poden ser 

objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares, quan 

aquest és menor d’edat, davant del director/a o de la directora del centre. Amb 

l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al Consell escolar, 

el director/a o la directora ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa 

vigent. Les denúncies també poden ser presentades davant els Serveis Territorials del 

Departament d’Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser objecte 

de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.  

Art. 227. Deures de l’alumnat 

1. Deure de respecte als altres. L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les 

llibertats dels membres de la comunitat escolar. 

2. Deure d’estudi. L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el 

desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que 

s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest 

deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

a. Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la PGA del 

centre i respectar els horaris establerts. 

b. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves 

funcions docents. 

c. Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i 

companyes en les activitats formatives. 

3. Deure de respectar les normes de convivència. El respecte a les normes de convivència 

dins el centre docent, com a deure bàsic de l’alumnat implica les obligacions següents:  

a. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres 

de la comunitat educativa. 

b. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 
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c. Respectar el caràcter propi del centre, d’acord amb la legislació vigent. 

d. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions 

del centre i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica com a part 

integrant de l’activitat escolar. 

e. Complir el reglament disciplinari del centre. 

f. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del 

personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que 

lesionen els seus drets. 

g. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 

escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la 

tutoria i l’orientació i de la convivència en el centre. 

h. Propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de 

l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

Art. 228. Normativa relacionada amb la convivència diària (ESO) 

1. No s’admetran cap mena d’injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, com tampoc els actes que 

atemptin contra la intimitat o la integritat personal. 

2. S’ha de romandre a l’aula entre classe i classe, excepte quan calgui canviar d’aula pel 

canvi de matèria. Si un alumne necessita anar al lavabo o fer un encàrrec, cal que 

demani permís al professor de l’hora següent. 

3. No pot sortir del recinte escolar durant tot l’horari lectiu, inclosos els esbarjos. Qualsevol 

actuació excepcional ha de venir autoritzada per escrit pels pares, es comunicarà al tutor 

i caldrà ensenyar l’autorització al professor de guàrdia. L’alumne ha de ser recollit al 

centre per un responsable adult que s’identificarà a consergeria i signarà el full de sortida 

emplenat pel professorat.  

4. En absència d’un professor, s’ha de romandre al centre i a classe, on es faran les 

tasques que el professor absent hagi encomanat al professor de guàrdia. En cap cas es 

podrà sortir al pati durant una guàrdia, ni considerar-la una hora d’esbarjo. 

5. L’assistència i la puntualitat seran controlades pel professorat mitjançant l’aplicació 

digital establerta. Quan un alumne falti injustificadament s’avisarà a la seva família. 

L’acumulació de retards injustificats serà sancionada.  
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6. No es pot menjar ni beure res en hores de classe, ni en cap altre lloc que no sigui el pati i 

només durant l’hora d’esbarjo.  

7. No està permès dur gorres, bufs, etc., en tot el centre.  

8. No es poden usar aparells electrònics com el mòbil, MP-3, i-pods, i-phones..., en tot el 

recinte escolar (en el menjador tampoc) i durant tot l’horari escolar (incloses les hores del 

pati). Entengui’s per usar: ensenyar, manipular... en cap de les seves aplicacions. 

Tampoc no es poden enregistrar imatges amb cap mena de dispositiu. En cas 

d’incompliment d’aquestes normes, el professor que ho detecti recollirà l’aparell i el 

lliurarà al/a la Cap d’Estudis. Només es podrà recuperar quan els pares vinguin al centre, 

prèvia cita, a parlar amb el/la cap d’estudis. Si s’és reincident, l’aparell quedarà retingut a 

l’Institut fins a final de curs.  

9. Cal utilitzar l’agenda com una eina de treball i no com un diari personal o un objecte 

privat, de manera que ha d’estar a disposició del tutor/a o un altre professor per ser 

revisada, si cal.  

10. Les aules han de mantenir-se netes i endreçades. Els/les professors/es de cada hora 

vetllaran per l’ordre i la netedat, i, en cas necessari, demanaran a l’alumnat les 

actuacions oportunes per tal que l’aula i els equipaments estiguin en les condicions 

òptimes. Si els professors/es professor troben l’aula bruta, ho comunicaran al/a la Cap 

d’Estudis per tal que es puguin fer les diligències corresponents. 

11. Cal tancar els llums i les aules durant les hores de pati i migdies, i sempre que no quedin 

alumnes a l’aula per tal d’evitar robatoris i destrosses. El/la professor/a serà l’últim que 

surti de l’aula per tal que es compleixi aquesta norma. 

12. No es poden remenar ni canviar elements de les aules, sobretot d’aquelles que tenen 

equipaments especials (informàtica, laboratoris, tallers, aula de música...). Si hi ha algun 

problema, s’ha de comunicar a els professors/es responsables per que puguin notificar la 

incidència. Si hi ha desperfectes intencionats o motivats per una manca de cura, es 

podran demanaran compensacions econòmiques i/o en forma de serveis a la comunitat. 

13. Embrutir el pati es considerarà una falta. En cas de mala actitud o resposta inadequada, 

serà susceptible d’incidència. 

14. A consergeria es troben a disposició pales, pilotes, cordes... per ser utilitzades durant 

l’hora del pati. Cal deixar una penyora a canvi de l’objecte que se sol·liciti. 

15. Si en algun cas molt excepcional s’han de fer activitats i reunions a l’hora del pati, 

aquestes tindran lloc a les aules de la planta baixa, prèvia petició i autorització de l’Equip 

Directiu, i sempre amb l’acompanyament d’un professor.  
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16. Durant el transport escolar, els monitors/es podran posar incidències i caldrà complir les 

sancions corresponents. El no compliment de les normes pot comportar la pèrdua del 

dret al servei de transport. 

17. Si es comet una falta greu o s’acumulen incidències motivades per faltes lleus, 

s’aplicaran les sancions previstes en les NOFC, que inclouen entrevistes amb els pares, 

expulsions temporals, serveis a la comunitat, privació de la participació en sortides o 

activitats escolars, etc. 

18. Si un alumne és expulsat de classe dues vegades en un mateix dia, a la tercera expulsió, 

serà enviat a casa, prèvia comunicació amb els pares per tal que el vinguin a buscar. Els 

pares hauran de signar un document d’expulsió. 

19. L’ús del netbook implica una sèrie de normes específiques, que són les següents: 

a. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. 

b. La responsabilitat del bon ús i el manteniment és del/de la propietari/ària. Els 

portàtils i carregadors han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom 

i el número de sèrie. 

c. Els ordinadors estaran tancats fins que el professor/a digui que es poden utilitzar. 

d. Els ordinadors, a l’Institut, són d’ús exclusivament acadèmic, i per tant, la xarxa 

wifi a la que s’ha de connectar és la “educat 1x1”; d’altra banda, a l’aula no es pot 

escoltar música, veure fotos, utilitzar la webcam, entrar a portals no educatius, 

xatejar, fer descàrregues... Només si el professor/a ho diu expressament, es 

podrà fer una excepció a aquesta norma. 

e. No es poden fer servir els portàtils al pati ni als passadissos. Tampoc entre 

classe i classe o a la biblioteca. 

f. En cap cas no es pararà la classe per resoldre dificultats tècniques. L’aula no és 

el lloc adequat per resoldre aquests problemes. 

g. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries a “Els 

Meus Documents”. A més, es realitzaran còpies de seguretat de la documentació 

esmentada. 

h. És molt recomanable l’ús d’un ratolí i una funda per protegir-lo. Cal portar 

auriculars que seran utilitzats quan el professor ho indiqui. 

i. Cal evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments i robatoris. Quan es 

deixin els portàtils a l’aula l’alumne serà el responsable de deixar-lo a l’armari 

tancat. 
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j. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes podrà comportar incidències i les 

mesures correctores necessàries. 

Art. 229. Normativa relacionada amb la convivència diària (Batxillerat i Cicles) 

1. No s’admetran cap mena d’injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, com tampoc els actes que 

atemptin contra la intimitat o la integritat personal. 

2. S’ha de romandre a l’aula entre classe i classe, excepte quan calgui canviar d’aula pel 

canvi de matèria. Si un alumne necessita anar al lavabo o fer un encàrrec, cal que 

demani permís al professor de l’hora següent. 

3. L’alumnat menor d’edat no pot sortir del recinte escolar durant tot l’horari lectiu, a 

excepció de l’esbarjo. Qualsevol actuació excepcional ha de venir autoritzada per escrit 

pels pares, es comunicarà al tutor i caldrà ensenyar l’autorització al professor de guàrdia. 

L’alumne ha de ser recollit al centre per un responsable adult que s’identificarà a 

consergeria i signarà el full de sortida emplenat pel professorat. En el cas dels alumnes 

majors d’edat hauran d’identificar-se ells mateixos i signar. 

4. Només es pot sortir durant l’hora d’esbarjo. Si es decideix anar a fora, cal estar-s’hi 

durant tot el descans. 

5. En absència d’un professor, s’ha de romandre al centre i a classe, on es faran les 

tasques que el professor absent hagi encomanat al professor de guàrdia. En cap cas es 

podrà sortir al pati durant una guàrdia, ni considerar-la una hora d’esbarjo. 

6. L’assistència i la puntualitat seran controlades pel professorat mitjançant l’aplicació 

digital establerta. Quan un alumne menor d’edat falti injustificadament s’avisarà a la seva 

família. L’acumulació de faltes d’assistència, especialment en hores prèvies als 

exàmens, poden suposar l’aplicació de sancions greus. Si s’arriba tard es perd el dret 

d’entrar a la classe. L’acumulació de retards injustificats serà objecte de sanció. 

7. No es pot menjar ni beure res en hores de classe, ni en cap altre lloc que no sigui el pati i 

només durant l’hora d’esbarjo. 

8. No està permès dur gorres, bufs, etc., en tot el centre.  

9. No es poden usar aparells electrònics com el mòbil, MP-3, i-pods, i-phones..., en tot el 

recinte escolar (en el menjador tampoc) i durant tot l’horari escolar (incloses les hores del 

pati). Entengui’s per usar: ensenyar, manipular... en cap de les seves aplicacions. 

Tampoc no es poden enregistrar imatges amb cap mena de dispositiu. En cas 
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d’incompliment d’aquestes normes, el professor que ho detecti recollirà l’aparell i el 

lliurarà al/a la Cap d’Estudis. Només es podrà recuperar quan els pares vinguin al centre, 

prèvia cita, a parlar amb el/la cap d’estudis (en el cas dels menors d’edat). Si s’és 

reincident, l’aparell quedarà retingut a l’Institut fins a final de curs. En cas que aquests o 

altres aparells s’hagin d’utilitzar a classe perquè així ho estipula el currículum acadèmic, 

el professorat farà les excepcions pertinents a la norma. 

10. Les aules han de mantenir-se netes i endreçades. Els/les professors/es de cada hora 

vetllaran per l’ordre i la netedat, i, en cas necessari, demanaran a l’alumnat les 

actuacions oportunes per tal que l’aula i els equipaments estiguin en les condicions 

òptimes. Si els professors/es professor troben l’aula bruta, ho comunicaran al/a la Cap 

d’Estudis per tal que es puguin fer les diligències corresponents. 

