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02 11/05/2021 Incorporació dels responsables dels processos del SGQ 

 

1. Presentació 

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

és el d’autonomia. Aquest exercici d’autonomia s’ha de desenvolupar al voltant del seu projecte educatiu i 

s’ha d’articular, a través de les concrecions curriculars del projecte educatiu(PEC) i de les normes 

d’organització i funcionament del centre (NOFC). Les NOFC han d'aplegar el conjunt d’acords i decisions 

d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible el treball educatiu i de gestió que permet 

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

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

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

Correspon al Consell Escolar, a proposta de la Direcció de centre, aprovar les normes d'organització i 

funcionament i les seves modificacions.  

En ambdós casos es poden aprovar globalment o parcialment. El nostre centre està implementant un sistema 

Qualitat i això comporta el disseny d’un mapa de processos amb els seus corresponents procediments que 

venen a completar aquestes NOFC pel que fa als protocols de funcionament de Centre. 

 

Marc normatiu de referència 

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

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

o Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció dels centres educatius públics i del personal 

directiu professional docent. 
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o Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures dels alumnes i regulació de la convivència en els 

centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment(art. 4 i Títol IV) pel Decret 

102/2010 d’autonomia dels centres educatius. 

 

Àmbit d’aplicació i vigència 

L'aplicació de les presents normes d’organització i funcionament del centre afecten tots els integrants de la 

comunitat escolar de l’Institut Sant Feliu de Guíxols, tant pel que fa a les activitats lectives com les 

extraescolars. 

Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin els actes de 

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

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

L'aprovació del present reglament, s'entén per cursos escolars, i així, de forma automàtica, a la primera 

reunió de cada curs del Consell Escolar, es podran presentar les modificacions que es considerin pertinents.. 

Aquestes modificacions hauran d'ésser admeses i aprovades per majoria absoluta del seus membres. Quan 

un tema important ho requereixi es convocarà amb caràcter extraordinari el Consell Escolar per introduir les 

modificacions oportunes. Abans de la seva presentació al Consell Escolar serà presentat als Caps de 

Departament i/o Claustre perquè pugui ser debatut a nivell departamental o claustral. 

De no haver-hi cap modificació s'entendrà d'ús continuat. 

 

 

2. Estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre 

2.1. Organització de centre 
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2.1.1. Organigrama
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2.1.2. La gestió per processos, el mapa de processos, la seva interrelació i els procediments 

associats 

 

 

 

 

2.2. Òrgans de govern del centre 

2.2.1. Òrgans unipersonals 

Són òrgans unipersonals de govern de l’Institut: el director o directora, els/les caps d'estudis, el coordinador 

pedagògic o coordinadora pedagògica, el secretari o secretària, l'administrador o administradora. 

A l’Institut, els òrgans de govern unipersonals constitueixen l'equip directiu. L'equip directiu assessora el 

director o directora en matèries de la seva competència, elabora la programació general, el projecte educatiu, 

la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre i la memòria anual de l’Institut. 
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Tot el professorat destinat al Centre pot ocupar qualsevol càrrec tant unipersonal com a col·legiat. Tots els 

responsables dels òrgans col·legiats han d’aixecar acta de la reunió que presideixin. 

Amb els membres de l’ED més el coordinador o coordinadora de FP, els coordinador o coordinadores d’ESO, 

el coordinador o coordinadora de BAT, el coordinador o coordinadora Digital, el coordinador o coordinadora 

de qualitat, formaran el Consell de Direcció que assessora el director o directora i participa en la revisió del 

sistema a final de curs i participa en l’elaboració de la memòria i el seguiment de la programació anual durant 

el curs. 

2.2.2. Director 

El Director del centre públic és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, 

n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot el personal. 

El Director té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat 

escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del 

projecte educatiu del centre i del projecte de direcció aprovat. 

Funcions de representació: 

o Representar el centre. 

o Exercir la representació de l’Administració educativa en el centre. 

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

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

els objectius i les prioritats de l’Administració. 

 

Funcions de direcció i lideratge pedagògics: 

o Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents. 

o Vetllar, i si s’escau, coordinar juntament amb la Coordinadora Pedagògica, la implantació del treball 

per competències a l’ESO a través dels coordinadors d’ESO i els caps de departament. 

o Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte 

educatiu i garantir-ne el compliment. 

o Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments 

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

educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

o 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. 

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

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

treball del centre i les modificacions successives. 
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o Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 124.1 de la 

LEC i presentar les propostes a què fa referència l’article 115 de la LEC, que corresponen als càrrecs 

directius i de coordinació. 

o Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l’aplicació de la programació general 

anual. 

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

dels acords de coresponsabilitat. 

o 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. 

o Responsable dels processos del SGQ: PE01 Determinar l’Estratègia de Centre, PE02 Planificar el 

funcionament del centre, PE04 Informar i gestionar el coneixement i PS02 Gestionar l’equip humà.  

 

Funcions amb relació a la comunitat escolar: 

o Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

o Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar-les mesures disciplinàries 

corresponents. 

o Assegurar la participació del consell escolar. 

o Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, si s’escau, amb les 

associacions d’alumnes. 

 

Funcions relatives a l’organització i la gestió del centre: 

o Impulsar l’elaboració i aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne 

l’aplicació. 

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

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

o Visar les certificacions. 

o Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pèl Secretari o Secretària del 

centre. 

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

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

de contractació. 

o 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. 

o Coordina l'acollida de professorat que s'incorpora al centre en qualsevol moment del curs. 
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2.2.3. Cap d'estudis d’ESO i BAT 

o Elabora la proposta d’assignació als departament didàctics de les assignatures i mòduls que aquests 

han d’impartir als diferents grups d’alumnes.  

o Distribuir els alumnes en grups, assignar els espais a les activitats docents en funció de la seva 

naturalesa, i elaborar l’horari dels alumnes i dels professors i professores amb l’ajuda de la 

coordinadora de Batxillerat, i assignar conjuntament amb la cap d’estudis d’FP les guàrdies i hores de 

permanència. 

o Vetllar per la revisió de l’oferta d’optatives. 

o Vetllar per l’aplicació de les normes de convivència, conèixer-ne les incidències, controlar-les, 

corregir-les en l’àmbit de les seves competències i informar-ne el Director. 

o Vetllar pel funcionament del control d’assistència de l'alumnat. 

o Aprovar amb l'ajut dels caps de departament d’ESO i BAT es programacions de les diferents matèries 

d'ESO i Batxillerat. 

o Es reuneix setmanalment i planifica amb els coordinadors d’ESO i BAT les tasques a realitzar. 

o Supervisa les reunions dels Equips docents de grup d’ESO i BAT en coordinació amb la coordinadora 

pedagògica. 

o Assigna conjuntament amb la cap d’estudis de FP les guàrdies en l’horari del professorat. 

o Vetlla pel bon funcionament de les guàrdies lectives i de les guàrdies de pati conjuntament amb la 

resta de l’equip directiu. 

o Vetlla per la bona gestió i pel bon funcionament de sala de guàrdies conjuntament amb la resta de 

l’equip directiu. 

o Vetlla pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i professors i 

professores, preveure l’atenció dels alumnes en cas d’absència dels professors o professores i 

controlar-ne les incidències. 

o Supervisa la planificació i el funcionament de les activitats escolars complementàries i activitats 

extraescolars organitzades per l’institut, i dels serveis escolars que presta el mateix institut. 

o Coordina el control de l’assistència del professorat a les activitats de l’institut i comunica les 

incidències al secretari/a del centre i al Director/a. 

o Coordina el control de l’assistència dels alumnes a les activitats de l’institut i la tramesa de la 

informació resultant a les seves famílies, i comunicar-ne les incidències al Director/a.. 

o Elabora els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies competències. 

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

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

o Assisteix i supervisa les avaluacions finals i extraordinàries d’ESO i BAT 
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2.2.4. Cap d’estudis FP 

o Organitzar l’acollida d’alumnes a començament de curs. 

o Organitzar la reunió informativa de pares a l’inici de curs. 

o Revisa, i aprova els horaris de la formació professional. 

o Assigna conjuntament amb la cap d’estudis d’ESO les guàrdies del professorat. 

o Vetlla per l’aplicació de les normes de convivència i la gestió dels conflictes entre l’alumnat d’FP. 

o Revisa les programacions dels diferents MP dels cicles formatius d’FP amb amb l'ajut dels caps 

de departament de CF. 

o Revisa els projectes curriculars dels departaments de FP. 

o Vetlla per la relació entre les famílies professionals de FP del centre 

o Participa i representa el centre en les reunions i presentacions que facin referència a cicles 

formatius. 

o Vetlla pel bon funcionament de les guàrdies lectives i de les guàrdies de pati conjuntament amb 

la resta de l’equip directiu 

o Vetlla per la bona gestió i pel bon funcionament de sala de guàrdies, conjuntament amb la resta 

de l’equip directiu 

o Vetlla pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i professors i 

professores, preveu l’atenció dels alumnes en cas d’absència dels professors o professores i en 

controla les incidències. 

o Supervisa la planificació i el funcionament de les activitats escolars complementàries i activitats 

extraescolars organitzades per l’institut, i dels serveis escolars que presta el mateix institut que 

afecten a la FP. 

o Coordina el control de l’assistència del professorat a les activitats de l’institut i comunica les 

incidències al secretari/a del centre i al Director/a. 

o Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora de l’institut o atribuïdes 

per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

o Col·labora juntament amb els Caps de departament de CF i la comissió digital en la difusió de 

l’oferta de CF del centre. 

o Informar sobre els calendaris específics: avaluacions parcials, avaluació final, convocatòria 

extraordinària, crèdit de síntesi i sobre qualsevol altre aspecte que es pugui originar al llarg del 

curs. 

o Gestiona el seguiment acadèmic de les acreditacions de competències professionals. 

o Realitza el seguiment i control de les convocatòries dels alumnes dels diferents CF 

o Assisteix i supervisa les avaluacions dels CF 

o Responsable dels processos del SGQ: PC02 Desenvolupar E/A CF i PC03 Desenvolupar 

l’Assessorament i el reconeixement. 
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2.2.5. Coordinació pedagògica 

o Supervisa, juntament amb els Coordinadors d’ESO i els caps de Departament ESO la implantació del 

treball per competències d’àmbit a l’ESO. També coordinarà el treball de les competències 

transversals. 

o Coordina l’acció dels Departaments de coordinació didàctica, i vetlla per la continuïtat i coherència de 

les seves actuacions entre els diferents grups d’alumnes. 

o Coordina i planifica les actuacions de l’institut que es dirigeixen a assegurar la coherència i 

continuïtat entre les opcions pedagògiques i curriculars del mateix institut, i entre les de l’institut i les 

d’aquells centres d’on provenen els alumnes que s’hi incorporen o que imparteixen de manera 

coordinada cicles formatius de formació professional específica. 

o Revisa, amb l'ajut de Cap d’estudis,  els projectes curriculars dels departaments. 

o Revisa, amb l'ajut de la Cap d’Estudis, les programacions de les diferents matèries d’ESO i BAT. 

o Coordina i vetlla pel seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes en l’institut i, en el 

seu cas, en les empreses i centres de treball, d’acord amb els criteris generals aprovats pel Claustre 

de professors. 

o Convoca i supervisa les reunions dels Equips docents de grup en coordinació amb el Cap d’estudis, i 

de les Juntes d’avaluació. 

o Coordina la relació amb l’Ajuntament, Centre de Recursos, Consell Comarcal per a temes de 

docència i d’activitats. 

o Organitza i coordina l’acció tutorial de l’institut i l’orientació educativa, acadèmica i professional dels 

alumnes, i vetlla per la continuïtat i coherència entre els diferents grups d’alumnes, d’acord amb els 

criteris establerts. 

o Coordina i supervisa la selecció de llibres de text, digitals i materials curriculars que realitzen els 

Departaments de coordinació didàctica. 

o Coordina juntament amb els Caps de Departament de llengües, el Projecte Avancem. 

o Vetlla per la gestió de les aules i del passadís: decoració, ambientació, material... 

o Presideix la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 

o Dinamitza la participació dels delegats i els alumnes del Consell. 

o Coordina la relació amb les escoles de primària. Vetlla pel procés de traspàs d’informació de primària 

a secundària. 

o Fa el seguiment dels alumnes derivats a unitats externes (UEC), juntament amb el departament 

d’Orientació. 

o Fa el seguiment de l’acció tutorial dels diferents cursos, juntament amb el departament de 

Psicopedagogia. 
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o Organitza i coordina l’atenció educativa dels alumnes amb necessitats educatives singulars i 

específiques, i vetlla, en l’àmbit de les seves competències, pel desenvolupament dels plans 

d’educació individualitzats dels alumnes amb discapacitat, juntament amb el departament 

d’orientació. 

o Assisteix a les Comissions de matriculació, en substitució del director, si s'escau. 

o Participa en reunions (a nivell de població o comarca) de temes referits a qüestions pedagògiques. 

o Organitza i coordina les accions de l’institut encaminades a assegurar la formació en empreses i 

centres de treball dels alumnes d’ESO i BAT, a promoure la seva inserció laboral i el perfeccionament 

i actualització dels professors i professores en el seu àmbit professional. 

o Elabora la primera proposta i actualitza i controla tot el calendari del centre. En comunica les seves 

actualitzacions. 

o Vetlla pel bon funcionament de les guàrdies lectives i de les guàrdies de pati conjuntament amb la 

resta de l’equip directiu 

o Vetlla per la bona gestió i pel bon funcionament de la sala de guàrdies  conjuntament amb la resta de 

l’equip directiu 

o Elabora els documents que requereix l’exercici de les seves pròpies competències. 

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

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

 

2.2.6. Secretaria 

o Administra els sistemes d’informació mecanitzada de l’ institut, garanteix la protecció i, si escau, 

la confidencialitat, i manté i actualitza les aplicacions informàtiques relacionades amb la seva 

gestió. 

o Té cura dels expedients acadèmics dels alumnes. 

o Elabora els documents i comunicacions oficials de l’institut. 

o Estén els certificats sol·licitats per les autoritats públiques i els interessats. 

o Gestiona els registres i els documents acadèmics de l’institut, i garanteix la unitat i correcció. 

o Vetlla per l’adequada gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

o Realitza els tràmits administratius necessaris per a la relació escolar dels alumnes amb l’institut i, 

si s’escau, amb els òrgans competents del Departament d’Educació. 

o Gestiona els documents i la informació relatius a l’assistència dels professors i professores, del 

personal d’administració i serveis. 

o Exerceix la secretaria del Consell Escolar i del Claustre de professors. 

o Facilita als membres de la comunitat educativa de l’institut i al públic en general informació sobre 

les activitats que s’hi desenvolupen i les normes que les regulen. 

o Tramet les actes de reunions convocades per direcció. 
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o Vetlla pel bon funcionament de les guàrdies lectives i de les guàrdies de pati conjuntament amb 

la resta de l’equip directiu 

o Col·labora amb l’administració del centre en la gestió econòmica del centre i en l'elaboració del 

pressupost. 

o Dóna les ordres i instruccions a consergeria i PAS. 

o Elabora el currículum general de cada etapa d’ESO i BAT al programa ESFER@ així com els de 

FP amb el programa SAGA i coordina la concreció dels currículums de cada curs. 

o Responsable intranet: Fa la posada a punt de la intranet del centre, entra tota la informació 

necessària per a l’inici de curs (equips docents, departaments, horaris, grups d’alumnes, 

optatives, etc.), crea els codis d’accés de professor nouvingut o substituts i gestiona el seu 

manteniment i adequació al llarg del curs.  

o Vetlla per a la comunicació entre família i el centre. 

o Responsable dels processos del SGQ: PE06 Interaccionar amb els grups d’interès interns i 

externs, PC01 Gestionar la informació i admissió, PS05 Realitzar la gestió acadèmica, 

administrativa i l’arxiu. 

 

2.2.7. Administració 

o Té cura de la gestió econòmica de l’institut. 

o Elabora, segons les indicacions del Director, els documents necessaris per a l’aprovació del 

pressupost anual de l’institut i de la seva execució, així com els documents que el titular de l’institut 

requereix en relació a la seva gestió econòmica. 

o Efectua el seguiment del pressupost de l’institut i en comunica les incidències al Director. 

o Porta la comptabilitat de l’institut d’acord amb les instruccions del Director. 

o Realitza les actuacions necessàries per a la tramitació dels ingressos i despeses de l’institut. 

o Proposa, si s’escau, al Director el preu de les activitats escolars complementàries i activitats 

extraescolars organitzades per l’institut, i dels serveis escolars que presta el mateix institut, d’acord 

amb els criteris establerts pel Consell Escolar, i gestionar-ne el cobrament quan no siguin gratuïtes. 

o Manté l’inventari dels béns mobles de l’institut. 

o Vetlla per la custòdia dels equipaments de l’institut. 

o Gestiona la neteja i el manteniment dels espais, instal·lacions i equipaments de l’institut; i manté el 

contacte amb els professionals del sector. 

o Sol·licita i estudia pressupostos de compres, reparacions o inversions, i també formalitza els 

contractes. 

o Prepara els documents necessaris per a l’adquisició, l’alienació i el lloguer de béns, per als 

contractes d’obres, de serveis i de subministraments, i per als convenis de col·laboració amb altres 

institucions o centres docents. 
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o Vetlla pel bon funcionament de les guàrdies lectives i de les guàrdies de pati conjuntament amb la 

resta de l’equip directiu  

o Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o directora de l'institut o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 

o Responsable del procés del SGQ: PS01 Gestionar els recursos econòmics, les infraestructures i els 

equipaments informàtics. 

 

2.2.8. Equip directiu i el Consell de direcció 

El Consell de Direcció és la màxima expressió del lideratge distribuït al centre i es convocarà per part de la 

Direcció del centre per tractar aspectes metodològics, pedagògics, d’oferta formativa o aquells altres de caire 

estratègic que afectin la planificació i organització futura del centre. La composició del mateix pot implicar els 

diferents òrgans de govern i coordinació del centre depenent de la temàtica a tractar dins el mateix. 

 

2.2.9. Òrgans col·legiats 

Els òrgans col·legiats de govern del centre el formen el Consell Escolar i el Claustre de professors. 

 

2.2.10. El consell escolar 

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

govern del Institut. El Consell Escolar de l’Institut Sant Feliu de Guíxols es regirà per l’article 148 de la 

llei12/2009, d’Educació (LEC); els articles 27, 28, 45, 46 i 47 del decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres 

Educatius; dels articles 13 fins al 20 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya; el present document de Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre i els punts de la Resolució que donen instruccions per a l'organització i funcionament dels centres 

docents públics d'ensenyament secundari de Catalunya cada curs. 

. 

A l’Institut Sant Feliu de Guíxols, el Consell Escolar està composat per 24 membres repartits de la manera 

següent: Director, Cap d’Estudis, 8 representants del Claustre de Professors, 1 representant del personal 

d’atenció educativa, 4 representants dels pares, 1 representant de l’AMPA, 4 representants dels alumnes, 1 

representant del PAS, 1 representant de l’Ajuntament, 1 representant dels empresaris i el Secretari/a del 

centre, que actuarà de secretari/a del Consell amb veu i sense vot. 