11. Cal tancar els llums i les aules durant les hores de pati i migdies, i sempre que no quedin 

alumnes a l’aula per tal d’evitar robatoris i destrosses. El/la professor/a serà l’últim que 

surti de l’aula per tal que es compleixi aquesta norma. 

12. No es poden remenar ni canviar elements de les aules, sobretot d’aquelles que tenen 

equipaments especials (informàtica, laboratoris, tallers, aula de música...). Si hi ha algun 

problema, s’ha de comunicar a els professors/es responsables per que puguin notificar la 

incidència. Si hi ha desperfectes intencionats o motivats per una manca de cura, es 

podran demanaran compensacions econòmiques i/o en forma de serveis a la comunitat. 

13. Embrutir el pati o els voltants del centre es considerarà una falta. En cas de mala actitud 

o resposta inadequada, serà susceptible d’incidència. 

14. A consergeria es troben a disposició pales, pilotes, cordes... per ser utilitzades durant 

l’hora del pati. Cal deixar una penyora a canvi de l’objecte que se sol·liciti. 

15. Si en algun cas molt excepcional s’han de fer activitats i reunions a l’hora del pati, 

aquestes tindran lloc a les aules de la planta baixa, prèvia petició i autorització de l’Equip 

Directiu, i sempre amb l’acompanyament d’un/a professor/a.  

16. Durant el transport escolar, els monitors/es podran posar incidències i caldrà complir les 

sancions corresponents. El no compliment de les normes pot comportar la pèrdua del 

dret al servei de transport. 

17. Si es comet una falta greu o s’acumulen incidències motivades per faltes lleus, 

s’aplicaran les sancions previstes en les NOFC, que inclouen entrevistes amb els pares, 

expulsions temporals, serveis a la comunitat, privació de la participació en sortides o 

activitats escolars, etc. 
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18. Si un alumne és expulsat de classe dues vegades en un mateix dia, a la tercera expulsió, 

serà enviat a casa, prèvia comunicació amb els pares per tal que el vinguin a buscar. Els 

pares hauran de signar un document d’expulsió. 

SECCIÓ 2a. DEL REGLAMENT DISCIPLINARI PER A L’ALUMNAT 

Art. 230. Fonament 

1. El següent Reglament fusiona la regulació del règim disciplinari contemplada a la 

disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres, que 

deroga l’article 4 (Millora de la convivència) i el títol IV (Règim disciplinari) del 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, al capítol V de la Llei 12/2009 (LEC), 

del 10 de juliol, d’educació, a l’article 24 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia 

de centres, i a l’article 7.b del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de 

centres educatius públics i del personal directiu professional docent. 

Art. 231. Llocs o activitats on s’aplica el reglament disciplinari 

1. D’acord amb l’article 35.3 de la LEC, els llocs o activitats on o quan les conductes i actes 

contraris a la convivència són objecte de correcció són els següents: 

a. Dins el recinte escolar i qualsevol espai en el qual es duguin a terme les activitats 

lectives. 

b. Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries (aprovades pel 

Consell escolar). 

c. Durant la prestació de serveis escolars de transport. 

d. Durant altres activitats organitzades pels centres. 

e. Als actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, 

estiguin motivats per la vida escolar o estiguin directament relacionats i afectin 

altres alumnes o membres de la comunitat educativa.  

Art. 232. Tipus de conductes i actes que perjudiquen la convivència 

1. Les conductes estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classifiquen en: 
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a. Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència, considerats “faltes”, 

que poden ser: 

i. Faltes greument perjudicials. 

ii. Faltes especialment greus. 

b. Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència o conductes 

contràries a la convivència, considerades “irregularitats”. 

Art. 233. Faltes greument perjudicials 

1. Segons l’article 37.1 de la LEC, les faltes greument perjudicials són les següents: 

a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa. 

b. El deteriorament intencionat de llurs pertinences. 

c. Els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

d. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre: 

i. El deteriorament greu de les dependències o equipaments dels centres. 

ii. La falsificació o la subtracció de documents o materials acadèmics. 

iii. La suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar. 

e. Els actes o la possessió de mitjans o substancies que puguin ésser perjudicials 

per a la salut i la incitació a aquests actes. 

f. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència dels centre. 

Art. 234. Sancions i graduació per a les faltes greument perjudicials 

1. L’article 37.3 de la LEC contempla les següents sancions per a les faltes greument 

perjudicials: 

a. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries 

[veg. el desplegament de la sanció 1.2]. 

b. Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes. Les sancions 1.1 

i 1.2 són aplicables per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti a 

la finalització del curs acadèmic. Si són de tres mesos, (el Departament haurà de 

proporcionar a l’alumnat sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu 

per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat) o bé la inhabilitació per cursar estudis 
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al centre. D’acord amb l’article 25.6 del Decret d’Autonomia, «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 amb els pares. Quan no s’obtingui aquest acord la Resolució que imposa 

aquesta sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit».  

c. Sanció complementària: en el cas que 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 determini la legislació vigent (art. 

38 LEC).  

d. Alguna activitat d’utilitat social per al centre (art. 25.1 Decret d’Autonomia). 

2. L’aplicació de les 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 

sancions que temptin contra la integritat física o la dignitat dels alumnes. 

3. Les sancions han de guardar proporció amb els fets i ha de tenir un valor afegit de 

caràcter educatiu. Per això, cal tenir en compte els següents criteris a l’hora de graduar 

les sancions que corregeixen les faltes (segons l’article 36.2 de la LEC i l’article 24.3 del 

Decret d’Autonomia): 

a. Les circumstàncies personals , familiars i socials i l’edat de l’alumne 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’alumne 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. Segons l’article 25 del Decret d’Autonomia i l’article 7.b del Decret de la direcció, 

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. 
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Art. 235. Procediment d’actuació per a les faltes greument perjudicials 

1. Pel que fa al procediment d’actuació, les faltes greument perjudicials per a la convivència 

requereixen la incoació d’un expedient disciplinari [veg. el procediment resumit a 

l’esquema següent]. Malgrat això, d’acord amb l’article 25.7 del Decret d’ Autonomia, 

«Quan en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la 

convivència, l’alumne i la seva família en els menors d’edat, reconeixen de manera 

immediata la comissió de fets i accepten la sanció, la direcció imposa i aplica 

directament la sanció. No cal obrir expedient». Ara bé, s’ha deixar constància escrita de 

reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció.  

2. Les sancions acordades no es poden fer efectives abans de la Resolució del 

corresponent recurs o reclamació de la finalització del termini per interposar-lo. 

3. Les faltes i les sancions prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i 

de la seva imposició.  
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Art. 236. Faltes especialment greus 

1. D’acord amb l’article 37.1 de la LEC i l’article 24.4 del Decret d’Autonomia, es consideren 

faltes especialment greus els mateixos actes o conductes considerats greument 

perjudicials, sempre que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença 

o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 

Art. 237. Sancions, graduació i procediment per a les faltes especialment greus 

1. Pel que fa als actes i conductes que són considerades faltes especialment greus, les 

sancions a aplicar s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat 

(art. 24.4 Decret d’Autonomia), prenent com a model les sancions proposades per a les 

faltes greument perjudicials, així com els seus criteris a l’hora de graduar-les. 

2. Segons l’article 25 del Decret d’Autonomia i l’article 7.b del Decret de la direcció, 

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. 

3. Pel que fa la procediment d’actuació, és el mateix que a les faltes greument perjudicials. 

Art. 238. Irregularitats 

1. Entre les conductes que no perjudiquen greument a la convivència (irregularitats) han de 

figurar les mateixes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 sobre faltes greument perjudicials quan no 

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

tal i com queda recollit en l’article 19.e del Decret d’Autonomia, les que decideixi el 

centre: «En el conjunt de les NOFC s’ha de determinar l’aplicació de mesures per a la 

promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, així com la definició de les 

irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la 

convivència i l’establiment de les mesures correctores d’aquestes irregularitats i les 

circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta.» Així, les 
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irregularitats a l’Institut Rafael Campalans (aprovades en Comissió Pedagògica i 

ratificades pel Consell escolar) són les següents: 

a. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa (en tots els casos, que no siguin 

greus). 

b. El deteriorament lleu intencionat de llurs pertinences. 

c. Els actes que atemptin contra llur intimitat o llur integritat personal. 

d. L’alteració injustificada del desenvolupament normal de les activitats del centre: 

i. El deteriorament de les dependències o equipaments dels centres. 

ii. La falsificació o la subtracció de documents o materials acadèmics de 

valor relatiu. 

iii. La suplantació de la personalitat en actes de la vida escolar (amb caràcter 

lleu). 

e. Els actes o la possessió de mitjans o substancies que puguin ésser lleument 

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

f. La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència dels centre. 

g. Les faltes injustificades d’assistència (en el cas de Batxillerat i Cicles, 

especialment en les hores abans dels exàmens). 

h. Els retards injustificats. 

i. No romandre a l’aula entre classe i classe, excepte quan calgui canviar d’aula pel 

canvi de matèria (si un alumne necessita anar al lavabo o fer un encàrrec, cal que 

demani permís al professor de l’hora següent). 

j. Normes de bon ús del netbook, que són les següents: 

i. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. 

ii. La responsabilitat del bon ús i el manteniment és del propietari. Els 

portàtils i carregadors han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti 

el nom i el número de sèrie. 

iii. Els ordinadors hauran d’estar oberts, en estat d’hibernació durant les 

hores de classe i només es podran obrir quan el professor autoritzi a fer-

ho. Quan acabi la classe, automàticament s’hauran de tornar a l’estat 

d’hibernació. La xarxa wifi a la que s’ha de connectar és la “educat 1x1”.  

iv. Els ordinadors, a l’Institut, són d’ús exclusivament acadèmic, i per tant, a 

l’aula no es pot escoltar música, veure fotos, utilitzar la webcam, entrar a 
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portals no educatius, xatejar, fer descàrregues... Només si el professor ho 

diu expressament, es podrà fer una excepció a aquesta norma. 

v. No es poden fer servir els portàtils al pati ni als passadissos. Tampoc 

entre classe i classe o a la biblioteca. Només si el professor ho diu 

expressament, es podrà fer una excepció a aquesta norma. 

vi. En cap cas no es pararà la classe per resoldre problemes tècnics. L’aula 

no és el lloc adequat per resoldre aquests problemes. 

vii. Tots els documents es guardaran organitzats per carpetes de matèries. 