Les seves funcions són les següents: 

✔ Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes 

parts dels membres. 

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

✔ Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 
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✔ Aprovar el pressupost del centre i el retiment de comptes.  

✔ Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director/a. 

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

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

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

 

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

estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre de la comunitat educativa que no 

sigui membre del Consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió 

corresponent. 

El Consell Escolar de ha de designar una persona entre els seus membres que proposi mesureseducatives 

que fomentin la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 

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. 

 

Renovació parcial dels membres del Consell Escolar del centre 

La condició de membre electe del Consell Escolar s'adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la 

meitat dels membres d’acord amb la normativa vigent, sens perjudici que es cobreixen d'immediat les vacants 

que es produeixin tal com regula el següent procediment: 

Sector professorat 

En cas de produir-se una vacant de professorat en el Consell Escolar, la vacant serà ocupada pel següent 

candidat més votat en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que el van fer ser elegible 

com a representant. El nou membre ha de ser nomenat per al temps que li restava del mandat a la persona 

que ha causat la vacant. 

De no haver-hi cap: 

S’obrirà un període de 15 dies abans d’un claustre en què el professorat que vulgui accedir al càrrec presenti 

la seva sol·licitud a la Direcció del centre. 

Es farà la votació dels candidats presentats. Aquella persona que obtingui més vots serà la nova representant 

fins al temps de mandat que li restava a la persona que ha causat la vacant. 

De no presentar-se cap candidat la Junta Directiva farà una proposta al Claustre que haurà de ser votada per 

la seva acceptació. 

 

Sector pares/mares o alumnat 
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Si la vacant és de pares-mares o alumnes, el/la substitut/a serà el/la candidat/a que segueix en nombre de 

vots. Si la persona és la representant de l’AMPA, serà aquesta l’encarregada de nomenar una altra persona. 

Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del 

consell escolar. 

 

Sector PAS 

En el cas del PAS, es seguirà el mateix procediment que en el cas de pares-mares, i si no hi hagués cap 

candidat/a més, seria nomenat representant d’aquest sector el de més antiguitat en el centre. 

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

es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'hadesignat en revoca la 

designació. 

 

Al si del Consell Escolar, es constitueixen comissions necessàries: 

La comissió exprés 

Està formada pel Director, Cap d’Estudis i un representant dels pares i tracta assumptes urgents o 

imprevistos si n’hi ha. 

 

La comissió del Consell Escolar Municipal 

Està formada pel Director, un representant dels pares, quatre dels alumnes, un del personal d’administració i 

serveis, un dels professors i un del PTT Guíxols-Vall d’Aro. Serà competent en tots els temes referents a 

l’ensenyament tractat des de l’àmbit municipal i comarcal. Aquests membres formaran part del Consell 

Escolar Municipal. 

Totes les comissions actuen de forma prèvia al ple del Consell Escolar que és qui té potestat per a la presa 

definitiva de decisions. 

El Consell Escolar de l’Institut Sant Feliu de Guíxols es reuneix preceptivament un cop cada trimestre i pot 

fer-ho extraordinàriament sempre que es donin les condicions per ser convocat. A més, preceptivament, es 

farà una reunió a l’inici del curs i una al final. 

 

2.2.11. El claustre de professors 

El claustre de professorat és l’òrgan col·legiat de participació del professorat en el controli la gestió de l’acció 

educativa del centre. El claustre és presidit pel Director i està integrat per tot el professorat del centre. És 

l’òrgan on es decideixen els aspectes docents del centre i és el fòrum de debat, d’informació i d’opinió. La 

periodicitat serà d’un Claustre ordinari al trimestre. Se’n poden convocar extraordinaris sempre que es 

consideri oportú. 

Amb una setmana de temps, llevat que per circumstàncies excepcionals això no sigui possible, es lliurarà via 

la intranet del centre l’ordre del dia a tots els seus membres acompanyat, si cal, de tots aquells documents 
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adjunts amb de les informacions que seran objecte de debat i d’opinió o documents que seran objecte 

d’aprovació. 

Les funcions del Claustre de professors són: 

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

o Designar els mestres o els professors que han de participar en el procés de selecció del Director/a. 

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

o Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 

o Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació 

general del centre. 

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

 

Es contempla la delegació de vot per aquells casos extraordinaris d’absència d’un professor, a un company 

del claustre, amb document justificatiu. 

 

2.3. Òrgans de coordinació del centre 

L’Equip de Coordinació de centre, conjuntament amb l’equip directiu, analitza, planifica, coordina l’execució i 

revisa el funcionament del curs. Les reunions es convoquen setmanalment. 

 

2.3.1. Departaments i seminaris 

En els nostre institut es constitueixen departaments didàctics i, si s’escau, seminaris, en funció de les àrees 

curriculars de l’educació secundària obligatòria, postobligatòria i de formació professional. En aquests 

departaments/seminaris s’integrarà el professorat d’acord amb les seves especialitats, agrupades per 

afinitats. 

En cada departament/seminari es coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es 

concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. 

Al capdavant de cada departament/seminari es nomena un cap del Departament/Seminari. 

Les tasques assignades als Departaments didàctics són les següents : 

o Treballaran per introduir el treball per competències a l’ESO com a eix principal. Es realitzaran les 

programacions competencials i es treballarà per anar afegint activitats que permetin l’assoliment de 

les competències pròpies del departament. També es coordinaran per crear projectes 

interdisciplinaris que englobin diferents assignatures/departaments afins. 

o Els departaments de llengües (llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres) formaran 

part del Projecte Avancem i els professors que hi pertanyen faran les formacions, coordinacions i 

reunions necessàries per tal d’assolir els objectius marcat en el període establert per la convocatòria. 



 
 

 

 

NOFC 11/05/21 NORMES ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE  
Pàgina 22 de 

83 
ESBORRANY 02 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

o Treballaran per crear un departament STEM, que englobi als de Matemàtiques, Ciències i 

Tecnologia, que impulsaran activitats i projectes STEM de forma transversal i competencial. 

o Coordinar els diferents professors de la mateixa àrea en relació als continguts de les assignatures 

impartides i les optatives. 

o Coordinar aquells aspectes necessaris amb àrees afins o complementàries. 

o Vetllar, en la mesura del possible, per l’actualització de materials i equipaments relacionats amb les 

assignatures impartides. 

o Estar al dia, si s’escau, de les exigències que es fan per a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 

per tal d’adequar els currículums dels alumnes que les han de passar. Vetllar també per estar al 

corrent de les normatives que disposa el Departament d’Educació. 

o Coordinar , si s’escau, els treballs de recerca de batxillerat assignats. 

o Assumir el contacte amb el professor que falti més d’un dia per tal de passar material als professors 

de guàrdia a fi i efecte de minimitzar l’absència. 

o Revisar i aprovar anualment la programació de totes les assignatures impartides. 

o Proposar la distribució d’assignatures i cursos que cada membre imparteix atenent al criteri de 

continuïtat de grups. 

o Elaborar , revisar i tenir al dia el Projecte Curricular de l’àrea. 

o Elaborar i aprovar els exàmens extraordinaris de cada curs d’ESO i BAT. 

o Elaborar i enviar, a través del cap de departament, les notícies relatives a les activitats realitzades 

pels departaments al responsable WEB. 

 

Enumeració 

✔ Administratiu: en forma part el professorat amb les especialitats de: processos de gestió 

administrativa (622) i d’administració i finances (501). 

✔ Comerç: en forma part el professorat amb les especialitats de: processos comercials (621) i 

organització gestió comercial (510). 

✔ Català: en forma part el professorat amb l’especialitat de llengua i literatura catalana, llatí i grec. 

✔ Castellà: en forma part el professorat de les especialitats de llengua castellana i literatura. 

✔ Educació infantil: en forma part el professorat amb les especialitats de: Serveis a la comunitat (625) 

i Intervenció sociocomunitària (508). 

✔ Electricitat: en forma part el professorat amb les especialitats de: Instal·lacions electrotècniques 

(606) i Sistemes electrotècnics i automàtics (525). 

✔ Experimentals: en forma el professorat de les especialitats física i química, biologia i geologia.  

✔ Expressió: en forma part el professorat de les especialitats de dibuix, música i educació física. 

✔ Imatge Personal: en forma part el professorat amb les especialitats de: Perruqueria (618), Estètica 

(603) i Assessoria i processos d'imatge personal(503). 



 
 

 

 

NOFC 11/05/21 NORMES ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE  
Pàgina 23 de 

83 
ESBORRANY 02 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

✔ Llengües estrangeres: en forma part el professorat d’anglès i francès. 

✔ Manteniment de vaixells: en forma part el professorat amb l’especialitat Organització i projectes de 

fabricació mecànica (512) i els especialistes de la disciplina (E19). 

✔ Matemàtiques: en forma part el professorat especialista de matemàtiques. 

✔ Orientació: el conformen els especialistes de pedagogia i psicopedagogia. 

✔ Socials: en forma part el professorat de les especialitats de filosofia, geografia, història i religió. En 

cas de necessitat, s’instaurarà el Seminari de Filosofia del qual en formarà part el professor de 

Filosofia. 

✔ Tecnologia: en forma part el professorat amb l’especialitat de tecnologia. 

✔ El professorat Formació i orientació laboral (505) s’assigna a aquells departaments a on imparteix 

més hores de docència, i això pot variar d’un curs a un altre. Com que tenim assignades dues places 

hi ha la figura del cap de departament de FOL. 

 

Reunió de caps de departament 

Amb la periodicitat que es creu convenient, i que generalment no supera la mensual, el Director/a convoca la 

reunió de caps de departament, formada per tots els caps de departament/seminari, els quals tenen veu però 

no vot. En aquesta es discuteixen, planifiquen i avaluen aspectes que afecten el funcionament dels 

departaments i del professorat en general, i alguns aspectes d’infraestructures i estratègia general del centre. 

 

2.3.2. Òrgans unipersonals de coordinació 

Els/les caps de departaments i seminari són nomenats pel director/a, escoltats els membres del departament, 

i segons la normativa corresponent. La resta de coordinador/es són nomenats per el director una vegada 

escoltat l’equip directiu i segons la normativa corresponent. 

 

2.3.3. Caps de departaments didàctics, de formació professional i seminaris 

Els Caps de Departament/Seminari són designats/des per Direcció. 

Reducció: 2 hores lectives 

Tasques comunes dels caps de departament 

o Elaborar l’ordre del dia i les actes de les reunions de departament. 

o Convocar i presidir les reunions del departament. 

o Assistir a les reunions que convoqui la direcció. 

o Moderar i dinamitzar les reunions del departament. 

o Coordinar i gestionar que les programacions d’ESO/BAT/CF s’adaptin al nou decret, i vetllar perquè 

les unitats didàctiques/UF siguin competencials, així com les activitats proposades. 

o Tenir a disposició del cap d’estudis les programacions d'àrees, matèries i MP corresponents. 

o Assistir a les reunions de caps de departament. 
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o Fer arribar a l’equip directiu les peticions del departament. 

o Recull les activitats i sortides extraescolars, consensuades pel departament, i les arribar a direcció 

per a l’aprovació en el Consell Escolar. 

o Els departaments que tinguin una aula/taller específic: organitzar l’ocupació de l’aula en col·laboració 

amb el cap d’estudis. 

o Fer el seguiment de la comptabilitat del seu departament, facilitada per l’Administració del centre. 

o En aquells departaments que obtenen ingressos derivats de la prestació de serveis a tercers, 

registrar en el llibre d’ingressos i despeses l’activitat realitzada fent-ho arribar a Administració. 

o Organitzar i supervisar les compres i/o comandes de material específic del seu departament. 

o Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i equipament propi del departament. 

o Acollir i orientar els professors substituts o de nova incorporació al departament donant-los 

indicacions sobre: llibres, programacions, activitats, aules,... 

o Vetllar i revisar que les programacions s’ajustin a la normativa vigent i actualitzar-les. Mantenir al dia 

els documents compartits del departament, on hi haurà com a mínim les programacions del 

departament i tota la documentació necessària per a la seva gestió. 

o Elaborar el llistat de llibres pel curs següent i enviar la informació a Direcció. 

 

Tasques exclusives dels caps de departament de CF: 

A més a més de totes les funcions comunes dels caps de departament establertes anteriorment, les 

següents: 

o Concretar el calendari de les recuperacions, consensuat amb la resta de l’equip docent. 

o Facilitar el calendari aprovat a cap d’estudis de FP 

o Coordinar conjuntament amb la coordinació FP els diferents projectes de cicle dels diferents CF. 

o Coordinar conjuntament amb la coordinació d’empresa les pràctiques (FCT/Dual) dels alumnes 

o Dinamitzar i impulsar els projectes d’Impuls FP 

o Generar i custodiar material multimèdia per la promoció i difusió dels CCFF a la pàgina WEB i xarxes 

socials 

o Coordinar conjuntament amb el responsable de la Web i xarxes socials de la comissió digital el 

material multimèdia generat  

o Vetllar per tal que totes les programacions i resta de documents generats pel departament del CF 

s’ajustin a Qualitat, segons les instruccions  rebudes del coordinador/a de Qualitat 

o Fer un seguiment amb els tutors de les faltes d’assistència i de comportament dels alumnes del curs. 

Informar al Cap d’Estudis FP, amb qui acordaran possibles sancions si és necessari. 

o Comunicar a secretaria qualsevol canvi en les llistes del seu curs (baixa de MP, canvi de subgrup..) 

o Vetllar per l’organització de les sortides programades al seu departament coordinant-se amb el 

professor de l’equip docent al qual pertanyi la sortida. 
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o Coordinar amb els tutors la reunió de pares d’inici de curs i en les altres reunions de pares que 

ocasionalment puguin ser convocades. 

o Realitzar accions per tal de reduir l’abandonament escolar 

o Vetllar per la promoció dels alumnes 

o Vetllar i assegurar-se  que tota la documentació relacionada amb el departament figuri a la unitat 

compartida de “Departaments FP” 

o Promoure la venda dels llibres de text de segona mà  

 

Tasques exclusives dels caps de departament d’ESO i Batxillerat: 

A més a més de totes les funcions comunes dels caps de departament establertes anteriorment, les 

següents: 

o Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cursos. 

o Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica aplicables en la pràctica docent. 

o Estar al corrent i difondre les activitats educatives que es proposin des de dins i des de fora del 

centre (incentivar l’excel·lència portant els alumnes a concursos, trobades, campus d’estiu, 

concursos, ets). 

 

2.3.4. Coordinació d’estudis d’ESO 

Reducció: 4 hores lectives 

Formar part i assistir a les reunions coordinació. Aquest equip el conformen la cap d’estudis, els coordinadors 

d’ESO i la coordinadora pedagògica i, si s’escau, el Director. 

o Assistir a les reunions de coordinació pedagògica. 

o Portar a cada reunió de coordinació pedagògica els temes que són urgents tractar-hi. 

o Convocar i presidir la reunió de l’equip docent del seu curs segons l’ordre del dia establert en la 

reunió de coordinació pedagògica. 

o Dinamitzar la reunió de l’equip docent. 

o Fer acta amb els temes tractats i els acords de cada reunió de l’equip docent. 

o Vetllar per l’organització de les sortides programades al seu curs, coordinant-se amb el coordinador 

d’activitats i amb el cap del departament o bé el professor de l’equip docent al qual pertanyi la sortida. 

o Coordinar i dinamitzar la programació i el desenvolupament dels treballs de síntesi o projectes de 

recerca del seu curs. 

o Fer un seguiment amb els tutors de les faltes d’assistència i de comportament dels alumnes del curs. 

Informar al Cap d’Estudis, amb qui acordaran possibles sancions si és necessari. 

o Comunicar a secretaria qualsevol canvi en les llistes del seu curs, tant de grup-classe com d’optativa. 

o Donar la informació necessària als professors substituts que es vagin incorporant al llarg del curs. 

o Assistir, quan sigui necessari, a la reunió de la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
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o Coordinar amb els tutors la reunió de pares d’inici de curs i en les altres reunions de pares que 

ocasionalment puguin ser convocades. 

o Coordinar, juntament amb els caps de departament, l’adaptació dels currículums per anar integrant 

l’aprenentatge i l'adquisició de les Competències Bàsiques Àmbit i les transversals. Seguiran les 

directrius especificades a través de Direcció. 

o Coordinador de 4t, juntament amb el coordinador de Batxillerat i de Cicles Formatius i el departament 

d’orientació, vetllar pel bon desenvolupament dels processos de preinscripció en estudis 

postobligatoris de l’alumnat. 

o Vehicular la informació cap al departament d’orientació d’aquells alumnes que necessitin atenció. 

o Dinamitzar, incentivar i fer el seguiment dels projectes que s’organitzin per a cada cicle. 

o Realitzar altres tasques per delegació de l’equip directiu o col·laborar en l’exercici d’aquestes. 

2.3.5. Coordinació d’estudis Batxillerat 

Reducció: 4 hores lectives 

o Redactar l’ordre del dia i dirigir la reunió setmanal de tutors de batxillerat. 

o Organitzar l’acollida d’alumnes a començament de curs. 

o Indicar als tutors les informacions que han de transmetre als seus tutelats. 

o Assistir a les juntes d’avaluació de batxillerat. 

o Organitzar, juntament amb el cap d’estudis, l’assignació de treballs de recerca i el calendari de 

presentació i avaluació. 

o Dinamitzar el programa d’orientació acadèmica dels alumnes, especialment a segon de batxillerat. 

o Vetllar per al bon desenvolupament dels processos de preinscripció i matriculació a les PAU. 

o Vetllar per al bon desenvolupament dels processos de preinscripció en estudis superiors dels 

alumnes de batxillerat. 

o Juntament amb el coordinador de 4t d’ESO, també vetllar per al bon desenvolupament dels 

processos de preinscripció en estudis post obligatoris dels alumnes de 4t d’ESO. 

o Dirigir els tràmits administratius que cal fer en cada etapa per a les diferents actuacions referents a 

l’alumnat (orientació acadèmica, tria d’assignatures, lliuraments de notes, matriculació a les PAU, 

preinscripció universitària i a cicles formatius, contractes de pràctiques, etc). 

o Representar l’institut en els moments o en les instàncies en què sigui necessari (reunions de pares, 

administració, actes, Universitat, empreses, Fòrum de treballs de recerca del Baix Empordà...). 

o Vetllar i estar al dia dels diferents actes o projectes específics per alumnes de Batxillerat (Fòrum de 

treballs de recerca, concurs Rotary, Campus de recerca jove, Jornades de portes obertes a les 

Universitats, etc.), coordinant i creant un calendari accessible per Direcció. 

o Realitzar altres tasques per delegació de l’equip directiu o col·laborar en l’exercici d’aquestes. 
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2.3.6. Coordinació biblioteca 

El coordinador/a o responsable de la biblioteca escolar assumirà les següents funcions de gestió i 

organització pedagògica: 

● Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament. 

● Facilitar informació al professorat i a l'alumnat sobre els recursos disponibles per al desenvolupament 

del currículum i l'accés a la documentació. 

● Impulsar el pla de lectura del centre, juntament amb els departaments de llengües. 

● Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l'entorn, si s'escau. 

● El coordinador/a o responsable de la Biblioteca escolar disposarà d'unes hores de dedicació per al 

desenvolupament de la gestió i la dinamització de la biblioteca escolar. 

 

2.3.7. Coordinació de la Formació Professional 

Reducció: 4 hores lectives 

El coordinador d’FP haurà de col·laborar molt estretament amb cap d’estudis d’FP i amb la coordinació 

d’Empresa. 

El/la professor/a que ostenta aquest càrrec ha de participar en les diferents xarxa impuls FP i realitzar algun 

curs de formació vinculat a la millora i innovació de la FP al llarg dels dos primers anys del càrrec, en el cas 

de no haver-lo fet abans. 

 

o Vetllar per l’adequació de les accions de la comunitat educativa, pel que fa a l’emprenedoria. 

o Cooperar en l’apreciació de les necessitats d’iniciatives emprenedores del territori on és ubicat 

l’institut, d’acord amb els objectius del pla estratègic del centre. 

o Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les empreses de 

l’àrea d’influència. 

o Contactar, establir i gestionar relacions amb el teixit empresarial de la zona per tal de fomentar 

iniciatives emprenedores. 

o Coordinar i difondre un pla d’emprenedoria per tal de realitzar diferents actuacions en la comunitat 

educativa. 

o Crear i gestionar un catàleg de serveis per a subministrar recursos per a l’emprenedoria, innovació i 

orientació al llarg de la vida. 

o Fomentar la participació de la comunitat educativa en projectes emprenedors dintre i fora de l’institut. 

o Recollir experiències emprenedores per tal de tenir un banc d’emprenedors i exemples de bones 

pràctiques d’empreses. 

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

d’incloure en la Memòria final. 

o Coordinació en la participació de concursos en entitats locals i la mostra de projectes de Catalunya. 
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o Col·laborar en els programes d’orientació de pares i alumnes que vulguin cursar FP. 

o Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials i d’altres. Organitzar 

cursos i seminaris que l’institut pugui portar a terme amb les institucions i entitats col·laboradores. 

o Participa i representa el centre en les reunions i presentacions que facin referència a cicles formatius. 

o Realitza accions, conjuntament amb els caps de departament per la difusió i promoció de CF 

o Responsable del procés del SGQ: PE05 Gestionar la innovació. 

 

2.3.8. Coordinació Empresa 

Reducció: 4 hores lectives 

El/la professor/a que ostenta aquest càrrec ha de participar al programa Empresa FP i assistir a alguna 

formació/jornada que es proposin a la xarxa Empresa FP al llarg dels dos primers anys del càrrec, en el cas 

de no haver-lo fet abans. 

o Organització de la FP en alternança.  

o Actualitza els aspectes normatius i legals, i proposa els canvis en el PEC, NOFC i PGAC, si 

escau.  

o Verifica l’adequació curricular dels projectes d’FP dual. 

o Valida les memòries anuals. 

o A través del director del centre, tramet a la DGFPIERE les sol·licituds  i comunicacions dels nous 

projectes. 

o Assegura la formació de les persones implicades en la gestió. 

o Assegura la fluïdesa de la informació i la comunicació entre el DdE, el centre i l’empresa. 

o Fa promoció i difusió dels serveis d’FP i de l’FP dual al centre, a les persones i a les empreses. 

o Participa en les xarxes de coordinació i programes promoguts per la DGFPiERE relacionats amb 

el servei que gestiona. 

o Col·labora amb l’equip directiu en el disseny i planificació de les actuacions relacionades amb el 

servei que gestiona. 

o Proporciona la informació i documentació necessària al professorat. 

o Proposa accions de millora del servei / procés que gestiona. 

o Facilita les dades sobre l’evolució i el seguiment del servei / procés que gestiona. 

o Gestiona i coordinar el programa Empresa FP. 

o Gestiona i coordina el Qbid. 

o Representa el centre educatiu a les diferents reunions o convocatòries referents a les pràctiques 

de FP. 

o Gestiona  tota la informació rebuda al centre en referència a les pràctiques de FP. 

o Calcula, introdueix als aplicatius necessaris i analitza els indicadors, informes i memòries 

corresponents al seu àmbit de responsabilitat. 
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o Convoca i presideix les reunions amb els tutors de pràctiques de FP. 

o Genera i lliura als tutors de pràctiques d’empresa els convenis marc de pràctiques. 

o Fa el seguiment de la inserció professional dels alumnes durant l’any següent al de la finalització 

dels seus estudis. 

o Recull del tutor i facilitar a la direcció del centre la tramitació de tots els documents que fan 

referència a exempcions de pràctiques. 

o Mantenir les relacions oportunes amb les institucions municipals, empresarials i d’altres. 

Organitzar cursos i seminaris que l’institut pugui portar a terme amb les institucions i entitats 

col·laboradores. 

o Al final de curs, vetlla per que tota la documentació que indica la normativa resti a l’expedient de 

cada alumne  (físicament o digitalment) 

o Responsable del procés del SGQ: PS04 Gestionar els serveis FP a empreses i entitats 

2.3.9. Coordinació digital  

Reducció: 2 hores lectives 

El/la professor/a que ostenta aquest càrrec ha de realitzar el curs de formació a distància “Formació de 

Coordinadors TIC de centres” al llarg dels dos primers anys del càrrec, en el cas de no haver-lo fet abans. 

Funcions de coordinació 

o Presideix, dinamitza i aixeca acta dels temes tractats i acords presos en el sí de la comissió 

digital/informàtica  

o Coordina, assigna rols i tasques als diferents membres de la comissió digital/informàtica. 

o Manté puntualment informat al Director dels aspectes que es considerin rellevants. 

Funcions de suport tècnic 

o Coordinar i actuar d’interlocutor amb els serveis de suport extern del Departament d'Ensenyament i 

d'altres. 

o Portar el manteniment de les aules d’informàtica i proposar les mesures pertinents per a garantir-ne 

el millor funcionament. 

o Assegurar la disponibilitat del programari necessari per dur a terme les activitats educatives 

previstes. 

o Mantenir i atendre les peticions informàtiques (avaries, millores...) que vagin sorgint de la llista 

d’incidències de la intranet. 

Funcions de promoció i suport educatiu 

o Orientar el claustre, els seminaris i els departaments sobre utilitzacions de tecnologia informàtica en 

les diverses àrees del currículum. 

o Organitzar el material (programes) que arribi al centre, inventariar-lo, distribuir-lo en el llocs adients. 

o Fer arribar mensualment les novetats rebudes als diversos sectors del centre, mitjançant la seva 

publicitat en els llocs adients. 
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o Coordinar aquesta tasca amb el personal del CRP i / o altres. 

 

Funcions administratives 

o Assistir la Direcció de l’Institut en la confecció i el manteniment de l’inventari dels recursos 

informàtics, en la gestió del pressupost assignat. 

o Realitzar pressupostos, i amb previ acord amb l’administrador, comprar tot el material informàtic que 

es necessiti. 

o Revisar, redactar i mantenir actualitzat el Pla TAC del centre. 

 

Comissió Digital 

Reducció: Tasques a realitzar en hores de permanència. Es reduiran hores de guàrdia sempre que sigui 

possible. 

El suport informàtic és un grup de professors que fan tasques de suport al coordinador digital Els seus 

objectius principals, són: 

o Vetllar per l’operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions materials d’instal·lació i 

manteniment del programari, la instal·lació i la prova del maquinari i el manteniment dels sistemes de 

disc, la supervisió de l’aprovisionament del material fungible escaient, la realització de les mesures 

de salvaguarda de la informació i l’organització dels manuals i altres documents de treball, juntament 

amb els recursos humans externs al centre. 

o Vetllar per la correcta administració de la xarxa informàtica (contrasenyes, equipaments, 

connectivitat,...) així com el seguiment de les incidències que es produeixin.  

 

A banda, es designen diversos responsables per a la gestió i manteniment de les eines informàtiques 

utilitzades pel centre: 

o Responsable de la WEB: Gestiona i dinamitza la web del centre, la manté actualitzada, i garanteix la 

projecció externa de l’institut i la comunicació de totes les notícies, novetats i actes rellevants 

realitzats al centre.  

o Responsable Moodle: Fa el manteniment, entrada d’alumnat i professorat nou, actualitzacions, 

manteniment i creació de cursos. També serà l’ajuda i guia de tots aquells professors que necessitin 

ajuda per posar en marxa o afegir elements als seus cursos de Moodle. 

o Responsable Google Apps: manté i assigna els usuaris i contrasenyes d’accés del professorat i 

alumnat del centre, així com crea permisos als professors per crear classes a Google Classroom. 

o Responsable xarxes socials: manté al dia les publicacions a les xarxes socials, actualment Facebook 

i Instagram, creant continguts en coordinació amb els caps de departament. 

I finalment, es designa el responsable de disseny, exposició i arxiu fotogràfic, a qui se li atribueixen els 

funcions següents: 
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o Disseny del material elaborat pel professorat i/o alumnat del centre que se li encarregui: xapes, 

samarretes, publicitat, etc. 

o Manteniment de la màquina de xapes així de com garantir disposar d’estoc suficient per a la 

realització de les activitats planificades.  

o Manteniment de l’arxiu fotogràfic de totes les fotos de les activitats, sortides o actes realitzats al 

centre. 

o Dinamització de l’espai d’exposició del passadís del departaments didàctics de l’ESO i de batxillerat. 

o Realització de les fotografies i muntatge de les orles de fi de curs de cada promoció.  

 

2.3.10. Coordinació de prevenció de riscos laborals 

Reducció: Tasques a realitzar en hores de permanència. Es reduiran hores de guàrdia sempre que sigui 

possible. El/la professor/a que ostenta el càrrec ha d’acreditar tenir reconeguda l’especialitat 505 (FOL) i 

formació en riscos laborals durant els 2 primers anys del càrrec. 

o Dissenya, desenvolupa i vetlla per l’execució del Pla d’Evacuació. 

o Assessora a la direcció sobre diferents aspectes referents a la seguretat del centre. 

o Organitza com a mínim un simulacre anual. 

o Revisa periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla d’emergència 

per assegurar la seva adequació i funcionalitat. 

o Revisa periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat complementària a les revisions 

oficials. 

o Promou actuacions d’ordre i neteja i realitza les revisions periòdiques. 

o Estudia, juntament amb el professorat que utilitza les aules taller, les normes de seguretat d’aquestes 

aules. 

o Revisa periòdicament el pla d’emergència. 

o Revisa el contingut de les farmacioles del centre i facilitar als conserges el material mínim que s’hi ha 

de disposar. 

o Elabora consensuadament amb el director i difon al claustre el  Pla de seguretat i Salut, ajustant-lo a 

la situació vigent del moment.  

o Revisa anualment el PSS del centre i n’introdueix els canvis necessaris. 

o Es coordina i comunica amb el Departament de Riscos Laborals dels  SSTT. 

o Assisteix als cursos de formació i representa al centre en les reunions que es puguin produir en 

matèria de prevenció de riscos 

o Registra  les incidències en matèria de prevenció de riscos del centre i n’informa al director. 

o Custodia tota la documentació en matèria de prevenció de riscos laborals  

o Responsable del procés del SGQ: PS03 Gestionar la prevenció de riscos. 

o Funcions COVID: SUPORT DIRECCIÓ  
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o Elabora els protocols del PSS en base a l’EBSS del Departament d’educació 

o Fa difusió dels protocols en matèria de salut al claustre de professors 

o Registra i fa seguiment dels casos sospitós  Covid del centre 

o Registra i controla els casos positius Covid del Centre 

o Dóna suport a Direcció en totes les mesures que  calgui aplicar al centre. 

o Revisa i ajusta el Pla d’organització de centre (mesures excepcionals covid) 

o Valora i ajusta el funcionament dels protocols Covid 

 

2.3.11. Coordinació LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) 

Reducció: Tasques a realitzar en hores de permanència. 

o Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del projecte lingüístic de centre i coordinar-lo amb el pla 

d’acollida i d’integració de l’alumnat nouvingut, que anualment es concretarà en la programació 

general anual, es considera prioritari el nomenament del/de la coordinador/a lingüístic/a, que 

s’encarregui també de l’educació intercultural i de la cohesió social, el qual ha de desenvolupar les 

tasques següents: 

o Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del projecte lingüístic i del pla d’acollida 

i d’integració. 

o Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i intercultural que el centre du a 

terme per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut. 

o Assessorar l’equip directiu en la programació de les actuacions de la programació general que 

concreten el projecte lingüístic i el pla d’acollida i d’integració. 

o Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la llengua 

catalana, i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural. 

o Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis territorials. 

o Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació que faciliti la potenciació de l’ús de la llengua 

catalana. 

o Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar conjuntament en la 

promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut. 

2.3.12. Coordinació Programa Avancem 

Reducció: Tasques a realitzar en hores de permanència. 

Es seguiran les directrius indicades pel Departament d’Educació pel què al projecte Avancem. La coordinació 

del projecte estarà  al càrrec de la Coordinadora Pedagògica i el grup impulsor, format pels 3 caps de 

departament de llengües. 

Es reuniran setmanalment i treballaran amb la resta de professors/es dels departament de llengües juntament 

amb la Coordinadora LIC per tal de garantir l’assoliment dels objectius del programa en el termini establert. 
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2.3.13. Coordinació de Qualitat 

Reducció: 3 hores lectives. Es reduiran hores de guàrdia sempre que sigui possible.  

El/la professor/a que ostenta aquest càrrec ha de participar a la xarxa del Projecte de Qualitat i Millora del 

Departament d'educació i realitzar formació en l’àmbit de la qualitat al llarg dels dos primers anys del càrrec, 

en el cas de no haver-lo fet abans. 

El/la coordinador/a de qualitat és l’encarregat/da de: 

o Elaborar, revisar i modificar el Manual de Qualitat. 

o Elaborar la documentació associada al Sistema de Gestió de Qualitat (Manual de Qualitat, Manual de 

Servei, mapa de processos...). 

o Coordinar amb els òrgans unipersonals de govern la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat 

en el centre. 

o Informar el Claustre i PAS dels progressos en la implantació del Sistema de Gestió de Qualitat.  

o Difondre i distribuir els documents del Sistema de Qualitat a través de la xarxa interna del centre i 

d’altres mitjans. 

o Prepara les reunions de la Comissió de Qualitat, en fa  les actes i vetllar pel compliment dels acords. 

o Realitza el manteniment de la secció Projecte de Qualitat i Millora de la pàgina web del centre. 

o Proporcionar les eines per la formació en Gestió de la Qualitat a les persones del centre. 

o Registra, pren  decisions i realitza el seguiment de les incidències que afecten. 

o Complimenta el seguiment i tancament de totes les accions correctores i preventives definides, així 

com arxivar els informes tancats. 

o Realitza el seguiment dels indicadors de qualitat del servei proposats per la Direcció i arxiva els 

registres associats. 

o Planifica les auditories internes i externes. 

o Proposa els auditors interns. 

o Arxiva els registres relatius a la formació del personal. 

o Preparar els Plans de Qualitat relatius a planificacions de qualitat i realitzar el seguiment. 

o Realitza el tancament dels Informes d’Incidències oberts que siguin de la seva competència. 

o Emet el llistat de subministradors aprovats. 

o Manté l’arxiu dels registres en el temps estipulat. 

o Gestiona les accions correctives i preventives. 

o Gestiona les accions de millora. 

o Analitza les reclamacions dels clients i no conformitats i en fa les mesures correctores. 

o Informa a la direcció del funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat. 

o Col·labora amb els caps de departament per tal que els documents que elaboren aquests s’ajustin al 

sistema de Qualitat 

o Representa al centre en totes les formacions, reunions, xerrades, xarxes.. en matèria de Qualitat 
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o Responsable del procés del SGQ: PE03 Desenvolupar i revisar el sistema de gestió. 

 

2.3.14. Coordinació de Mobilitat 

Reducció: 2 hores lectives. Es reduiran hores de guàrdia sempre que sigui possible.  

El/la professor/a que ostenti el càrrec ha d’acreditar nivell bàsic de l’idioma Anglès i/o Francès. 

Són funcions del/ de la coordinador/a d‟activitats internacionals: 

o Promocionar i informar sobre la normativa de referència, així com donar suport a l'alumnat i 

professorat interessat en la sol·licitud d'ajudes i la complementació de la documentació. 

o Impulsar els convenis, tant de pràctiques com de col·laboració, amb entitats estrangeres, col·laborant 

amb les coordinació d'FP i de FCT per tal de facilitar les estades d'alumnes a empreses foranes. 

o Assegurar les condicions de seguretat i qualitat educativa dels alumnes que realitzin pràctiques a 

l'estranger. 

o Difondre les activitats realitzades a l'estranger. 

 

2.3.15. Comissió del viatge de final d’ESO 

Reducció: Tasques a realitzar en hores de permanència. Es reduiran hores de guàrdia sempre que sigui 

possible. 

Aquesta comissió la formaran tots els tutors de quart. 

o Juntament amb la Cap d’estudis, acordar les tasques que ha de gestionar cada membre de la 

comissió. 

o Donar a conèixer el reglament a totes les parts implicades i vetllar pel seu compliment. Promoure, si 

s’escau, possibles modificacions del reglament. 

o Coordinar les activitats per aconseguir abaratir el cost del viatge (samarretes, teatre, esmorzars...). 

o Portar la comptabilitat del viatge. 

o Coordinar-se amb l’AMPA pel que fa a les seves actuacions referents al viatge. 

o Assistir i dirigir les assemblees d’alumnes referents al viatge. 

o Organitzar la reunió informativa per als pares. 

o Coordinar les reunions de professors acompanyants per decidir itinerari, visites i altres detalls previs 

al viatge, segons el que permet el disseny marc de l’agència de viatges contractada. 

2.3.16. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) té com a objectiu la planificació i el seguiment de les actuacions 

necessàries per atendre la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. La formaran el/la Coordinador/a 

Pedagògic/a, el departament d’Orientació i sempre que hi pugui assistir el o la professional de l'equip 
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d'assessorament psicopedagògic (EAP) que intervé en el centre, sempre que sigui necessari.Aquesta 

comissió es reunirà setmanalment. 

 

La comissió d’atenció a la diversitat té com a funcions principals: 

o assessorar la direcció en les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats educatives 

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

educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans individuals intensius per a l’alumnat 

nouvingut quan correspongui, i els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris 

metodològics que es considerin més apropiats. 

o atendre les peticions que puguin sorgir en els equips docents per a diagnosticar alumnes que 

manifestin alguna dificultat. Explicarà a l’equip docent l’avaluació que s’ha fet d’aquest alumne així 

com orientarà en la manera com tractar cada cas concret. 

o vetllar per detectar i revisar els alumnes que tinguin o puguin tenir un dictamen d’escolarització. 