En cada carpeta de cada matèria, el professor corresponent en 

determinarà l’estructura. A més, es realitzaran còpies de seguretat de la 

documentació esmentada, sota la responsabilitat de l’alumne. 

viii. És molt recomanable l’ús d’un ratolí i una funda per protegir-lo. Cal portar 

auriculars que seran utilitzats quan el professor ho indiqui. 

ix. Cal evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments i robatoris. Quan 

es deixin els portàtils a l’aula l’alumne serà el responsable de deixar-lo a 

l’armari tancat. 

x. L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes podrà comportar 

incidències i les mesures correctores necessàries. 

k. Usar aparells electrònics com el mòbil, l’MP·, I-pots, I-phones..., en tot el recinte 

escolar i durant tot l’horari escolar (incloses les hores del pati). Entengui’s per 

usar: ensenyar, manipular... en qualsevol de les seves aplicacions.  

l. No tenir cura de la higiene personal. 

m. Dur gorres, bufs... en tot el centre i horari. 

n. Sortir del centre durant l’horari escolar sense autorització per escrit dels pares, 

del tutor/a o d’algun membre de l’Equip Directiu (o l’autorització de l’alumne 

mateix si és major d’edat). El/les alumnes de transport han de romandre al centre 

durant tot l’horari-tipus. 

o. No portar el material de treball necessari per poder seguir les classes. 

p. Fumar en tot el recinte escolar, edifici, patis i porxo exterior. 

q. Menjar o beure en hores de classe, ni a la biblioteca, ni en cap altre lloc que no 

sigui el pati i només durant l’hora d’esbarjo. 

r. Restar en el centre quan no hi ha horari escolar sense l’autorització d’un 

professor/a. 
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s. No respectar les franges horàries de l’esbarjo: durant els 10 primers minuts es 

pot anar al lavabo; durant la resta, tothom ha d’estar al pati. Durant l’esbarjo del 

matí o de la tarda (per als Cicles d’Informàtica) no es pot estar ni a les aules ni 

als passadissos del centre. En cas de pluja es pot romandre a la planta baixa del 

centre. 

t. Fer activitats i reunions a l’hora del pati a les aules sense prèvia petició i 

autorització de l’Equip Directiu, i/o sense l’acompanyament d’un/a professor/a.  

u. Utilitzar sense permís i sense haver deixat una penyora a canvi les pales, pilotes, 

cordes... que es troben a disposició a consergeria per ser utilitzades durant l’hora 

del pati. 

v. Embrutir el pati o els voltants del centre. 

w. Considerar les hores de guàrdia com a hores d’esbarjo. 

x. No utilitzar l’agenda com una eina de treball, sinó com un diari personal o un 

objecte privat (l’agenda ha d’estar a disposició del tutor/a o un altre professor per 

ser revisada, si cal). 

Art. 239. Sancions i graduació per a les irregularitats 

1. Les sancions aplicables en aquests casos són les que estableixen l’article 34 del Decret 

279/2006, l’article 38 de la LEC i l’article 25.1 del Decret d’Autonomia, més les decidides 

pel centre: 

a. Amonestació oral (la pot aplicar qualsevol professor/a del centre). 

b. Compareixença immediata davant del cap o la cap d’estudis o del director/a o de 

la directora de centre (la pot aplicar qualsevol professor/a del centre). 

c. Privació del temps d’esbarjo (la pot aplicar qualsevol professor/a del centre). 

d. Amonestació escrita (la poden aplicar els tutors/es, el/la cap d’estudis, o el 

director/a del centre ). 

e. Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, que no es 

podrà prolongar per un període superior a dues setmanes (la poden aplicar el 

director/a o, per delegació, el/la cap d’estudis o bé el tutor/a).  

f. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 

centre per un període màxim d’un mes (la poden aplicar el director/a o, per 

delegació, el/la cap d’estudis o bé el tutor/a). 
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g. Canvi de grup o classe de l’alumnat per un període màxim de quinze dies (la 

poden aplicar el director/a o, per delegació, el/la cap d’estudis o bé el tutor/a). 

h. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius (la poden aplicar el director/a o, per delegació, el/la 

cap d’estudis o bé el tutor/a). 

i. En el cas que 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 determini la legislació vigent (la poden aplicar el 

director/a o, per delegació, el/la cap d’estudis o bé el tutor/a). 

j. Activitat d’utilitat social per al centre (la poden aplicar el director/a o, per 

delegació, el/la cap d’estudis o bé el tutor/a). 

k. En cas d’incórrer en una conducta incorrecta relacionada amb l’ús del netbook, el 

professor que ho detecti recollirà l’aparell i el lliurarà al/a la Cap d’Estudis. Només 

es podrà recuperar quan els pares vinguin al centre a parlar amb el/la cap 

d’estudis. Si s’és reincident, l’aparell quedarà retingut a l’Institut el temps que es 

determini des de Prefectura. En el cas dels alumnes majors d’edat, ells mateixos 

hauran de parlar amb el/la cap d’estudis. 

l. Si un alumne és expulsat de classe dues vegades en un mateix dia, a la tercera 

expulsió, serà enviat a casa, prèvia comunicació amb els pares per tal que el 

vinguin a buscar. Els pares hauran de signar un document d’expulsió. 

m. Durant el transport escolar, els monitors/es podran posar incidències i caldrà 

complir les sancions corresponents. El no compliment de les normes pot 

comportar la pèrdua del dret al servei de menjador o de transport. 

2. Les mesures recollides a les lletres e, f, g, h, i, i j s’han de comunicar formalment als 

pares de l’alumnat, quan aquests són menors d’edat i n’ha de quedar constància escrita 

de la seva adopció i amb l’explicació de la conducta de l’alumnat que l’ha motivada.  

3. En tot cas, aquestes sancions s’han d’aplicar un cop escoltat l’alumnat, i han de guardar 

proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. Així mateix, han 

d’incloure sempre que sigui possible activitats d’utilitat social per al centre educatiu.  

4. Es pot determinar que, a partir de 3r d’ ESO les decisions col·lectives adoptades per 

l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe i en exercici del dret de reunió, no 
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tinguin la consideració de falta, si han estat prèviament comunicades a la direcció i es 

disposi de la corresponent autorització dels pares.  

 DELS DRETS, DEURES I DISCIPLINA DEL PROFESSORAT CAPÍTOL XXXV.

SECCIÓ 1a. DELS DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT 

Art. 240. Drets del professorat 

1. Ser respectats per tots els estaments que formen la comunitat educativa: alumnes, 

pares, Ajuntament i PAS. 

2. Realitzar el seu treball educatiu amb llibertat, respectant la Constitució, l’Estatut i les 

disposicions vigents d’acord amb les línies marcades en el PEC i el Reglament de Règim 

Interior de l’Institut. 

3. Participar en els òrgans de govern col·legiats, ocupar els càrrecs de govern unipersonals 

i participar en les activitats generals de l’Institut. 

4. Utilitzar totes les instal·lacions i el material didàctic del Centre sempre que ho jutgin 

oportú per a realitzar la seva acció educativa. 

5. Utilitzar tots aquells mitjans de l’Institut (material, instal·lacions) que serveixin per a un 

major perfeccionament personal i professional sempre que s’utilitzin dins el recinte de 

l’Institut. 

6. Fer tots els suggeriments que creguin oportuns per a millorar el funcionament del Centre. 

7. Tenir coberta la responsabilitat civil en totes les tasques educatives que realitzin tant a 

dins com a fora de l’Institut. 

8. Exercir lliurement els drets i llibertats sindicals.  

Art. 241. Deures del professorat 

1. Complir la Constitució i l’Estatut i la resta de les disposicions vigents, així com el 

Reglament de Règim Interior [NOFC] i respectar les línies marcades en el PEC de 

l’Institut. 

2. Respectar tots els membres de tots els estaments que formen la comunitat educativa. 
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3. Complir amb puntualitat l’horari de classes i altres responsabilitats amb horari fix, i 

assistir i participar en les reunions de Claustre, de la Junta d’Avaluació, de Departament, 

de l’Equip docent, de Comissions de Treball i, en general, en totes les activitats de 

l’Institut. 

4. Gestionar i intentar resoldre els conflictes amb els alumnes perquè n’és el responsable 

immediat. Ha de parlar amb ells fent-los una reflexió i si cal, posar-los una sanció i/o 

incidència i fer-ne el seguiment. 

5. Fer la programació anual de la seva matèria, d’acord amb el Projecte Curricular del 

centre i amb els criteris aprovats en les reunions del seu Departament i tenint en compte 

la situació real dels alumnes a qui ha d’impartir l’matèria. 

6. Coordinar la seva acció educativa amb la de tot el professorat a través del Claustre, dels 

Equips docents i dels Departaments. 

7. Consultar a l’Equip Directiu qualsevol iniciativa o activitat que impliqui la intervenció de 

persones alienes a l’Institut. 

8. Sol·licitar i justificar qualsevol absència de treball. 

9. Quan no pugui fer una de les seves classes, sempre que sigui possible fer un canvi de 

classe amb un altre professor. Si no pot fer aquest canvi, ha de deixar feina de la seva 

matèria per al grup d’alumnes afectat. 

10. Romandre en el centre -si és necessari per fer alguna guàrdia extraordinària- encara que 

quedi lliure de fer classe perquè el grup a qui havia de fer-la participa en una altra 

activitat. 

11. No donar a conèixer la informació personal en relació als alumnes o a la seva família que 

no sigui estrictament necessària pel millor coneixement dels alumnes; i en tot cas 

garantir-ne la confidencialitat. 

12. Donar els aclariments necessaris respecte a les qualificacions dels alumnes d’acord amb 

allò que estableix les instruccions d’organització i funcionament del centres docents 

públics d’ensenyament secundari de Catalunya en l’apartat avaluació d’alumnes.  

13. Respectar i fer respectar els béns immobles i les instal·lacions del centre.  

14. Educar i atendre l’alumnat d’acord amb la seva edat, necessitats i capacitats, tot 

respectant les diferències d’interessos i intel·lectuals.  

15. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats de govern del 

centre, sens perjudici propi i que puguin impugnar-les per la seva il·legalitat o en els 

casos que lesionin els seus drets. 

16. Desconnectar els telèfons mòbils durant les hores lectives i les reunions.  
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SECCIÓ 2a. DEL REGLAMENT DISCIPLINARI PER AL PROFESSORAT 

Art. 242. Fonaments 

1. L’article 50.4 del Decret 102/2010 d’Autonomia i l’article 12 del Decret 155/2010 de 

direcció de centres educatius determinen que correspon al director imposar sancions 

disciplinàries per faltes lleus i que cal fer-ho pel procediment sumari regulat en el 

Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat i 

que el Departament d’Ensenyament l’adaptarà a les seves característiques. Aquesta 

adaptació està regulada a l’ordre EDU/521/2010. 

2. En cas de faltes greus, correspon al director proposar la incoació d’expedients 

disciplinaris. 

Art. 243. Faltes lleus 

1. L’article 117 del text únic de la Llei de la Funció Pública aprovat pel D. 1/1997 estableix 

quines són les faltes del professorat que es consideren lleus: 

a. El retard, la negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 

b. La lleugera incorrecció envers el públic o el personal al servei de l’Administració. 

c. La manca d’assistència al treball injustificada d’un dia. 

d. L’incompliment de la jornada i l’horari sense causa justificada, quan no 

constitueixi falta greu. En aquest sentit: 

i. És falta lleu si ha incomplert menys de 10 hores al mes. 

ii. És falta greu (per tant, el director/a no podrà imposar sanció, només podrà 

proposar incoació d’expedient disciplinari) si ha faltat 10 hores o més al 

llarg d’un mes. 

iii. Cal remarcar que no es pot computar el temps total d’absències 

injustificades corresponents a diversos mesos. 

e. Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix mes sense causa justificada. 

f. La negligència en la conservació dels locals, del material i dels documents de 

servei, si no causa perjudicis greus. 

g. L’incompliment de les normes relatives a incompatibilitats, si no comporta 

l’execució de tasques incompatibles o que requereixin la compatibilitat prèvia. 
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h. L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no 

constitueixin falta molt greu o greu.  

Art. 244. Sancions, graduació i procediment sumari per a les faltes 

1. D’acord amb l’article 119 de la Llei de la Funció Pública, les sancions aplicables a les 

faltes lleus són les següents: 

a. Suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions, fins a 15 dies. 

b. L’amonestació. 

c. La deducció proporcional de retribucions, que pot ésser imposada com a sanció 

principal o accessòria per les faltes de puntualitat i d’assistència.  

2. Segons l’article 120 del text únic de la Llei de la Funció Pública de l’Administració de la 

Generalitat, aprovat pel D. 1/1997, per graduar les faltes i sancions, a més del que 

objectivament s’ha comès o omès, actuant sota el principi de proporcionalitat, cal tenir en 

compte:  

a. La intencionalitat: descuit o negligència que palesi la conducta. 

b. La pertorbació en el serveis públic d’educació. 

c. Els danys produïts al centre educatiu públic o d’altres membres de la comunitat 

educativa. 

d. La reincidència en les faltes. 

e. La participació en la comissió o en l’omissió, com autor o inductor. 

3. Els passos a seguir en un procediment sumari per faltes lleus és el següent: 

a. Actuació preliminar: d’ofici, a iniciativa del/de la director/a; resultat d’una queixa o 

denúncia per escrit; proposta raonada d’un coordinador. La persona afectada pot 

ser escoltada a instàncies de la direcció. 

b. Es pot nomenar un instructor que la persona afectada pot recusar. 

c. Elaboració d’un plec de càrrecs que inclogui els fets imputats, la falta comesa, la 

responsabilitat de la persona afectada i les sancions previstes. Aquest plec ha de 

ser informat al Director dels SSTT, que ho traslladarà als òrgans de representació 

del personal. 

d. Notificació a la persona afectada, tenint en compte que en el lliurament hi hagi 

dues persones per part de l’Equip Directiu. Cal assegurar que la persona 

afectada signi el rebut, i se la pot citar a comparèixer. 
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e. Al·legacions de l’interessat en un termini de 5 dies des de la data que s’ha lliurat 

el plec de càrrecs. L’interessat pot proposar proves. 

f. Tràmit d’audiència. 

g. Pràctica de les proves, quan siguin pertinents i en un termini de cinc dies. 

h. Resolució del director/a en un termini de 3 dies, on s’especifiqui el resultat i la 

valoració, si és el cas, de les proves efectuades, la responsabilitat, la tipificació 

de la falta, la sanció aplicable i el moment i forma de compliment de la sanció. 

i. Si es vol, es pot interposar recurs d’alçada davant dels SSTT. 

Art. 245. Expedients contradictoris no disciplinaris 

1. Els expedients contradictoris no disciplinaris s’apliquen quan es poden evidenciar un dels 

dos supòsits següents o els dos: 

a. Rendiment insuficient que no comporti inhibició . 

b. Una evident manca de capacitat per ocupar el lloc de treball que impedeixi 

complir amb eficàcia les funcions assignades. 

2. Els expedients contradictoris no disciplinaris es poden aplicar a: 

a. A un interí de primer any. En aquest cas, es crea una comissió avaluadora en el 

centre docent i, en cas d’avaluació negativa, el director/a del centre, com a 

secretari de la comissió, amb el vistiplau de l’inspector, comuniquen l’avaluació 

negativa i es formula proposta d’incoació d’expedient contradictori. De la seva 

instrucció pot comportar, al final del procés, l’exclusió de la borsa de treball. 

b. A un interí o substitut que no ha d’ésser avaluat al final del primer any. La direcció 

del centre docent, amb un informe motivat, proposa al director dels SSTT 

l’obertura d’expedient contradictori. De la seva instrucció pot comportar, al final 

del procés, l’exclusió de la borsa de treball. 

c. A un funcionari de carrera. La direcció del centre docent amb un informe motivat 

proposa al director dels SSTT l’obertura d’expedient contradictori. De la seva 

instrucció pot comportar, al final del procés, canvi de lloc de treball.  

3. Cal remarcar que la manca de rendiment com il·lícit o falta disciplinària es pot aplicar, 

sens dubte, al professorat interí, en aplicació del règim disciplinari dels funcionaris 

públics (art. 122 Decret 1/1997 i art. 10.5 Llei 7/2007). Ara bé, aquest il·lícit té un major 

sentit respecte els funcionaris de carrera, que són funcionaris la capacitat professional 

dels quals els ha estat garantida i comprovada en el corresponent procés de selecció, de 
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forma que una manca de rendiment té una major probabilitat que es refereixi a una 

actitud dolosa del funcionari (engany, deliberada, maliciosa) i no pas a una manca de la 

seva competència. Aquest és un dels motius pels quals els expedients contradictoris no 

disciplinaris s’incoen poques vegades als funcionaris de carrera, llevat del cas particular 

de jubilacions forçoses.  

4. El procediment a seguir per part del centre en el procés d’aplicació d’un expedient 

contradictori a un docent interí o substitut que no ha d’ésser avaluat al final del primer 

any: 

a. Fets: denúncies, queixes, informació recollida per la direcció del centre. 

b. La direcció realitza un informe motivat amb aportació de documentació 

justificativa i fa una proposta d’incoació d’expedient contradictori al/la director/a 

dels SSTT. 

c. Els SSTT realitzen les passes pertinents i n’informen adequadament. 

5. El procediment a seguir per part del centre en el procés d’aplicació d’un expedient 

contradictori a un docent interí de primer any: 

a. La comissió avaluadora, formada per l’inspector, el director/a (secretari) i el tutor, 

resol el procés d’avaluació com a no apte. 

b. El Director/a (secretari), amb el vistiplau de l’inspector comuniquen l’avaluació 

negativa i formulen una proposta d’incoació d’expedient contradictori al director 

dels SSTT. 

c. Els SSTT realitzen les passes pertinents i n’informen adequadament. 

Art. 246. Expedients disciplinaris 

1. Quan es puguin evidenciar actuacions i fets que impliquin l’existència d’una actitud 

d’inhibició o d’una actitud maliciosa, deliberada, d’engany, incorrecta d’un professor, ens 

trobem davant d’indicis susceptibles per obrir un expedient disciplinari. El detall de les 

faltes molt greus i greus que motiven l’obertura d’un expedient disciplinari són les que tot 

seguit es recullen. 

2. Faltes molt greus (segons el Decret 243/1995 del Reglament Disciplinari de la Funció 

Pública): 

a. L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució o a l’Estatut en l’exercici de 

la funció pública. 
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b. Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, 

opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. 

c. L’abandonament del servei. 

d. L’adopció d’acords manifestament il·legals que causin perjudici greu a 

l’Administració o als ciutadans. 

e. La publicació o la utilització indeguda de secrets declarats oficials per llei o 

qualificats com a tals. 

f. La falta notòria de rendiment que comporti inhibició en el compliment de les 

tasques encomanades. 

g. La violació de la neutralitat o de la independència polítiques servint-se de les 

facultats atribuïdes per influir en processos electorals de qualsevol naturalesa i 

àmbit. 

h. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

i. L’obstaculització de l’exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals. 

j. La realització d’actes dirigits a coartar el lliure exercici del dret de vaga. 

k. La participació en vagues als qui la tinguin expressament prohibida per la llei. 

l. L’incompliment de l’obligació d’atendre els serveis mínims que es fixin, en cas de 

vaga, per tal de garantir la prestació de serveis que es considerin essencials. 

m. La realització d’actes dirigits a limitar la lliure expressió del pensament, de les 

idees i de les opinions. 

n. El fet de causar, per negligència greu o per mala fe, danys molt greus al patrimoni 

i béns de la Generalitat. 

o. El fet d’haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en el període 

d’un any.  

3. Faltes greus (segons el Decret 243/1995 del Reglament Disciplinari de la Funció 

Pública): 

a. L’incompliment de les ordres que provenen dels superiors i autoritats, que pugui 

afectar a la tasca del lloc de treball dins els límits assenyalats per l’article 86.2.b) 

de la Llei 17/1985, modificada per la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la 

legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya. 

b. L’abús d’autoritat en l’exercici del càrrec. 

c. La manca de consideració envers els administrats o el personal al servei de 

l’Administració en l’exercici de llurs funcions. 
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d. El fet d’originar enfrontaments en els centres de treball o prendre-hi part. 

e. La tolerància dels superiors respecte a la comissió de faltes molt greus o greus 

dels seus subordinats. 

f. Les conductes constitutives de delicte dolós relacionades amb el servei o que 

causin un dany a l’Administració o als administrats o als companys. 

g. L’incompliment del deure de reserva professional, pel que fa als assumptes que 

coneix per raó del seu càrrec, quan causin perjudici a l’Administració o s’utilitzin 

en benefici propi. 

h. La intervenció en un procediment administratiu quan hi ha motius d’abstenció 

establerts legalment. 

i. La negativa a complir tasques que li són ordenades pels superiors per satisfer 

necessitats de compliment urgent, d’acord amb allò que preveu l’article 86.2.b) i 4 

de la Llei 17/1985, modificada per la Llei 9/1994, de 29 de juny, de reforma de la 

legislació relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya. 

j. L’emissió d’informes, adopció d’acords o actuacions manifestament il·legals quan 

causin perjudici a l’Administració o als ciutadans i no constitueixin falta molt greu. 

k. El fet de causar danys greus en els locals, materials o documents del servei. 

l. L’atemptat greu a la dignitat dels funcionaris o de l’Administració. 

m. L’exercici d’activitats compatibles amb el desenvolupament de les seves funcions 

sense haver obtingut l’autorització oportuna. 

n. La manca de rendiment que afecti el normal funcionament dels serveis i no 

constitueixi falta molt greu. 

o. L’incompliment injustificat de la jornada i l’horari de treball que acumulat suposi 

un mínim de deu hores per mes natural. 

p. La tercera falta injustificada d’assistència al treball en un període de tres mesos, 

quan les dues anteriors hagin estat sancionades de falta lleu. 

q. Les accions o omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horaris o a 

impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada i l’horari 

de treball. 

r. La greu pertorbació del servei. 

s. En general, l’incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de la funció 

encomanada al funcionari. 

t. Reincidència en faltes lleus. 
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 DELS DRETS I DEURES DEL PERSONAL NO DOCENT CAPÍTOL XXXVI.