 

2.3.17. Tutor de grup, de Formació en Centres de Treball 

El tutor d’ESO  

Reducció: 2 hores lectives + l’hora de tutoria 

o Organitzar l’acollida dels alumnes a l’inici de curs.  

o La reunió de pares a l’inici de curs (octubre). 

o Participar en les reunions de tutors/es. 

o Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i evolució personal dels alumnes i orientar-los 

acadèmicament, conjuntament amb l’equip docent i el suport del Departament d’Orientació. 

o Amb la col·laboració de tot l’equip docent, vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva 

participació en les activitats del centre.  

o Impartir l’hora setmanal de tutoria prenent com a referència els continguts de la planificació del PAT 

del centre i utilitzant, entre d’altres, els materials facilitats pel departament d’orientació. 

o Vehicular la informació del centre cap als alumnes i les famílies.  

o Gestionar i arxivar la burocràcia de la tutoria (papers signats pels pares que han de retornar els 

alumnes, registre de les entrevistes amb alumnes i pares, recompte de comprovants de pagament 

per banc...). 

o Fer un seguiment del registre setmanal de les faltes d’assistència dels alumnes del grup, així com de 

les justificacions que marca la secretaria del centre, per incidir directament sobre els alumnes 

(detectar causes, recordar l’obligació de justificar, detectar incidències, prevenir...).Contrastar i 

verificar els còmputs de faltes setmanals obtinguts del Programa de Control d’Assistència i informar 

dels resultats a l’inici de cada mes al coordinador de curs, amb qui acordarà possibles sancions als 

alumnes que s’hagin excedit en el nombre de faltes sense justificar. Dur un registre dels alumnes que 
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hagin estat sancionats per aquest motiu. Procedir en aquest punt segons el que es prescriu en les 

normes de convivència. 

o Fer un seguiment de les faltes de comportament dels alumnes del grup. Parlar amb el professor que 

hagi sancionat i amb l’alumne implicat, comunicar a les famílies les incidències de conductes 

contràries a la convivència el mateix dia en què en tingui constància. Portar un control del nombre de 

faltes de cada alumne per incidir directament en la prevenció. Acordar amb el coordinador de nivell i 

cap d’estudis possibles sancions als alumnes que hagin acumulat motius subjectes de sanció pel 

Consell Escolar, atenent les normes de convivència.  

o Recollir la feina que hauran de fer els alumnes sancionats pel Consell Escolar amb l’expulsió de 

classe, tant si han de romandre al centre o s’han de quedar a casa. 

o Entrevistes amb els alumnes i pares d’aquests alumnes i fer-ne el seguiment escrit. 

o Portar un registre de totes les tutories que s’hagin realitzat així com totes aquelles informacions 

significatives i susceptibles de tenir en compte i traspassar per propers cursos, nous tutors i nous 

equips docents. Aquesta informació cal que es traspassi a l’expedient de l’alumne de la intranet. 

o Tenir al corrent la carpeta d’intranet del seu curs. En aquesta carpeta hi ha d’haver total la informació 

de l’alumne (resum d’entrevista o contacte telefònic amb pares, recull d’incidències, ... tota aquella 

informació que es reculli de l’alumne). 

o Participar en les sortides tutorials del seu grup classe. 

o Dinamitzar i participar en les activitats extraescolars de final de trimestre. 

o Recollir els acords de les reunions de l’Equip Docent (si es creu convenient) quan es tractin temes 

relacionats amb algun alumne de la seva tutoria (canvis de lloc, canvis en els agrupaments flexibles, 

orientacions i actuacions diverses...). Comunicar aquests acords als alumnes i/o a les seves famílies.  

o Orientar els alumnes en la tria d’optatives. 

o Participar activament en el procés d’orientació dels alumnes que finalitzen l’etapa (alumnes de 4t 

d’ESO). 

o Avaluacions: 

- Portar preparada la sessió d’avaluació d’acord amb l’ordre del dia.  

- Preparar les sessions d’avaluació amb el grup d’alumnes, recollint la informació i opinions 

més rellevants per als professors. Orientar els alumnes delegats perquè transmetin 

adientment la part que els pertoca d’aquesta informació a la junta d’avaluació.  

- Aixecar acta de les sessions trimestrals d’avaluació i lliurar-les a la direcció. Signar les 

butlletes de notes dels alumnes de la seva tutoria i, si ho creu convenient, redactar els 

comentaris pertinents a l’espai corresponent.  

- Recollir les còpies de les notes de tots els alumnes, signades pels pares, i arxivar-les. 

 

El tutor de Batxillerat  
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Reducció: 1 hora lectiva + l’hora de tutoria 

o Participar en la reunió setmanal de tutors, dirigida pel coordinador de batxillerat i assistida pel cap 

d’estudis. 

o Impartir el crèdit setmanal de tutoria seguint les indicacions i acords que es donin en la reunió 

setmanal de tutors. 

o Convocar reunions d’equip docent quan ho cregui escaient. 

o Acollir els alumnes a principi de curs. 

o Participar en la reunió de pares de principi de curs (octubre) i en les altres reunions de pares que 

ocasionalment puguin ser convocades.  

o Vetllar perquè els seus tutelats coneguin les normes de convivència i el funcionament del centre i del 

seu programa d’estudis. 

o Fer de primer mediador entre els alumnes i la resta d’instàncies educatives del centre (direcció, equip 

docent, altres professors). 

o Portar el control de faltes d’assistència i de conducta i comunicar-ho als pares en la major brevetat 

possible. 

o Informar personalment als pares de qualsevol falta de conducta que pugui ser rellevant després 

d’haver-ne parlat amb l’alumne i professor/s implicat/s. 

o Buscar amb la resta de l’equip docent i si fos necessari amb els pares, estratègies d’actuació per tal 

de millorar el rendiment acadèmic i/o d’actituds tant a nivell individual com a nivell de grup. 

o Presentar al cap d’estudis les propostes de sanció a un alumne que es creguin adequades junt amb 

l’equip docent i instruir els expedients sancionadors. 

o Avaluacions: 

o Portar preparada la sessió d’avaluació d’acord amb l’ordre del dia.  

o Preparar les sessions d’avaluació amb el grup d’alumnes, recollint la informació i opinions 

més rellevants per als professors. Orientar els alumnes delegats perquè transmetin 

adientment la part que els pertoca d’aquesta informació a la junta d’avaluació.  

o Aixecar acta de les sessions trimestrals d’avaluació i lliurar-les a la direcció. Signar les 

butlletes de notes dels alumnes de la seva tutoria i, si ho creu convenient, redactar els 

comentaris pertinents a l’espai corresponent.  

o Recollir les còpies de les notes de tots els alumnes, signades pels pares, i arxivar-les. 

o Portar un registre de totes les tutories que s’hagin realitzat així com totes aquelles informacions 

significatives i susceptibles de tenir en compte i traspassar per propers cursos, nous tutors i nous 

equips docents. Aquesta informació cal que es traspassi a l’expedient de l’alumne de la intranet. 

o Tenir al corrent la carpeta d’intranet del seu curs. En aquesta carpeta hi ha d’haver tota la informació 

de l’alumne (resum d’entrevista o contacte telefònic amb pares, recull d’incidències, ... tota aquella 

informació que es reculli de l’alumne). 
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El tutor de cicles  

Reducció Grau superior: 1 hora lectiva + l’hora de tutoria 

Reducció Grau Mitjà: 2 hora lectiva + l’hora de tutoria 

o Participar en la reunió de pares de l’inici de curs i en l’acollida dels alumnes. 

o Posar a disposició dels alumnes el dossier d’orientacions que recull la informació suficient pel que fa 

al desplegament del cicle. 

o Participar en les reunions setmanals de tutors.  

o Convocar reunions d’equip docent quan ho cregui escaient. 

o Controlar, actualitzar i informar a la resta dels professors sobre aspectes acadèmics dels alumnes 

com ara: UF/MP  pendents i convalidats, nombre de convocatòries, .... 

o Vetllar per l’aplicació de les normes de convivència,  vetllar per la convivència del grup d’alumnes i 

per la seva participació en les activitats del centre, d’acord amb les NOFC i ajudar a trobar solucions 

en situacions de conflicte 

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

o Amb col·laboració de tot l’equip docent, vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la participació 

en les activitats del centre. 

o Fer de primer mediador entre els alumnes i la resta d’instàncies educatives del centre (direcció, equip 

docent, altres professors). 

o Portar el control setmanal de les faltes d’assistència i retards, especialment les no notificades i 

informar personalment als pares abans que l’acumulació d’aquestes hagi de generar un expedient 

sancionador. 

o Informar personalment als pares de qualsevol falta de conducta que pugui ser rellevant després 

d’haver-ne parlat amb l’alumne i professor/s implicat/s. 

o Buscar amb la resta de l’equip docent i si fos necessari amb els pares, estratègies d’actuació per tal 

de millorar el rendiment acadèmic i/o d’actituds tant a nivell individual com a nivell de grup. 

o Presentar al cap d’estudis les propostes de sanció a un alumne que es creguin adequades junt amb 

l’equip docent i instruir els expedients sancionadors. 

o Avaluacions: 

o Organitzar i presidir les juntes d’avaluació.  

o Preparar les sessions d’avaluació amb el grup d’alumnes, recollint la informació i opinions més 

rellevants. 

o Expedir les corresponents actes i lliurar-les a la direcció.  

o Informar i orientar als alumnes de forma individual sobre els acords de la junta i les qualificacions 

obtingudes.  
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o Fer arribar a les famílies segons els canals marcats (intranet, correu electrònic, en mà..) els butlletins 

de qualificacions dels seus tutorats 

o Signar els informes de notes i recollir-los una vegada signats pels pares. 

o En cas de trasllats de matrícules: elaborar l’informe d’avaluació individualitzada a partir de les dades 

facilitades pel professorat dels crèdits.  

o Orientar acadèmicament els seus alumnes, amb el suport del coordinador de batxillerat. 

o Destinar una hora setmanal de l’horari no lectiu a entrevistar-se amb els pares o alumnes que ho 

sol·licitin. Mantenir entrevistes individuals amb cada un dels alumnes, almenys una vegada al curs. 

o Quan s’escaigui, buscar amb els pares i amb els altres professors les estratègies que cregui 

adequades per a millorar el rendiment acadèmic o l’actitud dels seus tutelats, tant a títol individual 

com grupal. 

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

o Amb col·laboració de tot l’equip docent, vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la participació 

en les activitats del centre. 

o Informar personalment els pares de l’acumulació de retards i/o faltes d’assistència injustificades. 

Tenint en compte que cada tres retards o faltes injustificades comporten una conducta contrària, cal 

informar-los quan es produeixi la tercera falta, per tal d’evitar que la comunicació no es produeixi fins 

que l’acumulació hagi de generar un expedient sancionador.  

o Instruir els expedients sancionadors que afectin als seus tutorats. 

o Avisar els professors afectats en cas de sanció d’algun alumne per tal que estiguin al corrent de la 

durada de la sanció. 

o Aplegar i transmetre a l’alumne les indicacions sobre la feina que ha de realitzar a casa mentre duri la 

sanció.  

o Col·laborar en les sortides i activitats que s’organitzin per al seu grup. 

o Transmetre als alumnes totes les informacions que s’escaiguin al llarg del curs. 

o Acompanyar, assessorar  i vetllar en l’execució de l’IPOP de cada alumne del seu grup.  

o Participar activament en les reunions de coordinació del PAT i afavorir el treball en equip 

o Responsabilitzar-se i actuar d’acord amb el PAT del cicle i del centre. 

o Aquelles altres que li encomani el director, que es desprenguin de l’aplicació del PAT o que li 

atribueixi el departament d’ensenyament. 

 

Tutor de pràctiques 

Reducció: 1 hora lectiva per cada 5 alumnes o fracció que hagin de realitzar les pràctiques 

o Assegura la idoneïtat del centre de treball. 

o  Assegurar la formació del tutor d’empresa. 

o Es corresponsabilitza del seguiment i avaluació de l’alumnat. 
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o Proposa la qualificació, d’acord amb el tutor d’empresa, quan s’organitza l’FP dual en un sol mòdul. 

o Proposa la qualificació, d’acord amb les valoracions del tutor d’empresa i el professorat de les UFs 

assignades a la formació dual, a l’equip docent constituït en junta d’avaluació. 

o En cas que l’alumnat no superi el mòdul dual, coordinarà les accions previstes al Projecte de centre 

per a la seva recuperació. 

o Realitza el seguiment i valoració de les activitats utilitzant l’aplicació informàtica facilitada pel 

Departament d’Ensenyament (qBID) 

o Realitzar les tasques d’acció tutorial com a tutor del grup en pràctiques. 

o Realitzar la programació, seguiment, avaluació i control de pràctiques. 

o Comprovar i facilitar a la coordinació d’empresa tota la documentació d’exempcions. 

o Entrevistar-se amb el representants de les empreses que col·laborin amb el programa. 

o Entrevistar-se amb el tutor d’empresa per tal de programar les activitats a realitzar segons el pla 

d’activitats especificat per a cada cicle formatiu. 

o Informar l’empresa sobre aspectes rellevants de l’alumne/a que està acollint. 

o Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumne i avaluar  les pràctiques amb el tutor d’empresa. 

o Vetllar per tal  que cap alumne/a iniciï les pràctiques si no han superat la UF2 del mòdul de FOL 

o Vetllar i controlar que cap alumne/a iniciï les pràctiques si no han superat les UFs que cada 

departament considera necessàries per l’inici i que estan relacionades a les programacions de 

FCT/Dual 

o Vetllar per a que l’alumne/a i l’empresa omplir correctament les seves tasques en el Qbid. 

o Visitar periòdicament les empreses i informar al coordinador d’empresa de les possibles incidències i 

valoracions que es puguin deduir de les visites. 

o Valorar junt amb els responsables de les empreses el tipus d’alumnes que s’adapten millor a les 

característiques de cada empresa. 

o Fer recerca d’empreses de l’entorn relacionades amb els cicles formatius que imparteix el centre per, 

establir convenis de col·laboració de pràctiques. 

o Establir un contacte mínim mensual amb les empreses. 

o Controlar i gestionar de l’arxiu i l’expedient de pràctiques de cada alumne. 

o Complimentació del document justificatiu de la formació bàsica de tutors d’FP a l’empresa. 

o Fer recerca d’empreses de l’entorn relacionades amb els cicles formatius que imparteix el centre per, 

establir convenis de col·laboració de pràctiques. 

o Establir un contacte mínim mensual amb les empreses. 

o Controlar i gestionar de l’arxiu i l’expedient de pràctiques de cada alumne. 

Professorat afectat per UFs en l’FP dual: 
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o Fa el seguiment a través reunions i/o verificació d’evidències (dossier de l’estada formativa), de les 

competències adquirides pel seu alumnat i la correspondència amb els resultats d’aprenentatge 

afectats per l’FP dual. 

o Avalua les competències assolides i fa proposta de qualificació al tutor del centre, abans de la reunió 

de la junta d’avaluació. 

 

 

2.3.18. Tutories tècniques 

Les tutories tècniques s’assignaran d’acord amb les necessitats del centre al professorat, per tal de realitzar 

les tasques que siguin necessàries per al bon desenvolupament del centre. Algunes d’aquestes tasques 

poden incloure: 

o Dinamitzar la participació en activitats d’intercanvis culturals i altres de similars. 

o Organitzar l’esmorzar d’acollida dels alumnes de 1r d’ESO. 

o Proposar i organitzar activitats commemoratives de final de trimestre (Nadal, Sant Jordi i final de 

curs) i d’altres, amb una visió global de centre però considerant els diferents interessos dels alumnes.  

o Dinamitzar l’ús de la biblioteca. 

o Organitzar els fons bibliogràfics i el servei de préstec de forma moderna i operativa. 

o Ajuda en l’organització i preparació del festival que fa la Coral cada any. Aquestes tasques poden ser 

des de preparació de decorats, vestuari, creació i venda d’entrades, així com qualsevol ajuda 

necessària el mateix dia del festival al Teatre. 

2.3.19. Coordinació Assessorament i Reconeixement 

Reducció: 1 hora lectiva. Aquest càrrec l’ha d’ostentar el professor o professora que tingui reconeguda la 

formació de l’Assessorament i Reconeixement 

o Coordinar l’oferta del servei d'assessorament de les famílies professionals del Centre. 

o Establir les estratègies i els protocols d’informació. 

o Difusió i promoció del servei en el territori.  

o Coordinar l'establiment de convenis o acords amb empreses, entitats o associacions de la zona 

o Acompanya i assessora els usuaris per emplenar el dossier de la trajectòria professional, d’acord 

amb el procediment establert, tot indicant-los, si escau, la forma d’ordenar la documentació per 

facilitar la seva possible participació en el procés de reconeixement acadèmic d’aprenentatges, així 

com el procés que han de seguir.  

o Convoca les sessions d’assessorament, que són d'assistència obligatòria per part dels usuaris, 

d’acord amb el protocol establert per la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial 

o Verifica i analitza la documentació aportada pels usuaris.  
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o Valora la suficiència i idoneïtat de la documentació en relació amb les unitats formatives. Si cal, 

demana a l’usuari que aporti nova documentació o documentació complementària, tot donant pautes 

per resoldre els problemes o la manca de registres documentals relacionats amb la seva experiència 

o formació.  

o Elabora l’informe d’assessorament, amb la inclusió del disseny de l’itinerari formatiu i professional i 

les recomanacions necessàries per aconseguir l’objectiu professional. (Servei d'assessorament i 

servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional 9/35 f. g. a. b. c. d. 

e. f. g.) 

o Elabora el dossier d’assessorament i de reconeixement necessari per a la participació posterior, si 

escau, dels usuaris en el procés de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 

l’experiència laboral o en activitats socials.  

o Emplena les dades necessàries per seguir i assegurar la qualitat del servei. 

o Relitza de les sessions d'assessorament, d’acord amb el protocol establert per la Direcció General de 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

o Realitza enquestes de satisfacció del servei. 

o Confecciona la memòria anual. 

o Forma part de la junta de reconeixement i com a tal es responsabilitza de:  

■ Programar les sessions de la junta de reconeixement dels aprenentatges dels 

usuaris del servei d'assessorament, inscrits al procés de reconeixement acadèmic. 

■ Analitzar la documentació i altres evidències que han aportat els usuaris 

relacionades amb les unitats formatives o crèdits.  

■ Establir un pla d'avaluació per a cada usuari, determinant-ne les tècniques 

(entrevista professional, simulació...) que ha d'emprar la junta de reconeixement. 

■ Preparar l'entrevista de contrastació de l'usuari i elaborar el qüestionari de preguntes.  

■ Valorar els aprenentatges assolits mitjançant experiència laboral o en activitats 

socials de forma col·legiada, a partir del dossier d'assessorament i de reconeixement 

per a la junta de reconeixement, l'informe d'assessorament, les evidències 

documentals aportades per l'usuari en relació amb la seva experiència i la formació i 

les evidències competencials recollides per l'usuari. El reconeixement dels 

aprenentatges ha de prendre com a referència: Els resultats d'aprenentatge, per a 

les unitats formatives de mòduls professionals (LOE). Els objectius terminals i els 

blocs de continguts, principalment procedimentals, per als crèdits (LOGSE). 