SECCIÓ 1a. EL PAS 

Art. 247. Drets 

1. El PAS té els drets que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia normativa laboral. 

2. Igualment, li corresponen els drets que reconeix la normativa en matèria educativa, 

específicament el dret a participar en la gestió i control del centre, a través del seu 

representant en el Consell escolar. 

3. En especial tenen els següents drets: 

a. Dret a la dignitat i intimitat personal. 

b. Dret a elegir els seus representats, afiliar-se a sindicats o associacions legalment 

constituïdes, a fer reunions. 

c. Disposar de recursos i mitjans que facilitin la realització de la seva feina. 

d. Desenvolupar el seu treball amb garanties de seguretat i higiene. 

e. Participar en la presa de decisions. 

Art. 248. Deures 

1. El personal d’administració de serveis té el deure genèric de respecte als drets i llibertats 

dels altres membres de la comunitat educativa. 

2. El PAS té el deure de respectar les normes del centre contingudes en aquest reglament, 

així com altres normes de rang superior que resultin d’aplicació en cada cas concret. 

3. El PAS té les obligacions inherents al compliment de les funcions que té assignades. 



Institut 
Rafael Campalans 
 
 
 

Document: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) Aprovació Claustre: 29/6/2018 
Pàgina 153 de 188 

Responsable: Direcció Versió: 2 Aprovació Consell escolar: 25/9/2018 

 

 DELS DRETS I DEURES DELS PARES I MARES CAPÍTOL XXXVII.

Art. 249. Generalitats 

1. Els pares són els primers responsables de l’educació dels seus fills i de la seva 

integració dins la comunitat educativa, amb un respecte al Reglament que permet que els 

altres membres d’aquesta comunitat participin també de la seva responsabilitat. 

Art. 250. Drets dels pares 

1. Que els seus fills/es o tutorats/des rebin una educació d’acord amb els principis i 

objectius establerts al PEC del centre i amb els continguts, metodologies i criteris 

d’avaluació definits en el Projecte Curricular de centre.  

2. De reunió i de participació en el govern del centre d’acord amb la legislació vigent.  

3. A sol·licitar aclariments al professorat respecte a les qualificacions, les activitats 

acadèmiques i les avaluacions.  

4. A demanar la modificació de les qualificacions segons estableix la normativa vigent.  

5. Que es respecti la llibertat de consciència dels seus fill/es, tutorats/des i les seves 

conviccions religioses, morals i ideològiques sempre que no atemptin contra la integritat 

de la persona.  

6. Escollir l’ensenyament religiós o l’ensenyament alternatiu.  

7. Que els seus fills/es tutorats/des rebin un ensenyament basat en la crítica objectiva i 

sense manipulació ideològica i propagandística sense perjudici del dret a la llibertat 

d’expressió del professorat.  

8. Que els seus fills/es, tutorats/des rebin una educació adequada a la seva edat, 

necessitats i capacitats intel·lectuals.  

9. A interposar recurs contra les resolucions del Consell escolar o qualsevol altre òrgan de 

direcció del centre d’acord amb la normativa vigent. 

10. Elegir representants i participar en els òrgans col·legiats del Centre. 

11. Pertànyer a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes com a entitat pont entre els pares i 

el Centre. 
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Art. 251. Deures dels pares 

1. Col·laborar en el procés educatiu dels seus fills/es o tutorats/des. 

2. Ajudar i col·laborar amb el professorat a fer complir les normes de funcionament i de 

convivència del centre. 

3. Col·laborar en el compliment de les mesures correctores o sancions imposades als seus 

fills/es o tutorat/des pel professorat o els òrgans unipersonals i col·legiats del centre, 

sens perjudici es puguin impugnar quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord 

al procediment que estableix la normativa vigent i el reglament intern del centre. 

4. Informar el professorat de totes les qüestions que afectin l’educació, assistència a 

classe, puntualitat, etc. dels seus fills/a o tutorats/des. 

5. Complir amb les tasques administratives que han de realitzar per l’assistència dels seus 

fills/es, tutorats/des al centre. 

6. Assistir, sempre que sigui possible, a les reunions que convoquin el professorat, els 

tutors/es o membres de la Direcció del centre. 

7. Participar en l’elecció dels representants dels pares al Consell escolar. 

8. Col·laborar amb l’AMPA pagant la quota anual si se n’és soci i, per tant, beneficiari de 

les activitats o serveis de l’associació. 

 DE LA MEDIACIÓ  CAPÍTOL XXXVIII.

Art. 252. Definició 

1. La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció 

d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les 

parts a obtenir per elles mateixes, de forma pacífica i dialogada, un acord satisfactori. Es 

tracta, per tant, d’un mètode complementari al mètode sancionador, i en alguns casos 

pot ser substitutiu. 

Art. 253. Principis de la mediació 

1. La mediació escolar es basa en els principis següents: 
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a. La voluntarietat, segons la qual les persones implicades al conflicte són lliures 

d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del 

procés. 

b. La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a assolir 

l’acord pertinent lliure i responsablement, sense imposar cap solució ni mesura 

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

amb els fets ni amb les persones que han originat el conflicte. 

c. La confidencialitat, que obliga els participants al procés a no revelar a persones 

alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la 

normativa vigent. 

Art. 254. Àmbit d’aplicació 

1. El procés de mediació es pot utilitzar com a estratègia preventiva en la gestió de 

conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a 

conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

2. Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de 

l’alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 

convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a. Que la conducta resulti especialment greu i s’hagi emprat greu violència o 

intimidació. 

b. Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix alumne/a, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el 

resultat d’aquests processos. 

3. Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 

aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les 

persones i proporcionar nous elements de resposta en cas de situacions similars que es 

pugui produir. 

Art. 255. Inici de la mediació 

1. El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne/a, per tal d’aclarir la 

situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o a proposta de qualsevol membre 
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la comunitat educativa del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument 

perjudicial per a la convivència. 

2. Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre ha de 

disposar de la confirmació expressa de l’alumne/a, i, si és menor, dels seus pares, en un 

escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l’opció per la mediació i la 

voluntat de complir l’acord a què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el 

procediment sancionador, s’interrompen els terminis de prescripció establerts a l’article 

180 i no es poden adoptar les mesures provisionals recollides a l’article 44 (del Decret 

279/2006), o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat. 

Art. 256. Desenvolupament de la mediació 

1. Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició 

d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a 

mediadors o mediadores. 

2. Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, el professor 

que coordina el servei de mediació ha de proposar, en el termini màxim de dos dies 

hàbils, dues persones mediadores, de l’equip de persones mediadores, que disposen de 

formació adequada per conduir el procés de mediació. 

3. Els mediadors, han de posar-se en contacte amb les persones implicades per confirmar 

la voluntat de participar en el procés de mediació i concretar la trobada. Quan s’hagin 

produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o s’hagi sostret 

aquest material, el director/a o la directora del centre o la persona en qui delegui ha 

d’actuar en el procés de mediació en representació del centre. 

4. Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per 

concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què 

vulguin arribar. 

Art. 257. Finalització de la mediació 

1. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 

produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona 

mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l’instructor o 
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instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient 

disciplinari. 

2. Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 

reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, la persona 

mediadora ho ha de comunicar al director/a del centre per tal d’iniciar l’aplicació de 

mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de 

mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director/a o la 

directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent. 

Des d’aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos als articles 180 i 193 i 

es poden adoptar les mesures provisionals previstes a l’article 189. 

3. Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 

accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació 

ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes 

alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a 

circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació d’acord amb el que 

disposa l’article X. 

4. El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la 

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

Santa interrompen el còmput del termini.  
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TÍTOL XIV. DE LA GESTIÓ ECONÒMICA 

 GENERALITATS I ESPECIFICITATS CAPÍTOL XXXIX.

Art. 258. Generalitats 

1. L’Institut Rafael Campalans utilitza els entorns virtuals establerts pel Departament 

d’Ensenyament (SAGA i ESFERA) per a l’elaboració, la gestió i la posterior liquidació del 

pressupost. 

Art. 259. Compensacions econòmiques 

1. En funció de la de les previsions pressupostàries de cada exercici, el centre pot establir 

una sèrie de compensacions econòmiques per a activitats d’especial dedicació fora de 

l’horari lectiu. Ens referim a tasques com la participació en els Tribunals de Treballs de 

Recerca, activitats que impliquen pernoctacions, dedicació en caps de setmana, etc. 
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TÍTOL XV. DE LA GESTIÓ DELS RECURSOS I MATERIALS 

 DE LES NORMES GENERALS CAPÍTOL XL.

Art. 260. Generalitats 

1. Pertoca a tots els membres de la comunitat educativa la responsabilitat del manteniment 

i el bon ús de l’edifici, material i instal·lacions del centre.  

2. El Consell escolar ha de promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i la seva 

renovació, així com vetllar per la seva conservació. 

3. Resta prohibit retirar material del centre sense autorització del secretari/ària o el 

director/a. 

4. El claustre podrà aportar a l’equip directiu criteris sobre la utilització racional de l’espai 

escolar comú i de l’equipament didàctic en general. 

5. La utilització o cessió del material o de les instal·lacions del centre a altres entitats 

(associatives, culturals, esportives, etc.) es regula per la normativa vigent. 

6. Queda prohibit menjar (entrepans, pipes, xiclets, etc.) a les classes, serveis i 

dependències no autoritzades. 

 DE LES INSTAL·LACIONS CAPÍTOL XLI.

Art. 261. Aules ordinàries 

1. Les aules han de mantenir-se netes i endreçades, i el professor de l’hora corresponent 

és qui ha de vetllar per l’ordre i la netedat. Els alumnes posaran l’aula en condicions 

perquè es pugui fer la classe. Si un professor troba l’aula especialment bruta, ho 

comunicarà al/a la Cap d’Estudis per tal que es puguin fer les diligències corresponents. 

2. S’han de mantenir netes tant les aules com els patis. S’organitzaran, sempre que calgui i 

de manera extraordinària, jornades de neteja de les aules i altres dependències amb la 

col·laboració de tot el professorat i alumnat. 
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3. El delegat del curs serà l’encarregat de comunicar al Secretari/ària els desperfectes per 

tal d’arranjar-los el més ràpidament possible. 

4. Cada grup-classe haurà de tenir una aula assignada i els alumnes se’n faran 

responsables directament.  

5. Les darreres hores l’alumnat deixarà les cadires damunt les taules, llevat que l’aula hagi 

de ser ocupada per un altre grup.  

6. Les aules es desallotjaran durant els descansos excepte quan hi hagi reunions 

autoritzades. 

7. Cal tancar els llums, els aparells de l’aula, els armaris i les portes de les aules durant les 

hores de pati i migdies, i sempre que no quedin alumnes a l’aula, per tal d’evitar robatoris 

i destrosses. El responsable que es compleixi aquesta norma és el professor que surt de 

l’aula. 

8. No es poden remenar ni canviar elements de les aules, sobretot aquelles que tenen 

equipaments especials. Si hi ha algun problema, cal notificar la incidència a través de la 

plataforma digital pertinent. 

Art. 262. Aules específiques 

1. Són els laboratoris, els tallers de tecnologia i d’informàtica, l’aula de música i l’aula de 

plàstica. 