■ Elaborar i signar l'acta de reconeixement dels aprenentatges i proposar la certificació 

de les unitats formatives o crèdits corresponents. 

■  Atendre i resoldre les reclamacions que han presentat els participants. 
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3. Gestió pedagògica del centre 

3.1. Òrgans de gestió pedagògica 

3.1.1. Equips docents 

És l’òrgan que reuneix tots els professors de les assignatures/mòduls professionals d’un mateix grup. Hi ha 

un equip docent per a cada curs d’ESO, per a cada curs de Batxillerat i per a cada curs de Cicle Formatiu 

(Mitjà i Superior). 

L’equip docent té dues finalitats generals: 

o Arribar a acords metodològics i/o establir estratègies d’intervenció sobre un mateix grup d’alumnes 

per coordinar i treballar les competències transversals a ESO, treballar determinats continguts, per 

solucionar determinats problemes, per avaluar, per programar el treball de síntesi, per orientar les 

pràctiques de FCT, etc.) 

o Fer un seguiment acurat dels grups d’alumnes i dels alumnes de forma individual (valorant els 

aspectes d’actituds, plantejant necessitats d’aprenentatges, buscant fórmules conjuntes d’actuació, 

avaluant, etc.) 

 

3.1.2. Mecanismes de coordinació dels equips docents 

Els equips docents tenen assignada una hora a l’horari i es reuniran sempre que ho convoqui el o la 

coordinador/a de nivell com a mínim mensualment. En el cas dels equips docents de CF es reuniran quan ho 

convoqui el tutor de grup a l’hora assignada per la reunió de departament.  

3.1.3. Unitats d'escolarització compartida (UEC) 

El centre disposa d’una UEC municipal, de manera que els alumnes tenen presència al centre 2 dies a la 

setmana, i la resta exerceixen l’acció educativa a les instal·lacions cedides per l’ajuntament. 

Tindran un tutor o tutora a l’institut assignat que es coordinarà amb els educadors municipals i la comissió 

CAD. 

3.2. Criteris per a l'organització pedagògica del centre 

3.2.1. Mesures i suport universals, addicionals i intensives 

Mesures i suport addicionals: 

Aula d’acollida 

L’aula d’acollida (AA) s’adreça als alumnes que fa menys de 24 mesos que han arribat a Catalunya. Cal 

entendre l’AA com un marc de referència i un entorn de treball obert dins del centre educatiu que facilita 

l’atenció immediata i més adequada de l’alumnat nouvingut i que ajuda a resoldre les inquietuds del conjunt 

del professorat davant la nova realitat. 
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Aquesta estructura organitzativa permet tenir previstes una sèrie de mesures curriculars i metodològiques, 

materials curriculars, etc. que garanteixen l’aprenentatge intensiu de la llengua i la progressiva incorporació 

de l’alumnat a l’aula ordinària. 

 

Aula Impuls 

L’aula Impuls (AI) està adreçada a alumnes d’ESO i vol donar resposta educativa als alumnes desmotivats i/o 

amb actitud de rebuig al sistema escolar. 

L’aula Impuls vol endegar un procés que busqui millorar l'equilibri personal i unes relacions interpersonals 

més satisfactòries, aprenentatge d'habilitats socials. Caminar cap un millor autoconcepte i autoestima. 

Capacitació per l'aprenentatge de les coses que els mereixen interès i creació d'expectatives de futur.  

L’aula Impuls vol desenvolupar el domini a nivell bàsic i funcional de les competències bàsiques i de les 

assignatures instrumentals, i desenvolupar les habilitats més personals de l’alumnat per a una propera 

inserció social i laboral. 

Per tot això fer-ho possible, l’aula Impuls combina hores de formació a l’aula amb altres activitats educatives 

en un entorn més manipulatiu i organitzades per projectes.  

 

Projecte Garbí 

El Projecte Garbí és un projecte singular d’àmbit municipal que pretén ser una experiència educativa on 

participin tots els sectors que actualment incideixen en l’educació dels joves. El fet que alguns alumnes 

puguin rebre una atenció més adient per les seves característiques fora dels instituts enriqueix i cohesiona el 

teixit social.  

Es dirigeix a alumnes de 3r i 4t d’ESO que hagin demostrat que poden treure’n un bon profit i que tenen un 

interès accentuat pel món laboral, ja que es combina la formació a l’institut amb la formació a l’empresa. 

Aquest projecte es configura com una acció de treball en xarxa en el territori a partir de la implicació de: 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Departament d’Educació i els centres col·laboradors de la població. 

 

Atenció individualitzada 

L’atenció individualitzada (AI) consisteix en una estratègia més per atendre els alumnes que tenen dificultats 

greus en l’assoliment de les competències bàsiques, principalment la comprensió i l’expressió oral i escrites i 

les competències matemàtiques.  

Aquestes actuacions poden ser organitzades en petit grup o de manera individualitzada, dins o fora de l’aula i 

han d’incidir, fonamentalment, en les estratègies didàctiques i metodològiques i en el procés d’avaluació de 

l’alumnat. 

Mesures i suport intensives: 

Unitat d’escolarització compartida 
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La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs municipal que està adreçada a aquells alumnes 

amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social.  

Aquesta unitat té per finalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius 

a l’alumnat d’ESO. Afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa vetllant per la formació 

d’aquest col·lectiu d’alumnes d’acord amb les seves capacitats, aptituds i realitats que els envolten.  

Els professionals dedicats a la UEC, utilitzen una metodologia motivadora a fi de retornar a l’alumnat la 

confiança en les possibilitats d’èxit personal. 

 

Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva 

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE; són dotacions extraordinàries de 

professionals que s’incorporen a la plantilla de l’ institut com a recursos intensius per atendre els alumnes 

amb necessitats educatives especials que ho necessitin. 

El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. 

Va adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, 

tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota 

l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre. 

L’atenció dels alumnes que reben aquest suport és responsabilitat de tot l’equip docent i en concret del tutor 

del grup de referència, l’alumne/a ha d’anar al seu grup de referència, i és aquest espai que ha d’adaptar-se a 

la necessitat de l’alumne. En els casos que es cregui beneficiós per l’alumne/a, es podrà integrar a una aula 

ordinària, intentant sempre que sigui amb l’acompanyament d’algun dels seus tutors de referència. 

La proposta d’escolarització respon a l’informe de reconeixement de necessitats específiques de suport 

educatives elaborat per l’EAP. 

Aquesta unitat de treball suposa potenciar l’escola inclusiva, és a dir, l'escola que contempla la diversitat de 

tota la comunitat educativa com a mostra representativa de la nostra societat, i suposa la implicació de tot el 

centre educatiu per a la bona integració i treball d’aquest alumnat. 

 

Mesures i suport Universals 

✔ Taller d’estudi assistit: L’AMPA del centre subvenciona una persona encarregada d’un taller d’estudi 

assistit que es realitza a la biblioteca del centre fora de l’horari escolar, per tal que, els alumnes que 

per diverses causes no poden fer les tasques encomanades per el centre a casa, tinguin un espai on 

poder treballar.  

✔ Grups flexibles: La distribució dels alumnes s’ajusta a les seves necessitats i es modifiquen d’acord 

amb els requeriments de cada moment. 

✔ Optatives: S’ofereixen optatives tant de reforç, com d’iniciació o ampliació a les matèries curriculars.  

✔ Promoció de l’excel·lència: Es promou la participació en concursos, seminaris i qualsevol altra 

activitat que estimuli els alumnes i els ajudi en l’assoliment de les competències bàsiques. 
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3.3. La tutoria 

La tutoria i l’orientació de l’alumnat és part de la funció docent. La tutoria individual és un element essencial 

en la tasca educativa del centre. Cada grup d’alumnes del centre té assignat un tutor o tutora de grup, 

responsable immediat de l'acció tutorial conjunta sobre el grup i de l’acció tutorial individual. 

En els ensenyaments professionals (cicles formatius) cada grup té assignat una tutora o/i un tutor per a 

l’FCT/Dual. 

3.3.1. Mecanismes d'acció de la tutoria 

L’acció tutorial, comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat i ha de contribuir al 

desenvolupament de la seva personalitat, els ha de prestar orientació de caràcter personal, acadèmic i 

professional perquè els ajudi a assolir la maduresa personal i la integració social 

Funcions  

L’acció tutorial té la finalitat de contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal i 

social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el 

seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 

Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar els pares, les mares o tutors legals (en alumnes menors d’edat) sobre l’evolució educativa 

dels/ de les  seus/ves fills i filles  i oferir-los assessorament i atenció adequada. En el cas dels 

alumnes majors d’edats aquesta funció  es realitzarà al mateix alumne/a a no ser que aquest hagi 

autoritzat explícitament als pares o tutors legals a rebre aquesta informació. 

b) Facilitar als pares, mares i tutors legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se en el 

procés educatiu del nostre alumnat. 

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure la implicació de cada alumne/a en el seu 

procés educatiu. 

d) Dur a terme la informació i orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de l'alumnat, 

tot evitant condicionants lligats al gènere. 

e) Vetllar per la convivència del grup i la seva participació en les activitats del centre. 

f) Tutoritzar de les pràctiques en les empreses i vetllar pel compliment del pla d’activitats 

3.3.2. Mecanismes de coordinació de la tutoria 

En el cas d’ESO i Batxillerat el coordinador de nivell i els tutors tenen assignada una hora a l’horari i es 

reuniran sempre que ho convoqui el o la coordinador/a de nivell, com a mínim mensualment. En el cas CF es 

reuniran quan ho convoqui cap d’estudis a l’hora assignada per la reunió de tutors. 

3.3.3. Mecanismes d'assignació de recursos per a l'atenció de necessitats educatives específiques 

La comissió CAD (a ESO) és la que vetllarà per tal d’assignar als alumnes afectats als recursos disponibles al 

centre. 
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3.4. Orientació acadèmica i professional 

L’alumnat i els seus representants legals, en cas de menors d’edat matriculats al centre, rep aquesta 

orientació a partir de l’acció tutorial dels tutors i tutores dels grups-classe i de les reunions amb els òrgans de 

coordinació a partir d’un calendari d’orientació acadèmica que s’elabora anualment. 

Per tant, el centre ofereix orientació acadèmica i professional a l’alumnat del centre i  a qualsevol persona 

que s’adreça a nosaltres per informar-se sobre els estudis d’ESO, com dels itineraris de batxillerat i/o els 

itineraris professionals de les famílies professionals que imparteix el centre. 

3.4.1. Orientació a l'ESO 

Orientació acadèmica i professional a 1r i 2n d’ESO: 

o L’orientació que es dóna al primer cicle d’ESO és bàsicament acadèmica i personal. L’únic itinerari 

acadèmic a triar que té l’alumnat és el de l’oferta anual de matèries/optatives, oferta feta per 

cadascun des departaments o seminaris i que es dóna a conèixer a l’alumnat i les famílies a través 

dels tutors. Aquestes optatives ajuden a iniciar, reforçar i ampliar competències necessàries per al 

seu currículum. 

o També hi ha l’orientació de caire personal que els tutors amb la col·laboració del departament 

d’orientació recomanen a l’alumne/a en base a les seves necessitats educatives i extra educatives. 

Amb el suport de les famílies, aquesta orientació es pot traduir en una adaptació curricular, en una 

beca per a una sortida o un reforç extraescolar. 

 

Orientació acadèmica i professional a 3r i 4t d’ESO: 

o A finals de tercer curs es treballa a tutoria l’itinerari pel curs següent a través de les optatives que 

hauran de triar. Se’ls informarà de quines són més adients en funció de si volen fer un itinerari més 

orientat a seguir els estudis de Batxillerat o per si volen seguir els estudis postobligatoris amb un cicle 

formatiu o entrar al món laboral. 

o Els alumnes de quart d’ESO visiten el Saló de l’Ensenyament i assisteixen a xerrades informatives 

sobre batxillerat, cicles formatius i altres sortides en funció de cap a on orienten el seu futur. 

 

3.4.2. Orientació a batxillerat i cicles formatius 

o Al Batxillerat, aquest és el principal tema de la tutoria i es fa palesa en activitats concretes com són la 

participació a les portes obertes de les universitats. Durant el primer curs es fa servir la web 

https://www.unportal.net/, que els permet aconseguir informació sobre els diferents Graus 

universitaris i a segon s'aclareixen conceptes sobretot de cara a la selecció de les matèries de les 

PAU i la seva repercussió en la posterior preinscripció universitària. S’informa també de la possibilitat 

d’accedir als Cicles Formatius de Grau Superior, ja sigui a través de les proves d’accés o amb l’accés 

directe havent aprovat el Batxillerat. 

https://www.unportal.net/
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o Pel què fa als cicles formatius. Els tutors seran els encarregats de l’orientació, assessorant sobre les 

diferents possibilitats un cop acabin el curs: fer un altre cicle del mateix grau en diferent especialitat, 

fer un grau superior si estan cursant un grau mig, accés a un Grau universitari o quines possibilitats 

laborals existeixen. Per dur a terme aquesta orientació alumnes, famílies i professorat també 

disposaran de la web https://www.unportal.net/. 

o A 4rt ESO els tutors seran els encarregats de l’orientació, assessorant sobre les diferents possibilitats 

un cop acabin el curs. 

 

3.5. Avaluació 

L'avaluació és una eina educativa fonamental que ha de tenir en compte les capacitats, interessos, habilitats i 

necessitats de tot l'alumnat, actuant sobre el procés d'aprenentatge per tal de proporcionar l'ajut pedagògic 

més adequat en cada moment. Aquest coneixement global de l'alumnat ha de servir per: 

a) Orientar i assessorar l'alumnat i suggerir-li modificacions. 

b) Informar (pares i professorat) 

c) Establir activitats de recuperació i de reforç 

d) Incitar el professorat a modificar o alternar determinades metodologies i/o sistemes de treball. 

 

3.5.1. Com es fa l'avaluació 

L'equip docent de cada nivell i/o CF és l'òrgan que fa el seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i decideix 

les actuacions pertinents per a afavorir la millora constant de cada alumne. L'equip docent complert es 

constitueix en Junta d'Avaluació per tal de qualificar i orientar els processos de l'alumnat amb els ítems 

previstos a cada etapa. Els resultats d'aquestes sessions de la Junta d'Avaluació s'enviaran als tutors legals 

de l'alumnat en forma de butlletí escrit i al/a cap d'estudi per al seu tractament estadístic. Els professors de 

cada matèria informen als alumnes dels mecanismes i criteris d'avaluació/RA i de què se l'avaluarà. Abans de 

cada sessió d'avaluació i amb prou antelació perquè el professor-tutor tingui temps de preparar-la, el 

professorat haurà d'haver entrat les qualificacions i els comentaris a l’ESFERA/SAGA. A les sessions 

d'avaluació es valorarà el rendiment i el comportament de cada alumne en cada matèria. A CCFF es valorarà 

el rendiment i l’assoliment de les competències. Per a l’ESO, Batxillerat i CCFF a la meitat del primer 

trimestre es faran les avaluacions inicials/diagnòstiques  per valorar el funcionament dels grups i poder 

aplicar les mesures correctives necessàries. Del resultat d'aquesta avaluació inicial s'informarà:  

- A ESO i Batxillerat als tutors legals dels alumnes (en el cas d’alumnes menors d’edat ) 

mitjançant butlletins escrits que, en aquest cas, només contindrà informació qualitativa del 

rendiment de l'alumne en cada matèria a l’ESO i informació quantitativa numèrica al 

Batxillerat. En les reunions d’inici de curs s’informarà a les famílies del calendari i 

funcionament de les avaluacions inicials. 

https://www.unportal.net/
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- A CF als alumnes a una sessió de tutoria. 

3.5.2. Junta d’avaluació 

La junta d'avaluació d'un grup d'alumnes està configurada per tots els professors que imparteixen classe en 

el grup i actuarà segons: 

a) El tutor aixecarà acta de cada sessió d'avaluació en la qual constarà la relació d'assistents, els resultats 

generals del grup i els acords presos, d’acord al model d’acta del centre per a cada avaluació, disponible en 

la intranet del professorat (ESO i Batxillerat) i a la Unitat compartida del  Drive de Departaments FP (FP). 

b) Els professors avaluaran els alumnes amb criteris d’objectivitat d'acord amb els criteris establerts en la 

programació del departament/seminari corresponent/MP. Les proves escrites que s'hagin realitzat al llarg del 

període que s'avalua s'hauran d'haver mostrat als alumnes, degudament corregides. Les famílies, tutors 

legals i alumnes majors d’edat tenen dret a demanar aclariments pel que fa a la correcció d'aquestes proves. 

En el cas de reclamacions a les qualificacions finals se seguirà el tràmit establert segons la normativa d’inici 

de curs i el procediment de reclamació de notes del centre. 

 

3.5.3. Avaluacions 

Es faran, per ordre d'aparició, una avaluació inicial a mitjans del primer trimestre, dues avaluacions parcials 

coincidint amb els finals del 1r i 2n trimestre, una avaluació final ordinària a finals del curs i una avaluació final 

extraordinària al juny per l’ESO i Cicles Formatius i al setembre per Batxillerat. En el cas del curs de 2n de 

Batxillerat, les avaluacions parcials s’adequaran a la durada real del curs i l'avaluació final ordinària 

s'avançarà al mes de maig per permetre tenir les actes amb suficient antelació perquè els alumnes es puguin 

presentar a les PAU de juny. En aquest mateix curs, l'avaluació extraordinària es farà a finals de juny, perquè 

els alumnes que no han aprovat per curs però sí en els exàmens extraordinaris es puguin presentar a les 

PAU de setembre. 

 

3.5.4. Reclamacions a les qualificacions 

Les reclamacions a les qualificacions finals o a les obtingudes al llarg del curs es resoldran a partir del que 

disposa la resolució amb les instruccions per a  l'organització i funcionament dels centres públics docents de 

secundària que publica el Departament d'Ensenyament al principi de cada curs. A fi i efecte de justificar 

qualsevol reclamació, els departaments guardaran els documents de les qualificacions dels alumnes, com ara 

exàmens, exercicis i treballs, fins el 31 d'octubre del curs següent a l'actual. Aquests documents també 

serveixen per informar del procés d'aprenentatge a alumnes i a pares i per tant han d'estar accessibles, sigui 

en format paper o digital, si l'alumnat o la família ho sol·licita. 
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4. Participació de la comunitat escolar en el centre 

4.1. Famílies 

La participació és un dret i un deure de totes les persones en les societats democràtiques, és un procés que 

es construeix col·lectivament per obtenir beneficis personals i col·lectius. Participar en l’àmbit educatiu, vol 

dir, sobretot, ser protagonista del propi procés educatiu. 