2. Les àrees responsables de cada una de les aules específiques determina l’accessibilitat, 

l’ús i manteniment corresponent a cada cas. Les àrees responsables de cada aula són:  

a. Laboratoris: ciències experimentals 

b. Tallers de tecnologia: tecnologia 

c. Taller d’informàtica: cicles formatius d’informàtica 

d. Informàtica: cicles formatius d’informàtica 

e. Aula de música: música 

f. Aula de plàstica: plàstica 

3. Els laboratoris i els tallers de tecnologia tenen limitat el seu accés al professorat propi de 

les àrees. 
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Art. 263. Biblioteca 

1. La biblioteca romandrà oberta únicament amb la presència d’un professor/a o d’una 

persona encarregada. 

2. Tot el material resta a disposició de tot l’alumnat i del professorat prèvia sol·licitud a la 

secretaria de l’Equip directiu. 

3. La biblioteca romandrà tancada fora les hores de classe. Dins l’ horari escolar es podrà 

utilitzar com aula ordinària en cas de manca d’ espai. 

Art. 264. Instal·lacions esportives 

1. El nostre institut no disposa d’instal·lacions esportives pròpies. S’utilitza el Pavelló 

Esportiu Municipal, previ conveni amb l’Ajuntament. 

2. L’alumnat farà el desplaçament al Pavelló sempre acompanyat del professor 

corresponent, a peu. Els desplaçaments sempre han de començar i acabar al centre. 

3. Per les classes d’Educació física també s’utilitza la pista del centre. 

Art. 265. Pista 

1. El períodes de descans es considera també horari lectiu. 

2. En el pati, els alumnes només poden estar a les zones autoritzades. Estar en aquesta 

zona no autoritzada pot suposar una incidència.  

3. L’alumnat de Batxillerat i de Cicles poden sortir fora del centre, a l’hora del pati. Les 

portes del centre romandran tancades i caldrà fer ús del timbre per sortir i entrar. 

4. En cap cas els alumnes poden romandre en una aula sense la presència d’un professor 

responsable. 

5. Només els dies de pluja els alumnes podran romandre als passadissos de la planta 

baixa. 
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 DELS MATERIALS DIDÀCTICS CAPÍTOL XLII.

Art. 266. Llibres socialitzats 

1. En algunes matèries els alumnes utilitzen llibres socialitzats, per poder accedir a aquest 

servei les famílies han de pagar una quota a inici de curs. 

2. A cada alumne se li assignarà un llibre amb un codi personal, que l’alumne haurà de 

retornar en bon estat al final de curs. En cas contrari haurà d’abonar una penalització. En 

cas de pèrdua del llibre s’haurà d’abonar el seu cost. 

Art. 267. Llibres de lectura 

1. Per cada curs que fa lectura, dins l’horari lectiu l’Institut disposa d’un carro de llibres 

adients al seu nivell. Aquest llibres s’hauran de compartir entre els diferents grups 

classe.  

2. El professor de lectura és el responsable del manteniment i del bon ús d’aquest material. 
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TÍTOL XVI. DE LA SEGURETAT I LA SALUBRITAT 

 DE LA SEGURETAT I SALUBRITAT DEL RECINTE I L’EQUIPAMENT CAPÍTOL XLIII.

ESCOLAR 

Art. 268. Seguretat i salubritat del recinte i les instal·lacions 

1. Les activitats escolars i extraescolar s’han de desenvolupar en un ambient segur. Per 

aquesta raó la comunitat educativa en general i la junta directiva en especial vetllaran 

per tal que les instal·lacions estiguin sempre en perfecte estat, reparant tot allò que es 

faci malbé i exigint responsabilitat a qui pertoqui, bé per fer malbé quelcom, bé per fer 

activitats sense seguir les normes de seguretat. 

2. El coordinador/a de riscos laborals és l’encarregat de vetllar per fe les actuacions 

necessàries, així com comunicar a la junta directiva tot allò que pugui tenir incidència en 

la seguretat. A tal efecte hi ha un Pla d’emergència que cal anar actualitzant anualment 

d’acord als resultats obtinguts. 

3. Els membres de la comunitat educativa vetllaran per la salubritat del recinte i les 

instal·lacions. D’una banda no introduint objectes o materials insalubres o tòxics sense 

autorització, d’altra , fent servir les papereres i estris de neteja si és el cas. 

Art. 269. Seguretat i salubritat de l’equipament i el material 

1. L’equipament i el material també han d’estar dins de les normativa d’ús. El professorat 

que les ha de fer servir ha d’estar informat i ha de tenir coneixement suficient per 

manipular i prendre les cauteles necessàries per tal d’evitar riscos. 

2. Pel que fa a l’alumnat haurà d’estar informat i ensinistrat a manipular tot allò que pugui 

significar un risc per a la seva salut. El responsable serà el professor que dirigeix 

l’activitat. En virtut d’això la manipulació voluntàriament incorrecta d’equipament o 

material amb risc per a la salut o integritat, serà considerada com a falta contrària a les 

normes de convivència. 
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3. Tota persona de la comunitat educativa té el deure de contribuir a fer més segur el 

centre comunicant als responsables tot allò que, al seu parer, pugui ser considerat un 

risc per a la salut. 

4. L’equip directiu té l’obligació de resoldre aquestes situacions al més aviat possible i si no 

es pot o és un risc manifest, pot vetar la seva realització i tancar o posar forma d’ús o 

l’aparell responsable. 

5. Es prohibeix en el centre l’ús de material propi dels membres de la comunitat educativa 

que tingui la consideració d’insalubre. 

Art. 270. Seguretat i salubritat de les activitats 

1. Les activitats aprovades en les programacions dels Departaments i en la PGA del centre 

o les que es deriven de les activitats dels membres de la comunitat educativa hauran de 

desenvolupar-se en condicions de total seguretat i salubritat. 

2. A tal efecte, en pensar-les i programar-les hauran d’anar inclosos aquells elements de 

seguretat i salubritat que s’escaiguin. 

3. Si es considera que no reuneixen els suficients elements de seguretat i salubritat el 

director/a pot fer canviar el que calgui o denegar la seva execució. 

4. Està prohibida l’experimentació amb animals vius, encara que sigui amb finalitats 

educatives. 

 DE LA SEGURETAT I SALUBRITAT DELS MEMBRES DE LA CAPÍTOL XLIV.

COMUNITAT EDUCATIVA 

Art. 271. Consideracions generals 

1. L’objectiu del present capítol és fer un centre saludable. Així el centre haurà d’atendre 

tant les normatives i recomanacions referents a les condicions i salubritat i seguretat com 

aquells aspectes que, en les relacions humanes, puguin causar situacions d’estrès 

angoixa o ansietat a qualsevol membre de la comunitat educativa. 
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Art. 272. Accident i urgències mèdiques 

1. Si un alumne/a es troba malament es trucarà a casa o a la feina del pare/mare o 

responsable. L’alumne/a romandrà al centre fins que el vinguin a buscar. No es donarà 

cap tipus de medicament, a no ser que es compti amb una autorització escrita de la 

família. 

2. En cas d’alumnes accidentats/des o que tinguin qualsevol problema urgent de salut: 

a. El professor/a que sigui a classe en el moment de l’accident tindrà cura de 

l’alumne/a accidentat. Un alumne/a avisarà el professorat de guàrdia o, en el seu 

defecte, el membre de l’Equip directiu que estigui de guàrdia. 

b. El professorat de guàrdia es farà càrrec de alumne/a afectat. En cas de no haver-

hi ningú a la guàrdia, se’n farà càrrec la persona de l’Equip directiu que tingui 

lliure o que estigui de guàrdia. 

c. Quan es vegi la lesió, malaltia o problema de salut no pot tractar-se al centre 

s’avisarà als pares o mares per tal que es facin càrrec de l’alumne/a 

d. Si la família no està localitzable es traslladarà l’alumne/a a un centre de salut on 

estarà acompanyat pel professor/a de guàrdia o, en el seu defecte, per un 

membre de l’Equip directiu. 

Art. 273. Les ordres i les instruccions 

1. Les ordres i les instruccions hauran de fer-se sempre atenent a la persona a qui va dirigit 

tot procurant respectar la seva dignitat i integritat. De la mateixa manera cal exigir un 

comportament igual al subordinat, companys o alumne. 

2. Es tindrà especial cura en evitar les situacions d’estrès en la mesura que això sigui 

possible. 

3. L’equip directiu vetllarà per detectar i evitar els casos de mobbing entre els membres del 

claustre i del PAS.  
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 DE LA SEGURETAT EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES TIC I L’ÚS DE CAPÍTOL XLV.

DADES PERSONALS I IMATGES 

Art. 274. Consideracions generals 

1. El centre implementarà totes les mesures tècniques que la producció de danys a tercers. 

2. Vigilarà les activitats de l’alumnat sempre que hi hagi un/a professor/a quant estiguin fent 

ús dels ordinadors. 

3. Desmuntarà la sensació de l’anonimat a la Xarxa fen ús dels sistemes de control que es 

tenen a l’abast. 

4. Restringirà l’accés a determinades carpetes segons el perfil. 

Art. 275. Seguretat en espais web 

1. En dissenyar l’espai web del centre es tenen en compte una sèrie d’aspectes relacionats 

amb la difusió de la informació a través d’Internet, els aspectes més rellevants són: 

a. Identificació. 

b. Propietat intel·lectual del disseny i els continguts propis. 

c. Propietat intel·lectual de tercers. 

d. Dominis. 

e. Confidencialitat de la informació. 

f. Seguretat d’accés. 

g. Seguretat de les comunicacions a través del web. 

h. Fiabilitat i certesa de la informació oferta 

i. Licitud dels continguts. 

j. Responsabilitat derivada d’enllaços. 

k. Responsabilitat derivada de marcs. 

l. Publicitat. 

Art. 276. Seguretat en fòrums i xats 

1. S’aplicaran les següents mesures: 
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a. Sempre que hi hagi alumnat a l’ordinador hi haurà un professor/a responsable no 

només per prevenir infraccions actives, sinó per detectar focus d’atenció que 

puguin donar indicis d’alerta. 

b. No es tindran instal·lats als ordinadors del centre programes de missatgeria 

instantània i es vetllarà tècnicament perquè l’alumnat no se’ls pugui auto 

instal·lar. No tenim aules amb ordinadors. 

c. Registrar i conservar les dades IP de les màquines des d’on han estat emesos 

els missatges. 

d. Als espais fòrum o de bloc només si podrà accedir amb nom de persona usuària 

registrada i contrasenya o a través d’un membre del professorat. 

Art. 277. Seguretat en carpetes en xarxa  

1. S’ha d’aplicar el protocol de protecció de dades. Les mesures de seguretat han de ser de 

nivell alt, atès que hi poden haver dades sensibles referides a l’alumnat. 

2. Es disposarà d’elements que permetin identificar els membres de la comunitat educativa 

que han fet ús de cada terminal (ordinador) i es disposarà d’elements de seguretat 

(tallafocs) que dificultin accessos externs i de procediments que impedeixin l’execució de 

programes al disc dur per part de l’alumnat. 

Art. 278. Seguretat en intercanvis de fitxers 

1. La seguretat en l’intercanvi de fitxers ha de complir tres conceptes clau: autenticació, no 

repudi i encriptació. 

2. Autenticació: Els usuaris, siguin alumnes o docents, s’han d’autenticar a través d’un nom 

d’usuari i una paraula de pas per a totes les plataformes utilitzades pel centre. 

3. No repudi: Els destinataris no han de poder rebutjar. 

4. Encriptació: Els llocs webs i FTP destinats a la transmissió de fitxers hauran d’estar 

encriptats. 

Art. 279. Monitorització  

1. Els objectius d’una monitorització dels sistemes informàtics són principalment la 

prevenció d’incidències i conèixer l’aprofitament dels recursos TIC disponibles. 
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2. La monitorització de les aplicacions i equips es farà a través de solucions informàtiques 

que proporcionin: 

a. Alertes en cas de caiguda de servei. 

b. Representacions topològiques de la xarxa. 

c. Informes per servei. 

3. S’ha d’establir una autenticació per a les persones que tindran accés a la informació que 

proporciona aquest sistema i adaptar-ho al seu perfil tècnic.  

Art. 280. Protecció de dades 

1. Garantir la privadesa de les persones és un objectiu irrenunciable. Per aquest motiu, el 

tractament rigorós de les dades de caràcter personal ha de ser una constant en la gestió 

diària del centre. 

2. La comunicació als administradors de seguretat de la creació, modificació o supressió de 

fitxers amb dades personals és fonamental per a aconseguir un sistema segur de gestió 

de dades de caràcter personal. 

3. Tots els formularis de recollida de dades han d’incorporar la informació sobre els drets 

que pot exercir cada persona i també, de manera indispensable, el consentiment dels 

interessants, excepte si provenen de les funcions pròpies de l’Administració pública, d’un 

contracte o s’obtinguin de fonts públiques. 

4. L’exposició de dades personals de forma casual i involuntària s’ha d’evitar sempre. Per 

tant, cal desar després del seu ús els documents amb dades personals. També, cal tenir 

especial cura en l’orientació de les pantalles d’ordinador en llocs de treball propers al 

públic, de manera que no mostrin les dades que es gestionin. 

5. El bloqueig de la sessió s’ha de realitzar sempre que s’abandona el lloc de treball o es 

perdi el control visual de l’ordinador, malgrat que sigui per un període breu de temps. 

6. La documentació de treball s’ha d’eliminar de forma segura sempre que contingui dades 

personals. Els elements d’identificació personal per a l’entrada als sistemes informàtics 

del centre són estrictament personals i intransferibles i cal fer-ne un ús correcte. 

7. La utilització d’imatges de persones (alumnes) preses en activitats escolars amb finalitats 

divulgatives, ha de ser autoritzada prèviament i de forma explícita per les persones 

interessades. 
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TÍTOL XVII. DE LES ENTRADES, SORTIDES I MOVIMENT 

EN GENERAL 

 DE LES GUÀRDIES CAPÍTOL XLVI.

Art. 281. Generalitats 

1. Dins l’horari personal cada professor hi consten les hores de guàrdia. Amb aquestes 

hores és previst que es porti el control de les incidències que puguin haver-hi en el 

centre mentre la resta de companys està fent classe. Aquesta tasca es fonamenta en la 

responsabilitat que el centre té vers l’alumnat en el temps que, d’acord amb el seu horari 

personal, aquest ha de romandre a l’escola i inclou tant les hores de classe com les 

d’esbarjo o canvi de classe. Per norma general, i sempre que això sigui possible, el 

professorat que s’hagi d’absentar en hores lectives procurarà deixar feina als alumnes, 

de la qual es responsabilitzarà el professorat de guàrdia de cada hora. Aquesta feina ha 

de quedar registrada en la plataforma de gestió virtual corresponent, i ha d’estar indicada 

de forma clara. No es pot deixar feina per a aules en les quals no pot treballar el 

professorat no especialista (laboratoris, tallers i instal·lacions esportives). El professorat 

de guàrdia té la responsabilitat de vetllar per què les hores de guàrdia lectives siguin 

hores de feina, motiu pel qual ha de fer treballar els alumnes amb les tasques 

encomanades pel professor absent o, en cas que no n’hi hagi, amb les tasques que 

consideri adequades –en cap cas no es pot considerar l’hora de guàrdia com a motiu 

d’esbarjo de cap tipus–. 

2. Les hores de guàrdia són d’obligada permanència al centre, fet que comporta 

l’obligatorietat d’estar localitzable a la sala de guàrdies, en cas de no haver d’atendre cap 

incidència. En cas que un professor/a hagi d’estar en un altre lloc, cal que el professorat 

que queda a la sala de guàrdies n’estigui al cas. 

3. La necessitat de justificar l’absència de la guàrdia igual com la resta d’hores de classe i 

comunicar a l’equip directiu l’absència.  

4. Durant tot l’horari escolar cal preveure un nombre adequat de professors de guàrdia per 

atendre les possibles contingències. Per la mateixa raó també hi ha d’haver un membre 

de l’Equip directiu disponible, o algú delegat per ell.  
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Art. 282. Tasques del professorat de guàrdia 

1. Les funcions fonamentals dels professors de guàrdia són:  

a. Atendre en activitats docents i complementàries al centre, a l’alumnat que en una 

hora determinada de classe no tingui la presència del seu professor/a i restin per 

escolaritzar.  

b. Atendre els alumnes que arribin amb retard.  

c. Romandre a la sala de guàrdia si no hi ha grups sense professor/a i voltar pels 

passadissos i el pati si escau.  

d. Resoldre les incidències que es produeixin durant el seu torn de guàrdia, 

informant-ne d’aquestes al/a la Cap d’Estudis, si escau, tan aviat com sigui 

possible, i en qualsevol cas al membre de l’equip directiu que estigui disponible.  

e. En cas de necessitat d’atenció mèdica als alumnes per accident, indisposició o 

qualsevol causa, el professor de guàrdia iniciarà les gestions pertinents sota el 

comandament del membre de l’equip directiu o del consell de direcció que es 

trobi present en aquell moment. Si fos necessari, avisarà als pares o 

representants legals, així com als serveis d’urgències.  

f. El professorat absent haurà de deixar feina a l’alumnat. Aquesta feina s’ha de 

poder fer de manera autònoma. El professor de guàrdia s’encarregarà de vetllar 

pel seu compliment.  

g. L’esmentat professor de guàrdia haurà de passar llista dels alumnes del grup on 

el professor estigui absent.  

SECCIÓ 1a. CLASSES DE GUÀRDIES 

Art. 283. Guàrdia de l’equip directiu 

1. Durant el període que el centre estigui obert hi haurà com a mínim un membre de l’equip 

directiu, que estarà al càrrec de la supervisió de qualsevol contingència que hi pugui 

haver i que afecti al normal desenvolupament de les classes.  
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Art. 284. Guàrdia de classes 

1. Cal controlar els passadissos i vigilar si totes les classes tenen professor en els primers 

5 minuts de cada hora; això vol dir que el professor/a de guàrdia comença la seva tasca 

en el moment que sona el timbre de canvi de classe. En el cas que falti un professor/a, 

els alumnes han de quedar-se a l’aula treballant sota la vigilància d’un professor de 

guàrdia; no se’ls pot enviar al pati.  

2. El professorat de guàrdia posarà en coneixement del/la cap d’estudis l’absència o el 

retard d’algun professor/a, en el cas que aquesta no estigui recollida en el control de 

faltes diari. 

3. Quan algun alumne sigui expulsat de classe es presentarà al professor de guàrdia. El 

professor de guàrdia anotarà la identitat de l’alumne/a expulsats, l’hora de l’expulsió i el 

professor que l’ha expulsat.  

4. Els alumnes expulsats han de tenir una feina per fer que assignada pel professor que els 

ha expulsat. 

5. Nogensmenys, en el cas d’absència d’un nombre important de professors, per trobar-se 

fora del centre en alguna activitat programada, el/la cap d’estudis encomanarà al 

professorat que tingui hores lectives amb els cursos absents, i que haurà de romandre al 

centre, el control i/o vigilància dels grups que hagin quedat sense professor a causa de 

l’activitat. 

6. En circumstàncies especials, el/la cap d’estudis àdhuc podrà encomanar als 

professors/es amb horari fix al centre tasques de professor/a de guàrdia. 

Art. 285. Guàrdia de pati 

1. Quant a l’alumnat: 

a. A l’hora de l’esbarjo, els alumnes d’ESO han d’estar a la pista de bàsquet, la 

zona on hi ha les taules de tenis taula i a la part de davant de l’aula de dibuix. En 

cap cas poden estar als passadissos de la 1a planta. 

b. A la passarel·la només poden estar per sortir o entrar a l’edifici principal. 

Igualment, als passadissos de la Planta baixa només s’hi poden estar per anar al 

lavabo o si han de fer gestions a consergeria. En aquest cas, només pot haver-hi 

la persona interessada, sense ningú que li faci companyia. 
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c. En cas que els alumnes s’hagin de quedar a la classe, cal l’autorització i la 

responsabilització d’un professor que estigui amb ells mentre els alumnes 

romanguin a l’aula. Igualment, si els alumnes han d’anar a buscar alguna cosa a 

l’aula, el professor/a ha d’acompanyar-los per obrir i tancar la porta. 

d. En cas de pluja, a més de les zones normals del pati, els alumnes poden estar 

als passadissos de la Planta baixa. 

e. Quan comença l’hora d’esbarjo, els alumnes han de deixar les aules i portar tot el 

material personal a la seva taquilla el més ràpid possible i anar cap al pati. 

f. Preferiblement, els alumnes han d’anar al lavabo en aquest primer moment, tot i 

que si hi ha cues, poden anar al pati i tornar-ho a provar més tard, amb el 

consentiment del professor de guàrdia corresponent.  

g. Quan soni el timbre de finalització del pati, els alumnes han d’anar de manera 

tranquil·la i ordenada cap a la seva classe, passant per la taquilla a buscar el 

material de classe si fos necessari. 

h. En el cas que algun professor vegi algun alumnes que no és al lloc corresponent i 

en el moment adequat, pot sancionar-lo. 

2. Ubicació del professorat:  

a. Pel que fa al professorat en general, estipulem el següent protocol bàsic 

d’actuació: 

b. Tot el professorat ha d’esperar que l’alumnat hagi sortit de l’aula, i tancar-la amb 

clau. En cas que hi hagi alumnes que estiguin fent classes en alguna altra aula 

que no sigui la seva de referència, se’ls hauria d’esperar un temps prudencial. 

c. És responsabilitat de tot el professorat contribuir a buidar d’alumnes els 

passadissos durant les hores del pati. 

d. En cas que algun professor o professora doni permís als alumnes per fer alguna 

activitat en una aula durant l’hora d’esbarjo, se n’ha de responsabilitzar 

acompanyant-los in situ. 