La participació dels pares i mares en el procés escolar dels fills és un dret però també és un deure. La Llei 

d’educació, en el seu article 25, exposa que les mares, els pares o els tutors tenen el dret i el deure de 

participar activament en l’educació de llurs fills, i el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell 

escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia. Dit d’una altra 

manera, els centres educatius han de facilitar que les famílies puguin exercir les seves responsabilitats. 

 

4.1.1. Participació de les famílies en el centre  

Els pares i mares poden participar en la vida de centre deformes i graus molt diversos. Algunes d’aquestes 

formes tenen un caràcter més voluntari per a les famílies, però d’altres formen part de les seves 

competències i responsabilitats.  

o Participació de les famílies en el seguiment i procés escolar del seus fills. Tal Com marca la 

normativa, les famílies són les primeres responsables l'educació i la formació dels fills i, per tant, els 

han d’acompanyar en el procés escolar. En aquest sentit, el centre impulsarà l’acció tutorial 

compartida entre escola i família per dur a terme una acció educativa coherent i coordinada  

o Participació de les famílies en el funcionament de centre.  

● Representació. El centre garanteix la participació de les famílies en el Consell Escolar i les 

diferents comissions que se’n derivin. D’altra banda, les mares i pares de l’alumnat matriculat 

al centre poden constituir una associació. Les AMPA, associacions de mares i pares, tenen 

per finalitat essencial facilitar la participació de les famílies en el Projecte Educatiu De Centre 

i de les diferents actuacions que s’hi desenvolupin.  

● Projecte compartit. Durant les reunions del Consell Escolar es disposarà de moments per a la 

reflexió i per al debat amb les famílies i la resta de la comunitat educativa que permetrà 

compartir objectius, significats i construir iniciatives educatives en un projecte comú.  

D’altra banda, per poder participar i progressar cap a la implicació en els processos que es donen als centres 

educatius, cal estar informat. En aquest sentit, calen canals d'informació eficaços que permetin a les famílies 

disposar de la informació necessària en tot moment per poder participar, per això, des de l’institut es 

treballarà perquè es realitzin a través del correu electrònic, el què permet una comunicació molt ràpida i 

universal. 
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4.1.2. Intercanvi d'informació entre famílies i centre 

El centre establirà, segons el calendari de preinscripcions, un dia de “jornada de portes obertes” en el que 

s’informarà a les famílies sobre tots els aspectes relacionats amb l’educació dels seus fills/es:  

o Nivells educatius  

o Projecte educatiu  

o Projecte lingüístic  

o Oferta d’activitats complementàries i extraescolars  

o Funcionament i organització  

o Informació sobre l’AMPA  

Els diferents comunicats adreçats a les famílies es realitzaran mitjançant el correu electrònic que 

obligatòriament han de donar al centre al moment de fer la preinscripció o matrícula. Quan alguna una d’elles 

no disposi de correu, la informació la rebrà en paper a través de l’alumne/a. Donat el cas d'oferir la informació 

en paper, s'oferirà una per família, oferint-la, si hi ha germans, al més petit. Al llarg del curs escolar el 

professorat tutor tindrà com a mínim una entrevista amb la família de l’alumne per fer el seguiment del procés 

aprenentatge de l’alumnat i l’altra, si es considera convenient, posterior a l’entrega dels informes. La Carta de 

Compromís és el document que les famílies signen quan l’alumne/a està matriculat al centre, i que simbolitza 

el “contracte” família–escola. Dins el mateix document s’especifica que es revisarà cada dos cursos, per tal 

de fer les actualitzacions oportunes. 

 

 

5. Normes de funcionament del centre referents al professorat 

5.1. Qüestions generals 

Les funcions i responsabilitats es troben explicitades en la normativa vigent, el Projecte Educatiu i les normes 

d’organització i funcionament del centre. 

 

5.1.1. Assistència del professorat 

Els professors estan obligats a complir l’horari i el calendari d’activitats establerts en la programació general 

anual del centre. També estan obligats a assistir als claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que 

correspongui i a les altres reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del centre 

que siguin degudament convocades per la direcció. 

Les faltes d’assistència són justificades quan hi ha llicència o permís concedits. 

 

5.1.2. Drets i deures 

o Participar en els òrgans de govern i gestió del centre. 
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o Reunir-se lliurement a les instal·lacions del centre per tractar assumptes acadèmics, laborals o 

derivats de la seva condició de professors/es, en horaris que no interrompin les activitats lectives dins 

de l’horari en què el centre estigui obert. 

o Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, d’acord amb la 

programació general. 

o Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les activitats 

lectives. 

o Ésser assistit i protegit per l'Institut envers qualsevol atemptat contra llur persona o llurs béns, per raó 

de l’exercici de llurs funcions. 

o Col·laborar en tasques fora de l’horari ordinari (portes obertes, representació del centre,en activitats 

del municipi, etc.). 

o Cada un/a dels professors/es del centre pot exercir lliurement el dret de vaga, sempre que aquesta 

estigui convocada legalment.  

5.1.3. Horari 

L’horari del professorat vindrà donat per les instruccions d’inici de curs, a través del document “Documents 

per a l'organització i la gestió dels centres Personal docent”. 

Els professors dels centres educatius públics inicien les activitats d'organització del curs l'1 de setembre. Les 

activitats dels professors que es programen al centre acaben el 30 de juny. Tot i que amb caràcter general, el 

mes de juliol es reserva perquè els professors puguin fer activitats de formació, la direcció del centre pot 

requerir la presència de professors els primers dies de juliol, en cas que es produeixin circumstàncies 

excepcionals que ho facin necessari. Durant el període indicat, els professors titulars de la plantilla del centre 

tenen l'horari laboral setmanal que s'estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de 

Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals. 

o 19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a l'alumne 

(docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup) i a activitats directives i 

de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions. Aquestes 19 hores 

es podran prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del 

curs escolar a causa de variacions trimestrals.  

o 5 hores d'activitats complementàries d'horari fix: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals de 

departament o seminari, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes 

per a l'atenció a la diversitat, entrevistes amb pares o tutors legals, manteniment del laboratori i aules 

específiques, organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de determinats 

programes d’innovació.  

o 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i del 

consell escolar, reunions amb pares o tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres, 

reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, coordinació o tutoria de 
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les pràctiques de la formació inicial de professors, tutoria de professors novells i altres encàrrecs que, 

en el marc de les seves funcions, li faci el director del centre).  

o 7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de 

formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.  

Dintre de l’horari total esmentat, el director pot encarregar activitats a un professor o professora fora del seu 

horari personal de compliment al centre. En el cas que es superi el total de la jornada laboral setmanal, 

l'escreix de dedicació horària s’ha de compensar, a criteri del director del centre, amb hores.  

Am el que preveu el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, el director del centre 

pot modificar amb caràcter transitori i provisional l'assignació de grups i la distribució de les hores lectives 

d'un professor o professora, per tal que pugui atendre hores de classe que quedarien sense impartir. Aquesta 

modificació pot afectar també la distribució de les hores complementàries d'horari fix. 

 

5.1.4. Llicències, permisos, retards i absències 

Les llicències competència del director dels Serveis Territorials cal demanar-les a la Delegació Territorial i 

caldria comunicar-ho amb diligència i documentació a Direcció, que en podrà fer la tramitació. Es 

concedeixen per les causes següents: 

● Estudis (sense retribució) 

● Assumptes propis 

● Accident laboral 

● Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim especial de MUFACE) 

● Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim general de la Seguretat 

Social) 

● Formulari de sol·licitud per a totes les llicències 

● Cita prèvia als serveis territorials 

 

Els permisos els concedeix el Director i s’han de sol·licitar prèviament. Es pot concedir permís per: 

● Trasllat de domicili 

● Exàmens 

● Deure inexcusable 

● Matrimoni d'un familiar fins a segon grau de consanguinitat 

● Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d'adopció o 

acolliment 

● Assistir a activitats de formació 

● Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d'educació especial o d'atenció 

precoç 

● Mort, accident o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat 
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● Hospitalització del convivent o d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat 

● Naixement de fills prematurs 

● Flexibilitat horària recuperable 

 

 

El permís regulat als punts anteriors s’haurà de sol·licitar prèviament i serà concedit pel Director. En el cas 

que el deure inexcusable esmentat a l’apartat “d” pugui considerar-se com de “força major”, sense possibilitat 

de ser sol·licitat prèviament, el Director podrà qualificar-lo com a tal, ateses les raons que, amb posterioritat, 

es presentin per escrit.  

Es recorda que l’absència del centre motivada per la participació en els tribunals de les proves d’accés a la 

universitat (PAU) requereix l’autorització de la direcció del centre. 

Cal avisar amb la màxima antelació possible qualsevol falta d’assistència que es pugui preveure, mitjançant 

el lliurament al Cap d’Estudis de l’imprès corresponent, amb la documentació justificativa pertinent. 

El professor/a absent lliurarà al Cap d’Estudis el material de treball necessari per tal que els alumnes quedin 

degudament atesos pels professors/es de guàrdia mentre duri l’absència. 

Quan la falta d’assistència no s’hagi previst, es comunicarà pel mitjà més ràpid i el més aviat possible, 

indicant el motiu i la durada previsible així com enviant la feina i tasques a realitzar per l’alumnat. En 

reincorporar-se, al professor/a afectat, complimentar el full de comunicació de faltes, adjuntant-hi la 

documentació justificativa. 

Quan es produeixi una manca d’assistència o de puntualitat que no es justifiqui, el Director ho comunicarà per 

escrit a l’interessat/da, segons model oficial. 

No més tard del dia 10 de cada mes, secretaria enviarà a la Delegació Territorial a través dels canals oficials 

la relació dels professors/es amb faltes d’assistència justificades o injustificades. En aquesta relació s’hi 

adjuntarà còpia de la comunicació de la falta i les possibles al·legacions de l’interessat/da. 

La inclusió d’un professor/a a la relació de faltes injustificades, implica la deducció d’havers pertinent i, si 

s’escau, la subjecció a les responsabilitats previstes a l’actual règim disciplinari dels funcionaris/es. 

 

5.1.5. Règim disciplinari 

Tal i com marquen 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.  

 

FALTES QUE ES CONSIDEREN LLEUS (art. 117 del text únic de la Llei de la Funció Pública aprovat pel D. 

1/1997): 
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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:  

- És falta lleu si ha incomplert menys de 10 hores al mes.  

- És falta greu (per tant, el director no podrà imposar sanció, només podrà proposar incoació 

d’expedient disciplinari) si ha faltat 10 hores o més al llarg d’un mes.  

- Cal remarcar que no es pot computar el temps total 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, sino comporta l’execució de tasques 

incompatibles o que requereixin la compatibilitat prèvia.  

h) L’incompliment dels deures i les obligacions del funcionari, sempre que no constitueixin falta molt 

greu o greu 

 

SANCIONS APLICABLES A FALTES LLEUS (art. 119 Llei de la Funció Pública)  

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.  

 

GRADUACIÓ FALTES I SANCIONS(art. 120 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 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.  

d) La participació en la comissió o en l’omissió, com autor o inductor. 

Els passos a seguir en un procediment sumari per faltes lleus serà el determinat pels articles anomenats en 

aquest apartat, l’article 50.4 del Decret 102/2010 d’Autonomia i l'article 12 del Decret 155/2010 de direcció de 

centres educatius. 
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5.1.6. Professorat de guàrdia 

Guàrdies ordinàries 

Les hores de guàrdia formen part de l’horari fix que cada professor/a ha de complir obligatòriament al Centre. 

Quan per motiu de la realització d’activitats complementàries o extraescolars un professor/a quedi lliure de 

treball amb els alumnes durant una o més hores del seu horari lectiu, s’incorporarà al grup de professors/es 

que tinguin assignada guàrdia durant aquestes hores, i seran els primers en cobrir les guàrdies dels 

professors que han anat a la sortida. 

Són funcions del professor/a de guàrdia: 

o Tenir especial cura, amb la col·laboració de tot el Claustre, d’ajudar a reduir al màxim els períodes de 

permanència dels alumnes a l’aula sense la presència del professor/a, ja que aquestes estones són 

una de les principals fonts de deteriorament de les instal·lacions i material del Centre. En aquest 

sentit, cal que el Claustre tingui present intentar agilitzar al màxim els canvis de classe i ser molt 

curós amb la puntualitat. 

o Un membre de l’Equip Directiu indicarà a cada professor/a de guàrdia la tasca que ha de realitzar. 

Habitualment, a banda de les guàrdies que calgui cobrir, dos dels professors o professores de 

guàrdia restaran assignats a la sala de guàrdies, en la qual romandran durant tota la guàrdia. La 

resta de professors de guàrdia han de vigilar la planta que el membre de l’equip directiu els indiqui. El 

professor/a que no tingui assignada cap suplència ni assignada vigilància a la sala de guàrdies 

romandrà al seu departament o en l’espai que comuniqui al membre de l’equip directiu de guàrdia. 

Cap professor de guàrdia pot absentar-se del centre durant les hores que tingui encomanades de 

guàrdia, ja que en cas de necessitat ha de poder ser localitzar ràpidament pel membre de l’equip 

directiu que estigui de guàrdia.  

 

Són tasques del professor de guàrdia encarregat de la vigilància dels passadissos: 

o Fer una ronda per les dependències del nivell que se li hagi assignat durant els primers 10 minuts de 

classe per tal de comprovar que tots els alumnes s’han incorporat a les seves aules amb el 

professor/a corresponent. 

o Tenir una actitud proactiva i atenta a possibles anomalies que es puguin produir: aules sense 

professorat, alumnat present als passadissos, etc. 

 

Són tasques del professor de guàrdia encarregat de la sala de guàrdies: 

o Obrir puntualment la sala de guàrdies. 

o Anotar a la intranet l’hora d’arribada a la sala de guàrdies de l’alumne expulsat. 

o El professor/a que hagi expulsat l’alumne/a li haurà indicat, abans d’abandonar l’aula, la feina que ha 

de realitzar durant la resta de l’hora. Si per raons excepcionals no ho ha fet, el professor/a de guàrdia 
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li marcarà una tasca concreta a realitzar. Cal que l’alumnat expulsat a la sala de guàrdies tingui 

sempre una feina a fer, aquesta si cal, pot ser copiar. 

o Controlar la feina realitzada pels alumnes expulsats i mantenir l’ordre i el silenci a la sala de guàrdies. 

o Deixar la clau del lavabo a l’alumnat de la planta 0 que així ho sol·liciti. Encarregar-se que aquest 

s’apunti a la llista de control d’accés al lavabo i assegurar-se que l’alumne/a en qüestió retorna la 

clau. 

o Comprovar que a l’inici i final de la guàrdia hi ha les claus del carro de portàtils  i del lavabo al calaix 

de la taula del professor. 

o Tancar la sala de guàrdies en cas que no hagi de romandre-hi cap alumne a la següent hora o 

esperar l’arribada del següent professor de guàrdia per tal d’evitar que aquell alumnat que hi hagi de 

romandre es quedi sol. 

 

Són tasques del professor/a que realitzi la suplència d’un professor/a absent: 

o Controlar l’assistència del grup classe que se li ha assignat, passar llista i deixar-ne constància a la 

intranet. 

o Encarregar la feina que hagin deixat preparada els professors/es absents, controlar la seva 

realització i recollir-la si s’escau. 

o Mantenir l’ordre i disciplina en tot moment en l’aula assignada. 

 

Són tasques del professor/a que realitzi la guàrdia Covid: 

● Assegurar-se que a la Sala de Prevenció no hi ha cap alumne/a sol esperant a que els responsables 

familiars el recullin. 

● Rellevar al professor Covid que estigui a la Sala de Prevenció amb l’alumne/a “cas sospitós” a l’inici 

de la seva hora de guàrdia. 

● Esperar a la sala de guàrdies per si arriba un cas sospitós Covid. 

● Assegurar-se de subministrar i col.locar-se (professor/a i alumne/a cas sospitós Covid) la mascareta 

quirúrgica tant bon punt aquest alumne/a entri a la sala de guàrdia. 

● Informar a consergeria de l’alumne/a cas sospitós Covid per tal que s’informi a direcció i direcció 

informi als pares/tutors de l’alumne/a. 

● Restar amb l’alumne/a cas sospitós Covid a la Sala de prevenció fins que l’alumne/a sigui recollit pel 

familiar o persona autoritzada. En el cas de canvi d’hora si els familiars de l’alumne/a o persona 

autoritzada encara no han recollit l’alumne/a, esperarà que arribi el professor/a Covid de l’hora 

següent. L’alumne/a mai estarà sol a la sala de prevenció. 

● Seguirà els protocols en matèria de neteja i desinfecció de la sala de prevenció. 

 

Guàrdies generades per sortides 
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Els dies en què algun professor lliuri com a conseqüència d’una sortida, aquestes hores passen directament 

a disposició de l’equip directiu, qui realitzarà un horari de substitucions per aquelles hores que quedin 

desateses pels professors acompanyants a la sortida. 

 

Guàrdies de pati 

A les hores d’esbarjo hi haurà sis professors/es encarregats de la vigilància dels patis, que patrullaran en 

parella pel pati que el membre de l’equip directiu de guàrdia li hagi assignat (davanter, central o pistes). 

El professorat de guàrdia ha d’ocupar ràpidament el seu lloc assignat per tal de vetllar pel correcte 

funcionament de l’ordre i disciplina de sortida als patis.  

En cas de pluja el professorat de guàrdia de patí vigilarà l’espai assignat: entrada a l’edifici, patí central i 

passadís de sota la passera, i entrada i sortida a pistes.  

El professorat assignat al pati davanter, cal que ajudi al conserge en el control de la sortida d’alumnat per 

evitar que alumnat no autoritzat abandoni el centre.  

L’esbarjo es comptabilitzarà com una hora sencera de guàrdia. 

Els professors de guàrdia vetllaran perquè es respectin les normes de convivència del centre. En particular: 

o Vigilaran que no hi hagi alumnes d’ESO a l’interior de l’edifici durant l’esbarjo. 

o Vigilaran que els alumnes no utilitzin la passarel·la que comunica les dues ales de l’edifici. 

o Vetllaran perquè els alumnes d’ESO no surtin del recinte escolar durant els esbarjos. 

o El professor de guàrdia ha de sancionar amb faltes de comportament a aquells alumnes que no 

respectin les normes d’acord amb les sancions regulades a les normes de convivència.  

 

Guàrdies de biblioteca 

A les hores d’esbarjo hi haurà un professor/a encarregat de la vigilància de la biblioteca. L’ús de la biblioteca 

serà exclusivament per a estudi o treball escolar, consulta de bibliografia i lectura. El professor/a de guàrdia 

tindrà cura que es compleixi la normativa específica de la biblioteca: 

o No es pot menjar ni beure a la biblioteca 

o No es poden utilitzar els ordinadors a l’hora de l’esbarjo, llevat que l’alumne presenti una autorització 

signada per algun/a professor/a del centre (segons model de l’intranet) 

o Es mantindrà en tot moment el silenci i un clima d’estudi 

o El professor de guàrdia a la biblioteca serà l’encarregat d’obrir i tancar la biblioteca. En cap cas 

deixarà alumnes sola a la biblioteca en finalitzar la guàrdia.  
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6. Normes de funcionament del centre per als alumnes 

6.1. Drets 

6.1.1. Drets de l'alumnat 

Com a resultat de la publicació 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, reflectim en aquest apartat 

els drets i deures dels alumnes. Tot i això, i així cal fer-ho en cas de dubte, s'ha de consultar l'anomenat 

Decret com a norma superior. 