3. Quant al professorat de guàrdia, la disposicions són les següents: 

a. Un professor/a gestionarà l’ús dels lavabos de nois, fent respectar l’ordre d’ús i 

fent fora als alumnes que hagin acabat. Aquest es posarà a la porta d’accés al 

pati del lateral del lavabo dels nois. 

b. Un professor/a gestionaria l’ús dels lavabos de noies, fent respectar l’ordre d’ús i 

fent fora a les alumnes que hagin acabat. Aquest es posarà a la porta d’accés al 

pati del lateral del lavabo de noies, des d’on també vigilarà les escales d’accés a 
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la planta superior. Aquest mateix professor gestionarà l’accés als alumnes que 

vulguin fer impressions i anirà donant pas de manera ordenada. 

c. Un professor/a estarà vigilant el pati, preferiblement des de la part superior de les 

escales que donen accés a la zona de tallers.  

d. Un professor comprovarà que totes les portes estan tancades, que no tenim 

alumnes al pis de dalt i que la porta central d’accés al pati estigui tancada. Un 

cop s’acabi el pati, també l’haurà d’obrir per facilitar l’accés dels alumnes a les 

aules. Quan aquest acabi de fer les comprovacions, ha d’anar a donar suport als 

professors que gestionin els lavabos. En cas que aquests tinguin la situació 

controlada, el professor anirà a vigilar el pati. 

e. En cas de pluja, com que els alumnes poden estar a la planta baixa, un dels 

professors que vigila el pati ha d’entrar per ajudar el professor d’aquesta zona.  

f. En cas que hi hagi cues, els professors poden entrar als lavabos per tal de 

gestionar les aglomeracions que s’hi puguin produir. 

g. La distribució del professorat de guàrdia de pati per zones es consensuarà entre 

els mateixos membres de cada torn. 

Art. 286. Guàrdies motivades per encàrrecs de serveis 

1. En cas que questes guàrdies estiguin motivades per sortides d’alumnes, es cobreixen 

amb el professorat que resulta alliberat per la sortida, si n’hi ha.   

 DE L’ACCÉS AL CENTRE I DE LES ENTRADES I SORTIDES CAPÍTOL XLVII.

Art. 287. Entrades i sortides de l’alumnat 

1. Qualsevol desplaçament de l’alumnat comença i acaba al centre. Per tant, en cap cas no 

es pot permetre que un alumne/a es quedi en qualsevol altre lloc diferent que el centre 

durant o al final d’una activitat; només es permetrà en casos excepcionals, degudament 

justificats i amb una declaració escrita dels seus familiars o tutors en la qual es facin 

responsables del canvi. 

2. L’alumnat ha d’entrar i sortir del centre a les hores que fixa l’horari. En cas de retard, 

l’alumne no es pot quedar fora del centre (fet que no interfereix amb les mesures 
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disciplinàries que el retard pugui originar). En cas d’haver de sortir abans d’hora del 

centre, els alumnes menors d’edat han de ser recollits per un adult que signarà el full de 

recollida de Consergeria (on es registren l’hora i el nom de la persona responsable); en 

cas que un adult no pugui recollir l’alumne, l’adult ha de fer-se responsable de la sortida 

per escrit en un document adreçat als tutors. Els alumnes majors d’edat es 

responsabilitzen ells mateixos de la sortida signant al mateix full de registre de 

consergeria. 

3. L’alumnat d’estudis postobligatoris pot sortir del centre a les hores d’esbarjo (sortint i 

entrant quan toca el timbre, no durant qualsevol moment de l’esbarjo). 

Art. 288. Entrades i sortides d’adults 

1. Els adults que no formen part del personal del centre no poden entrar i sortir sense 

identificar-se convenientment a consergeria o secretaria, i no poden accedir a les 

dependències del centre més enllà de l’espai del rebedor sense anar acompanyats per 

un membre del personal del centre. 

 DEL MOVIMENT INTERIOR AL CENTRE CAPÍTOL XLVIII.

Art. 289. Entrades i sortides de classe 

1. Per norma general, l’alumnat que no canvia d’aula, no pot sortir als passadissos entre 

classe i classe. Si, per algun motiu, ho ha de fer, cal que demani permís al professor que 

entra, i mai al que surt. 

8. Per anar al lavabo, fer fotocòpies, etc., l’alumne ha de demanar permís al professor, i 

aquest, si el motiu de la demanda és justificat, ha de donar-li la identificació corresponent 

(aquesta identificació és facilitada al professorat per l’Equip directiu), tenint en compte 

que és unipersonal. La identificació serveix perquè els conserges a l’hora de donar claus, 

fer fotocòpies o el que calgui, i els professors a l’hora de mantenir l’ordre al centre puguin 

tenir la certesa que l’alumne té el permís del professor que li ha deixat la targeta 

identificadora. Un cop feta la gestió, l’alumne torna la identificació al professor/a que la hi 

ha deixat.  
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TÍTOL XVIII. DELS SERVEIS DEL CENTRE 

 DEL TRANSPORT ESCOLAR CAPÍTOL XLIX.

Art. 290. Generalitats 

1. El transport escolar està gestionat pel Consell Comarcal. Aquest fa arribar al centre els 

formularis per a les famílies de sol·licitud de transport i el centre els hi retorna 

degudament complimentats pels interessats. A partir d’aquest moment, la gestió del 

transport va a càrrec del Consell Comarcal, fet que no exclou la intervenció del centre en 

qüestions disciplinàries.  

 DE LA REPROGRAFIA CAPÍTOL L.

Art. 291. Generalitats 

1. Només podrà fer ús de les màquines de reproducció el personal autoritzat, els conserges 

i el personal que autoritzi la junta directiva. 

2. Per estalviar paper es procurarà fer ús de les dues cares del full. 

3. Per fer fotocòpies caldrà omplir i lliurar les targetes amb el codi al conserge. 

4. Els alumnes podran sol·licitar la impressió de fotocòpies o d’impressió de documents 

d’acord amb les tarifes vigents. 

 DE LA TELEFONIA CAPÍTOL LI.

Art. 292. Generalitats 

1. No és permès als alumnes l’ús dels mòbils o altres dispositius de comunicació externa 

durant l’horari escolar. 
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2. Per comunicar-se amb les famílies podran fer ús dels telèfons fixes de l’Institut previ 

abonament de la tarifa establerta. 

3. El professorat no podrà fer ús dels telèfons mòbils i dispositius de comunicació dins les 

aules a les seves hores lectives. 
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TÍTOL XIX. DE L’ACOLLIDA DEL PERSONAL 

 DE L’ALUMNAT UNIVERSITARI EN PRÀCTIQUES CAPÍTOL LII.

Art. 293. Preparació de l’oferta 

1. A inici de curs, des de l’Equip directiu es fa una crida al Claustre per tal de conèixer quin 

és el professorat interessat a ser tutor o tutora de pràctiques i, per tant, quines són les 

àrees que s’oferiran des del Departament d’Ensenyament. 

Art. 294. Acollida de l’estudiant al centre 

1. L’acollida la fa l’Equip directiu en ple, juntament amb el cap de Departament 

corresponent i el tutor/a o tutora. Les presentacions es fan de forma col·lectiva amb tots 

els estudiants, mentre que les entrevistes inicials amb l’estudiant les fan el o la cap de 

Departament i el tutor/a o tutora. 

2. La visita guiada la fan els caps de Departament i/o els tutors; consisteix a anar 

presentant les persones que es troben en determinades zones (administratives, 

conserges, etc.), mostrar les diferents àrees del centre, com funcionen els accessos amb 

clau, i com s’han d’utilitzar els aparells i infraestructures del centre. 

Art. 295. Accés als documents i participació 

1. El centre posa a disposició tant del professorat nouvingut com dels estudiants en 

pràctiques la següent documentació: el PEC, la Memòria General Anual (MGA) del curs 

anterior, la PGA Anual (PGA) vigent, el Projecte Lingüístic de Centre (PLC), les Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) i el PdD (PdD); a més, se’ls faciliten 

els plànols del centre, el llibre d’estil del centre, els resultats dels Indicadors d’Inspecció i 

de les competències bàsiques, documentació relativa als riscos laborals, i textos 

normatius, legals i instruccions vigents. També es posen a disposició el calendari del 

curs, els horaris dels grups i del professorat, la llista de càrrecs i responsabilitats del 

centre. 



Institut 
Rafael Campalans 
 
 
 

Document: Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) Aprovació Claustre: 29/6/2018 
Pàgina 178 de 188 

Responsable: Direcció Versió: 2 Aprovació Consell escolar: 25/9/2018 

 

2. L’accés a les didàctiques d’aula s’organitza mitjançant la visita a les classes de diferents 

professores i professors del centre, amb una comentari posterior de les metodologies 

observades amb el tutor/a o tutora. 

3. L’estudiant pot assistir com a oient a totes les d’Equip docent i Departament, així com als 

Claustres, fora que l’Equip directiu o l’EAP determinin que per motius de confidencialitat 

l’assistència no sigui convenient. 

Art. 296. Seguiment, valoració i intercanvi 

1. Per tal de recollir de forma objectiva la informació necessària per valorar el 

desenvolupament i l’aprofitament de les pràctiques, els tutors i l’Equip directiu faran 

servir un model similar al que posa a disposició el Departament d’Ensenyament per 

valorar els interins en fase de pràctiques. 

2. Es plantegen un mínim d’una entrevista per trimestre de valoració entre l’estudiant i el 

tutor, una final amb la presència també del director/a, i durant el desenvolupament de les 

pràctiques totes les reunions de treball que siguin necessàries i amb els agents que 

convingui.  

 DEL PROFESSORAT NOUVINGUT CAPÍTOL LIII.

1. En termes generals, els elements que ha de contenir la rebuda del personal, són: 

a. Salutació i mostra d’interès a la persona nouvinguda. 

b. Presentació del personal del centre. 

c. Tràmits administratius. 

d. Presentació de la documentació principal del centre, del calendari del curs, de les 

llistes d’alumnes, dels horari d’alumnat i de professorat, dels projectes del centre, 

i els protocols de funcionament. 

e. Assignació d’espais i claus. 

f. Explicació sobre aparells i entorns digitals del centre.   
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ANNEX 

SIGLES 

AEE: Associació Esportiva Escolar. 

CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

CFGM: Cicles Formatius de Grau Mitjà. 

CFGS: Cicles Formatius de Grau Superior. 

EAP: Equip d’Assessorament Psicopedagògic. 

ESO: Ensenyament Secundari Obligatori. 

FCT: Formació en Centres de Treball. 

NEE: Necessitats Educatives Especials. 

NOFC: Normes d’Organització i Funcionament de Centre. 

PAS: Personal d’Administració i Serveis. 

PAT: Pla d’Acció Tutorial. 

PAU: Proves d’Accés Universitari. 

PdD: Projecte de Direcció. 

PGA: Programació General de Centre. 

PEC: Projecte Educatiu de Centre. 

PI: Pla Individualitzat. 

PQiMC: Projecte de Qualitat i Millora Contínua. 

UEC: Unitat d’Escolarització Compartida. 