1. Dret a la formació: L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el 

desenvolupament integral de la seva personalitat. 

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. 

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. 

4. Dret a la integritat i la dignitat personal: Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva 

intimitat i la seva dignitat personal. A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. A dur 

a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. A un ambient 

convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 

5. Dret de participació: L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els 

termes que preveu la legislació vigent. 

 

6. Dret de reunió i associació: L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'alumnat té dret a associar-se. 

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. 

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. L’administració educativa 

garanteix aquest dret mitjançant l’establiment d’una política d’ajuts adequada i de polítiques 

educatives d’inclusió escolar. 
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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 té dret a rebre l'ajut que 

necessiti. L’administració educativa procurarà l’ajut necessari per al seu assoliment. 

12. Dret a la protecció dels drets de l'alumnat: Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres 

educatius que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest Decret o 

del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia. 

6.2. Deures 

6.2.1. Deures dels alumnes 

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. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, 

en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general 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. 

 

6.2.2. Normes de convivència i règim disciplinari 

Les normes de convivència, d’acord amb el Real Decret 279/2006 de 4 de juliol, són: 

✔ 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. 

✔ No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 

✔ Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent. 

✔ Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs 

on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar. 

✔ Complir les normes de funcionament i organització del centre. 

✔ 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, d'acord amb el 

procediment que estableixi les normes d’organització i funcionament del centre i la legislació vigent. 

✔ 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. 
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✔ 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. 

✔ Respectar els protocols que es marquin en temes de salut i derivats per la pandèmia provocada per 

la COVID. 

 

6.2.3. Comportament dins del recinte escolar 

1. Marc horari 

Les classes comencen de forma ordinària per a tot l’alumnat a les 8:30 h al i acaben a les 15h.Les portes 

exteriors d’accés al centre del carrer Canigó, s’obriran a les 8:20 h i es tancaran a les 8:35 h. Les portes 

interiors d’accés directe a les aules s’obriran a les 8:25h per tal que els alumnes s’adrecin de forma 

ordenada, sense perdre temps i sense cridar a les seves aules. 

2. Assistència  

L’assistència de l’alumnat al centre és obligatòria (art. 22.1.a) de la Llei d’educació i controlada pel 

professorat. Aquest principi d’obligatorietat, s’aplica a tots els nivells educatius i és independent de l’edat 

de l’alumne. A més a més, és molt important tenir en compte que en el marc d’avaluació continua en el 

que es treballa, la no assistència pot perjudicar notablement el rendiment i avaluació de l’alumnat.  

Qualsevol falta d’assistència ha d’estar justificada per escrit. La justificació en cas d’alumnat menor d’edat 

l’ha de realitzar els pares o en la seva absència tutor legal, i en cas de majors d’edat pel propi interessat. 

Com a norma general, es considerarà falta justificada aquella que estigui suportada per un document 

oficial. En la resta de casos, serà el tutor qui decideixi si el motiu al·legat és causa justificada o no de 

l’absència. En cap cas adormir-se es considerarà causa justificada. 

Els justificants d’assistència es lliuraran a la secretaria del centre en el cas de l’alumnat d’ESO i 

batxillerat, i directament al tutor en el cas de cicles formatius en un termini màxim de 15 dies des del dia 

de la reincorporació de l’alumne al centre. El no lliurament dins d’aquest termini implicarà automàticament 

la impossibilitat de justificar la falta d’assistència realitzada.  

En cas d’una falta d’assistència prevista, cal que la comunicació es realitzi prèviament i per escrit. En cas 

d’una falta d’assistència imprevista, cal notificar-ho al centre (via telefònica o telemàtica) i, en cas que 

això resulti impossible, es comunicarà de forma immediata el dia en què l’alumne s’incorpori a classe.  

En el cas de l’alumnat menor d’edat, el pare, mare o tutor legal podrà accedir a la intranet del centre per 

tal de consultar les faltes, expulsions i incidències del seu fill/a.  

Addicionalment al control d’assistència ordinari realitzat per cada professor a cada hora lectiva, per 

primer i segon d’ESO,el centre trucarà a les famílies per informar de la no assistència injustificada de 

l’alumnat a primera hora del matí. 

3. Accés i sortida del centre 

Els accessos al centre vindran determinats pel Pla d’Organització i Actuació Covid del centre, que es pot 

consultar a la Web del centre: 
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 https://agora.xtec.cat/iessantfeliu/wp-content/uploads/usu232/2020/10/17003318-INS-SANT-FELIU-PLA-

ORGANITZACIO-CENTRE-COVID19-v00-versio-WEB.pdf 

 

4. Sortides d’emergència 

Els usos de les sortides d’emergència vindran determinats pel Pla d’Organització i Actuació Covid del 

centre. 

5. Canvis de classe 

Quan s'hagi de canviar d'aula entre classe i classe s'haurà de fer mantenint l'ordre, sense cridar i sense 

perdre temps. 

Cal esperar el professor o la professora dins de l'aula, si és oberta. Si passats cinc minuts no ha arribat el 

professor/a, el delegat/a serà l’encarregat d’anar a la consergeria del primer pis a comunicar-ho al 

membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia. 

Si hi ha alumnes autoritzats per no assistir a algunes classes, en cap cas romandran als passadissos ni 

zones properes a les aules durant els intervals d’espera. 

6. Permanència al centre 

L’alumnat ha de romandre al centre durant tot l’horari destinat a les sessions de classe i activitats 

escolars. Quan per motius d’organització s’alterin les classes o activitats escolars programades, els 

alumnes romandran en dependències del centre, i en tindrà cura un/a professor/a.  

Les sortides d’alumnes menors d’edat del centre en l’horari de classes i d’activitats escolars, inclòs el 

temps d’esbarjo, s’hauran d’autoritzar per escrit per part de les famílies amb el vist-i-plau del professor 

afectat, la cap d’estudis, o algun altre membre de l’equip directiu. Qualsevol professor o conserge podrà 

demanar l’autorització preceptiva als alumnes que surtin del centre durant l’horari lectiu. En cap cas 

l’alumnat podrà abandonar el centre tot sol, cal que el pare, mare o tutor legal el vingui a recollir.  

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius que cursin assignatures soltes podran sortir del centre 

durant les hores que no tinguin classe. 

Només a Cicles Formatius de grau superior es podran avançar hores en cas d’absència d’un professor. 

Es podrà fer sempre i quan tinguin coneixement dels canvis tant els professors implicats com els alumnes 

i amb prèvia comunicació al Cap d’Estudis d’FP.  

7. Esbarjo 

Durant l'hora d'esbarjo els alumnes no poden romandre a les aules, laboratoris, aules d’informàtica, etc. 

Els professors s'ocuparan que no quedi ningú dins d’aquests espais docents i els deixaran tancats. 

Igualment els professors tindran cura que no quedi cap alumne/a als passadissos. 

L’alumnat d’ESO romandrà al centre durant el seu temps d’esbarjo, acompanyats dels professors de 

guàrdia. Aquests, juntament amb un conserge, vetllaran perquè cap d’aquests alumnes surti del centre 

sense permís. 

https://agora.xtec.cat/iessantfeliu/wp-content/uploads/usu232/2020/10/17003318-INS-SANT-FELIU-PLA-ORGANITZACIO-CENTRE-COVID19-v00-versio-WEB.pdf
https://agora.xtec.cat/iessantfeliu/wp-content/uploads/usu232/2020/10/17003318-INS-SANT-FELIU-PLA-ORGANITZACIO-CENTRE-COVID19-v00-versio-WEB.pdf
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L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius major d’edat i menor d’edat, amb prèvia autorització per escrit 

del pares, podrà sortir del recinte de l’Institut si així ho desitgen. 

Els alumnes hauran de romandre a la seva zona de pati, seguint les instruccions del Pla d’organització 

COVID.  

Hi haurà també un professor de guàrdia que s’ocuparà d'atendre els possibles incidents dels patis central 

i d'entrada. 

El professorat de guàrdia de la zona de pistes serà qui permeti l'accés a l'interior del centre en algun cas 

excepcional.  

Els lavabos oberts durant l’esbarjo, són els de l'entrada del gimnàs i els del nivell 1. 

Durant tota l’estona de pati els alumnes poden fer ús de la biblioteca per llegir, treballar o consultar 

bibliografia. 

Quan faci cinc minuts que hagi sonat el timbre de sortida, les portes d'accés a l'edifici quedaran tancades.  

Els dies de pluja els alumnes romandran a la zona coberta del pati central o bé al passadís del bloc 

travesser. Els professors de guàrdia de la zona de pistes s'ocuparan del control d'aquest passadís.  

8. Telèfon mòbil 

Està prohibit l’ús del telèfon mòbil en hores de classe així com tenir-lo sobre la taula. Si un alumne/a 

incompleix aquesta norma, la Direcció podrà retenir el mòbil durant un període comprès entre un dia i una 

setmana, d’acord amb el criteri del professor que l’hagi confiscat. En cas de necessitat de comunicació 

amb l’alumnat per part de les famílies, la consergeria és el mitjà ordinari de comunicació.  

Només en aquells casos excepcionals, que per qüestions metodològiques sigui necessari l’ús del mòbil 

per realitzar alguna activitat, estarà permès el seu ús. S’hauran de seguir les instruccions del professor/a i 

només es farà servir per aquelles tasques que s’hagin indicat, donant tota llibertat al professor/a per 

confiscar el dispositiu si es considera que se n’ha fet un mal ús. Aquest tipus d’activitats hauran de formar 

part obligatòriament de la programació de departament. 

9. Ordinadors portàtils 

El alumes només portaran el seu portàtil previ avís al/la professor/a corresponent i si aquest/a dona el 

seu vist-i-plau. L’alumne serà el responsable en tot moment de la guarda i custòdia del dispositiu, i 

haurà de vetllar que no pateixi cap incident. 

10. Sala de guàrdies 

L’alumnat que sigui expulsat de classe s’adreçarà la sala de guàrdies i haurà realitzar la feina 

encomanada.  

11. Sala de prevenció 

L’ús d’aquesta sala es determinarà segons allò disposat al Pla d’Organització i Actuació COVID.  
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12. Ús d’altres espais 

Quan els alumnes fan ús d’altres espais (biblioteca, audiovisuals, gimnàs, piscina municipal, informàtica, 

laboratoris, etc.), a més d’aquestes normes de convivència han de respectar les normes específiques 

d’aquests llocs. 

13. Menjar i beure 

No està permès menjar o beure al recinte escolar (aules, lavabos, passadissos...) per norma general, 

excepte el moment dedicat a l’esmorzar a l’ESO, que serà 10 minuts abans d’acabar la classe de tercera 

hora (11:20h) en la qual l’alumne tindrà aquest temps per esmorzar de forma pausada i sense provocar 

cap incidència a l’aula en la que es trobi en aquell moment. El/la professor/a vetllarà pel bon 

funcionament de l’esmorzar i perquè en el moment de sonar el timbre tots els alumnes puguin anar al pati 

esmorzats. Totes les aules estaran equipades amb escombraries per reciclar (rebuig, plàstic i paper). Els 

alumnes de postobligatoris esmorzaran fora del centre. 

14. Neteja i manteniment de l’institut 

És fonamental, en un edifici on convivim tantes persones, tenir cura de mantenir-lo net i en ordre. Per 

això, tots els alumnes del centre col·laboraran en el seu manteniment essent curosos amb el mobiliari, 

parets i altres béns. 

En cas de desperfectes en les instal·lacions del centre, la responsabilitat econòmica serà a càrrec dels 

causants del desperfecte. Cada grup classe és responsable, a tots els efectes, de l'aula o aules que 

tingui assignades. Si s’observa algun desperfecte cal comunicar-ho a direcció, tal com fa diàriament el 

personal de neteja. 

Pel que fa al pati, escales i passadissos, cal utilitzar sempre les papereres i evitar embrutar les 

instal·lacions.  

No complir aquest precepte elemental serà causa d'advertiment i motiu de realitzar tasques de neteja. La 

seva reiteració serà causa de sanció. 

Es seguiran les indicacions marcades en el Pla d’organització i actuació Covid. 

15. Reunions d’alumnes 

L'Institut té assignada una sala per a ús dels representants dels alumnes. 

Per tal que els alumnes puguin exercir del dret de reunió, l'Institut donarà facilitats per a la celebració 

d'aquestes reunions, que s'hauran de comunicar prèviament a la Director/a, indicant a qui s'adreça la 

convocatòria, l'hora (que en casos especials podrà ser dins l'horari lectiu), la durada i el lloc on es preveu 

la celebració. 

Mentre duri l’estat provocat per la pandèmia (COVID), aquestes reunions s’hauran de fer telemàtiques. 

16. Vaga d’alumnes 

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

l'alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tindran la consideració de falta ni seran objecte 

de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de vaga, hagi estat prèviament comunicada 
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pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització 

dels seus pares.  

El centre ha de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l'assistència a 

classe a romandre al centre degudament atès. 

El centre emetrà un comunicat informatiu a les famílies, acompanyat en el cas d’alumnes de tercer i quart 

d'ESO d’una petició d’autorització per escrit, sempre i quan es compleixen les condicions següents: 

o que els representants dels alumnes de l’Institut hagin rebut una convocatòria de vaga de les 

diferents associacions estudiantils. 

o excepcionalment, si el motiu de la protesta es circumscriu a l’àmbit estrictament local, es podrà 

iniciar tot el procés amb el vistiplau de Direcció. 

o que els representants dels alumnes de l’Institut considerin oportuna l’adhesió a la vaga i 

n’informin els delegats en una reunió convocada especialment. 

o que els delegats hagin informat sobre els punts i accions reivindicatives a les classes i es posi a 

votació individual la participació a la vaga. 

o que els representants dels alumnes presentin a Direcció 48 hores abans el comunicat de la vaga. 

o relació nominal (nom, cognoms i signatura) de tots els alumnes del centre que pensen adherir-se 

a la vaga utilitzant els formularis de petició de vaga establerts i disponibles a la intranet del 

centre. 

o un escrit explicatiu per a les famílies. 

 

6.2.4. Comportament a les aules 

Treball a classe 

S'ha de portar a classe el material que el professor o la professora estableixi com a necessari per al bon 

funcionament de cada matèria. A classe no s'hi pot anar a escoltar i prou, cal estar-hi en actitud de 

treball: escoltar, prendre apunts, preguntar, participar...  

Ordre i manteniment d’aula 

Les aules, tallers, laboratoris,.. han d’estar sempre ordenats i nets. No es començarà una classe sense 

que es compleixi aquesta condició. En finalitzar el dia, els alumnes han de pujar les cadires sobre les 

taules per facilitar la neteja. Es disposarà d’un horari d’ocupació a cada aula.  

De manera ordinària, no es poden deixar ni bosses ni material (fotocòpies, llibretes, llibres, ets) a dins de 

les aules. És especialment important quan a la següent hora (i sobretot després del pati) s’ha de canviar 

d’aula així com un acabades les classes. 

 

6.2.5. Comportament a les activitats extraescolars 

Les normes descrites anteriorment seran igualment aplicables durant la realització d’activitats extraescolars i 

es mantindrà la capacitat sancionadora del professor. En el cas que un/a alumne/a hagi comès una infracció 
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greu o molt greu, si els professorat acompanyant ho decideix, es podrà notificar als pares per tal que el 

vinguin a buscar i se’l farà fora de l’activitat. 

 

6.2.6. La no assistència i la falta de puntualitat 

Retards 

L’alumnat menor d’edat que arribi amb posterioritat a l’inici de les classes, podrà entrar a l’institut amb prèvia 

justificació del motiu del retard al membre de l’equip directiu de guàrdia, qui determinarà si se l’autoritza a 

incorporar-se a la classe ordinària o si romandrà al pati interior de l’edifici, on hauran d’esperar asseguts i en 

silenci a l’inici de la següent classe.  

L’alumnat major d’edat que arribi amb posterioritat a l’inici de les classes, només podrà demanar que se’ls 

obri la porta i incorporar-se a les classes en cas que la causa del retard sigui de força major i amb prèvia 

autorització per part del membre de l’equip directiu de guàrdia. En qualsevol altre cas, haurà d’esperar a 

incorporar-se 10 minuts abans de la segona hora o bé després de l’hora d’esbarjo, moments en què es 

tornarà a obrir la porta.  

La no assistència de l’alumne/a suposarà una falta injustificada al programa de control de faltes, que li serà 

posada pel professor en el moment de passar llista. Aquestes faltes hauran de justificar-se pel 

pare/mare/tutor en cas de menors d’edat i pel propi alumne/a en cas de majors d’edat. L’acumulació de 

moltes faltes injustificades suposarà una incidència greu. 

6.2.7. Salut escolar 

Pel què fa a Salut escolar, es seguiran les indicacions de les instruccions d’inici de curs pertinents, és a dir, 

les marcades pel document “Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Salut escolar en els 

centres educatius”, emparats per la Normativa referida en el citat document. 

 

6.2.8. Alumnes accidentats 

En cas d’accident escolar, es seguiran les indicacions de les instruccions d’inici de curs pertinents, és a dir, 

les marcades pel document “Documents per a l'organització i la gestió dels centres - Assegurances, 

reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal”, emparats per la Normativa referida en el citat 

document. 

 

En cas d’accident i que sigui necessària atenció mèdica o el trasllat a l’hospital o el CAP, el directiu de 

guàrdia es posarà en contacte amb la família en el termini més breu possible per demanar-los indicacions. Si 

cal, s’acompanyarà a l’alumne fins al centre assistencial a on el porti l’ambulància fins que arribi un 

pare/mare/tutor legal. 

El centre disposa d’una farmaciola completa a consergeria amb material per  realitzar petites cures i al 

congelador hi ha bosses de gel per als cops i inflamacions. 
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En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumne 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. 

 

6.2.9. Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme 

Està prohibit fumar a tot l'Institut i a menys de 100 metres del recinte del centre. Aquesta prohibició es fa 

extensiva a les activitats extraescolars. 

No és permès el consum de begudes alcohòliques en el centre ni durant les activitats complementàries i 

extraescolars.  

Es treballarà pedagògicament a través dels tutors/es la prevenció en matèria de drogues i alcohol, durant les 

hores de tutoria, amb xerrades i a través de les activitats proposades al PAT. 

6.2.10. Gradació de mesures 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les conductes i actes contraris a la convivència 

dels alumnes són objecte de correcció del centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització 

d’activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjadors i transport o 

d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores 

que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats 

per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes i altres membres de la 

comunitat educativa. 

Per a la gradació en l’aplicació de les mesures correctores i de les sancions, cal tenir en compte els criteris 

següents: 

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

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

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

l’alumnat. 

o 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. 

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

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

 

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat, per tant, atenuants:  

o El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

o No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. 

o La petició d'excuses en els casos de injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre.  
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o L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.  

o La falta d'intencionalitat.  

o Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 

mediació. 

 

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat, per tant, 

agreujants: 

o Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa 

per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

o Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats 

recentment al centre. 

o La premeditació i la reiteració. 

o Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

En cas de suspensió temporal del dret d'assistir al centre, el tutor/a lliurarà a Direcció i a l'alumne/a un pla 

detallat de les activitats que haurà de realitzar, i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de 

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

En reincorporar-se, l’alumne/a es presentarà al membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia amb la feina 

feta i només podrà tornar a classe si se li’n fa una valoració positiva. Si l’alumne/a no porta la feina feta, 

aquell dia es quedarà a la sala de guàrdies. La Cap d’Estudis o tutor de l’alumne/a comunicarà a la família 

que no ha fet la feina i que no podrà tornar a l’aula fins que la feina estigui feta. 

En cas de sancionar alumnes a venir fora del seu horari, cal comunicar-ho prèviament a la família.  

El tutor/a comunicarà puntualment totes les sancions als pares seguint el mateix procediment. 

 

6.2.11. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures correctores 

Conductes contràries a les normes de convivència 

o Faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat (cada 12). 

o Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar. 

o Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. 

o El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o 

del de la comunitat escolar. 

o Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar. 

 

Mesures correctores per intentar corregir les conductes contràries a les normes convivència 

Apostem pel diàleg com a millor mesura de correcció. És recomanable que aquest diàleg el tinguin 

directament les persones afectades per un conflicte (un grup d'alumnes, el professor i l’alumne, etc.). A 
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vegades també participaran en el diàleg el tutor/a, el cotutor/a, el coordinador/a de curs o cicle i coordinació 

pedagògica i, si és necessari, caldrà la figura d'un mediador que condueixi la resolució i proposi solucions. 

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

l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. També ha de tenir en compte el nivell escolar en què es 

troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars o socials i la proporcionalitat amb la 

conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al manteniment i la millora del seu procés 

educatiu.  

 

MESURES CORRECTORES QUI POT APLICAR-LES 

a) Amonestació oral Qualsevol professor 

b) Privació del temps d'esbarjo Qualsevol professor 

c) Amonestació escrita  
Director/a, Cap d’estudis, 

Tutor/a 

d) Tasques educadores en horari no lectiu (amb un 

màxim de dues setmanes) i/o reparació econòmica 

dels danys causats al material del centre o bé a 

d’altres membres de la comunitat educativa 
Director/a 

Cap d'Estudis e) Suspensió dret a participar en activitats 

extraescolars i complementàries per un període 

màxim d’un mes 

f) Canvi de grup classe per un període màxim de 15 

dies 

g) Suspensió del dret d'assistència a determinades 

classes per un període no superior a cinc dies 

lectius. Durant la impartició d'aquestes classes 

l'alumne/a ha de romandre al centre efectuant els 

treballs acadèmics que se li encomanin 

Director/a 

Cap d'Estudis 

h) Compareixença immediata davant de la cap 

d’estudis 
Qualsevol professor 

 

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l'apartat anterior s'han de 

comunicar formalment als pares dels alumnes, quan aquests són menors d'edat. Es pot fer de forma escrita o 

mitjançant trucada telefònica. 
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6.2.12. Conductes greument perjudicials per a la convivència, qualificades com a falta, i sancions 

L’article 35.2. de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que les conductes i actes dels alumnes 

que perjudiquin greument la convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les sancions 

determinades per la pròpia llei, en el seu article 37. 

o Les injúries i ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la 

desconsideració. 

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

o Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar. 

o La falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics. 

o La suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

o El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o 

dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 

o L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre. 

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

o Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la intimitat i la integritat personal dels 

membres de la comunitat educativa del centre. 

o Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la 

incitació a aquests actes. 

o La comissió reiterada de conductes contràries a les normes de convivència del centre. (acumulació 

de 5 en cas d’ESO o de 3 en cas de cicles i batxillerat). 

o Els actes que vagin en contra de les mesures proposades al Pla d’actuació derivades de la situació 

provocada per la COVID. 

 

Els actes o conductes anteriors, que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça o naixença o 

qualsevol altra condició personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus. 

 

Sancions per intentar corregir les faltes 

Les conductes que s’enumeren en l’apartat anterior només podran ser objecte de sanció amb la prèvia 

instrucció d'un expedient. Les sancions, que poden ser de caràcter concurrent, per la comissió de faltes 

greus, poden ser: 

a) Realització de tasques d’utilitat social per a la comunitat educativa i/o de tasques educadores 

per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu (preferentment, en tardes de dies d’obertura del 

centre, de 15.30 a 17.30), i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La 

realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a 30 dies lectius. 
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b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries 

durant un període que no pot ser superior a noranta dies lectius o al que resti per a la 

finalització del corresponent curs acadèmic. 

c) Canvi de grup o classe de l'alumne. 

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o determinades classes per un període que no pot 

ser superior a vint dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació 

contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs 

acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne/a un pla de treball de les 

activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no 

assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. 

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de noranta dies lectius o pel que resti 

per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta. 

 

Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe 

En el nostre institut i pels grups de formació postobligatòria, considerarem que és una falta greu a les normes 

de convivència, l’absència injustificada de més de 30 hores i per això, se sancionarà amb 5 dies de suspensió 

del dret d’assistència a les classes i la realització d’un treball acadèmic encomanat i proposat per l’equip de 

professors.  

Reincidir o incrementar les faltes de puntualitat i assistència, comporta incrementar proporcionalment la 

sanció imposada, i en casos d’estudis postobligatoris, fins i tot la baixa del centre. 

 

6.2.13. Expedient 

Les conductes que s'enumeren a l’apartat anterior seran ordinàriament sancionades pel procediment de la 

instrucció d'un expedient. 

Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol 

membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat. 

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies 

des del coneixement dels fets. 

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

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

h) Els fets imputats. 

i) La data en la qual es van realitzar els fets. 

j) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un 

secretari o secretària. El secretari farà en tot cas d’ajudant de l’instructor i s’encarregarà de 

les tasques que aquest li encomani. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en 
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personal docent del centre o en un pare o una mare membre del consell escolar i el de 

secretari o secretària en professorat del centre. 

 

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

per l'article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 

administratiu comú, s'haurà d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director o 

directora del centre, el qual resoldrà el que sigui procedent. 

 

Notificació 

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne o a l'alumna i, quan 

aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 

L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant el director o la 

directora la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la 

instrucció de l'expedient, en els casos previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives d'aquestes 

recusacions hauran de ser motivades. 

Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i 

documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

 

Instrucció i proposta de resolució 

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les actuacions que 

estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones 

responsables. 

 

Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de 

contenir: 

a) Els fets imputats a l'expedient. 

b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l'article 8. 

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si escau, de 

les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació. 

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes a l'article 9. 

e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre. 

 

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 5 dies lectius, el tràmit 

de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els 

seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que 

estimin pertinents. El termini per formular al·legacions és de 5 dies lectius més. 
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Mesures provisionals i sancions cautelars resoltes amb caràcter definitiu 

Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, la direcció del centre 

podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser 

mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades 

classes o activitats per un període de cinc dies o del dret d'assistir al centre per un període d’entre tres i vint 

dies lectius. Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus 

pares per escrit, a través de carta lliurada al propi alumne amb acusament de rebut, carta certificada enviada 

per correu amb acusament de rebut o qualsevol altre mitjà escrit, a més de la comunicació oral i/o per telèfon 

o mitjans digitals. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals 

adoptades a petició de l'alumne o de l'alumna i prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud. 

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el tutor o tutora 

informarà l'alumne de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els 

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

Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d'assistir al centre, els dies 

de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a 

complir. 

 

Resolució de l'expedient 

Correspon a la direcció del centre resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. En el cas 

que la proposta de sanció sigui una de les contemplades als apartats e) o f) de l’apartat 6.2.12, caldrà també 

l’aprovació del consell escolar. La direcció del centre ha de comunicar per escrit als pares la decisió que 

adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva 

revisió per part del Consell Escolar, sens perjudici de la presentació dels recursos o reclamacions davant els 

Serveis Territorials de Tarragona. 

 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i 

la seva família en els menors d’edat, reconeixen la comissió dels fets i accepten la sanció cautelar 

corresponent, la direcció pot deixar sense efectes la instrucció del corresponent expedient i elevar a definitiva 

la sanció cautelar. Quedarà constància escrita de l’acusament de rebuda de la comunicació de la sanció per 

part de l’alumne o dels seus pares o tutors en cas de ser menors d'edat així com, en el seu cas, de l’elevació 

a definitiva de la sanció cautelar i de la paralització del procediment d’expedient. 

 

La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o alumna, la seva tipificació en 

relació amb les conductes numerades a l’apartat 6.2.12 i la sanció que s'imposa. Quan s'hagi sol·licitat la 

revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el consell escolar ha proposat mesures i si 
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aquestes s'han tingut en compte a la resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el 

termini de què disposa l'alumne o alumna, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar 

reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar. 

 

La resolució s'ha de dictar en un termini màxim de vint dies lectius des de la data d'inici de l'expedient i s'ha 

de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies.Un cop 

resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors legals, o de l'alumnat 

afectat si és major d'edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació 

dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents 

 

Contra les resolucions del director o de la directora del centre es pot interposar recurs d'alçada, en el termini 

màxim de trenta dies naturals a comptar de l'endemà de la seva notificació, davant el director o la directora 

dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 

Responsabilització per danys 

L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al 

seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany, rescabalar econòmicament la pèrdua, pagar la 

reparació o restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes 

previstos a la legislació vigent. 

 

6.3. Normes per a la realització de les pràctiques curriculars externes a 

CCFF (FCT/Dual) 

Les  condicions  perquè  un  alumne/a  pugui iniciar les seves pràctiques curriculars externes són  les 
següents, sense que l’ordre sigui determinant: 

1. Aprovar totes les UF’s que recullin les programacions de FCT/Dual o estar en condicions 
d’aprovar-les. 

2. Actitud positiva envers el cicle. 

3. Faltes d’assistència (no superar el 20%/UF’s) 

4. No anar empreses de familiars o afins que tinguin capacitat de decisió dins de l’empresa. 

5. L’equip docent, en últim terme, és qui decideix quin alumne/a va a cada empresa. 

6. Prioritzar les empreses que té el centre per oferir als alumnes. 

7. Els alumnes han de redactar un CV i una carta de motivació i presentació i enviar-la, en format 
pdf, al tutor de dual per a la seva revisió 

8. El tutor de pràctiques informarà a l’alumnat de les empreses disponibles per iniciar les pràctiques 
i seleccionarà, segons requisits de les mateixes, els alumnes que hauran de presentar el CV i 
carta de motivació per a posterior entrevista. 
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9. Si un alumne/a no es posa en contacte amb l’empresa que li ha indicat el tutor de pràctiques per 
passar l’entrevista, aquest/a alumne/a no se li buscarà cap altra empresa. Serà el mateix 
alumne/a que haurà de buscar una empresa pel seu compte on realitzar les pràctiques.  

10. Les FCT comencen a finals del 2n trimestre del primer curs, en funció de la demanda de les 
empreses. Mai començaran abans del 15 de març. 

11. Si una empresa escull un alumne/a, aquest va a l’empresa (excepte que l’esculli més d’una i en 
aquest cas ell triarà quina prefereix). 

12. Si l’alumne/a no vol realitzar pràctiques al juliol, haurà de tenir en compte que aquest motiu pot 
comportar finalitzar el CF en més anys. 

En aquest cas l’alumne/a notificarà al tutor de pràctiques, amb anterioritat al procés de selecció, 
la decisió de no realitzar les pràctiques en el curs actual posposant-les pel curs següent i signarà 
un full conforme realitzarà les pràctiques en més temps degut a la seva decisió. 

 
Si l’alumne/a no ho notifica, el tutor de dual el donarà de baixa unilateralment de les pràctiques, 
essent per compte de l’alumne/a l’obligació de trobar una empresa per realitzar les pràctiques. 

 
 

13. Si un alumne/a comença les FCT i després la dual fins a mitjans de juliol i, quan arriba mitjans 
de juliol diu que no treballa ni tampoc l’agost perquè se’n va a treballar a un altre lloc a on cobra 
més: millor que no comenci les FCT, ja que les empreses no volen això i les podem perdre. 

14. La via per comunicar-se amb el tutor no és el whatsapp i, si es fa servir, ha de tenir un ús 
exclusiu per a les pràctiques, no per qualsevol cosa. 

15. Els alumnes han de comprometre’s a fer el seguiment de la dual pelqBid, entrant les activitats i 
les hores que fan. 

16. Si es porten més de 30 dies d’inactivitat es pot donar de baixa de la dual, a criteri de l’equip 
docent. 

17. El tutor de dual avisarà per escrit durant el 1r mes d’inactivitat i, al segon avís, es procedirà a la 
baixa de les pràctiques. 

18. Quan un alumne/a sap que hi haurà un canvi a l’empresa (horaris, vacances,...) els ha de 
comunicar immediatament al tutor de pràctiques, com a mínim amb una antelació de 15 dies per 
poder refer els acords. 

19. Per comunicar-se, utilitzarà el correu electrònic, indicant l’inici del nou marc horari i l’horari a fer. 

20. Si un alumne/a comença les pràctiques (FCT o DUAL) i abandona al poc temps per motius 
propis, el centre no li buscarà cap altra empresa per continuar-les 

21. Si un alumne/a comença les pràctiques i l’empresa el fa fora, serà l’equip docent, en funció del 
motiu de l’expulsió, qui decidirà si se li busca una altra empresa o no. 

22. Per aprovar la FCT/dual cal contestar l’enquesta final de pràctiques que proporciona el programa 
qBid. 

23. Tenir en compte que el curs va de: 

01 de setembre al 31 d’agost per la DUAL.  

01 de setembre al 31 de juliol per la FCT 
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6.4. Mediació escolar 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, 

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

satisfactori. 

 

Aquest procediment quedarà definit i es podrà consultar al Projecte de Convivència del centre. 

 

6.5. Organització dels alumnes 

6.5.1. Delegats i sotsdelegats 

Cada classe té un/a representant; és a dir un/a delegat/da i un/a sots-delegat/da. Les seves funcions 

bàsiques seran la de pont entre el grup classe i el tutor, seran els encarregats de transmetre aquella 

informació que el grup considera convenient, i al mateix temps, rebran informació del tutor, coordinador o 

equip directiu que posteriorment hauran de comunicar a la classe. És necessari que siguin persones que 

tinguin lideratge, exemplars en la seva conducta i que entenguin que no són agents passius. 

 

6.5.2. Elecció de delegats 

L’elecció de delegats es realitzarà en els primers 30 dies lectius del curs, mitjançant sufragi directe i secret 

entre tots els alumnes de la classe. Tots els alumnes són electors i elegibles. El tutor aixecarà acta de la 

votació, de la qual lliurarà còpia al Cap d’Estudis. Una vegada feta la votació, qui obtingui la majoria dels vots 

tindrà dret a ser delegat i podrà renunciar a ser-ho si expressa al tutor les seves raons que ho justifiquin, En 

tal cas es procedirà a una segona votació fins que el càrrec sigui acceptat. El delegat serà substituït en cas 

d’absència i ajudat en tot cas pel subdelegat, que serà qui hagi quedat en segon lloc en la votació. 

El/La delegat/da pot en qualsevol moment del mandat, presentar la dimissió irrevocable. En aquest cas, es 

convocaran noves eleccions fins a la resta de curs. 

El/La delegat/da pot ser revocat del seu càrrec quan incompleixi greument les seves funcions. La renovació 

es pot donar en qualsevol moment del curs i sempre en votació secreta per majoria simple de la classe. En 

aquest cas es procedirà immediatament a nova elecció. La proposta de revocació pot ser feta per un mínim 

del 25% dels alumnes, pel tutor o per la Junta de delegats. 

 

Funcions del/de la delegat/da: 

o Recollir queixes i propostes dels/de les alumnes i fer de portaveu de la classe per transmetre-les a 

l’estament adequat (Equip Directiu, Consell Escolar, tutor/a, professors/es ) 

o Tenir Informat als/a les alumnes de les decisions del Consell de Delegats/des del Consell Escolar. 

o Impulsar i coordinar les diferents activitats ( visites, excursions, jornades culturals ..... ) perquè 

funcionin a nivell de la seva classe. 
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o Ocupar-se del funcionament de la classe, estat del material, confecció de calendaris d’exàmens... 

o Dirigir les assemblees de classe per debatre temes i qüestions plantejats pel Consell de Delegats/des 

o pels propis alumnes. 

 

6.5.3. Consell de delegats 

El Consell de Delegats/des dels/dels estudiants, o junta de delegats/des, estarà format pels/per les 

delegats/des escollits lliurement pels/per les estudiants de cada classe pels representants dels/de les 

estudiants en el Consell Escolar del Centre. 

El Consell de Delegats/des es constituirà abans de transcorreguts 40 dies lectius de l’inici de curs. Es dotarà 

d’una estructura organitzativa que garanteixi el seu funcionament democràtic i eficaç i lliurarà còpia escrita de 

la seva acta de constitució al Cap d’Estudis o a la Coordinació Pedagògica. A les reunions del Consell De 

Delegats/des, que podran ser convocada pels/per les propis/es delegats/des o també a instàncies de l’ Equip 

Directiu, podrà assistir algun representant de l’Equip Directiu si aquest i la junta així ho acorden. 

El Consell de Delegats/des tindrà les següents funcions: 

o Donar assessorament i suport als/a les representants dels/de les estudiants del Consell Escolar del 

Centre, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos i classes que 

representen. 

o Elaborar informes per al Consell Escolar del Centre, d'iniciativa pròpia o bé amb requeriment d’aquest 

òrgan col·legiat. 

o Debatre els temes que figurin en l’ordre del dia de les reunions del Consell Escolar i donar-li difusió 

per a ser tractats en els diferents cursos. 

o Donar difusió a l’alumnat dels diferents acords del Consell Escolar. 

o Informar de les activitats a tots els/les alumnes del Centre. 

 

Participar en l’organització, difusió i planificació de les activitats culturals i lúdico-esportives no reglades del 

centre: jornades culturals, viatges d’estudis, Sant Jordi...Els membres del Consell de Delegats/des no podran 

ser sancionats per l’exercici, en les condicions establertes reglamentàriament, d’aquelles funcions que 

aquestes Normes els atribueixen com a pròpies. 

Els/les alumnes dels Centre tenen dret a ser informats pels membres del Consell de Delegats/des i pels 

representants de les associacions d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del seu Centre, com sobre 

aquelles que afectin altres centres docents. 
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7. Mares, pares i tutors d'alumnes 

Es considerarà pare o mare d’alumne/a la persona física que, en qualsevol moment, exerceix la pàtria 

potestat sobre l’alumne/a. La representació poden exercir-la, tant la mare com el pare, llevat de sentència 

judicial. En cas d’absència del pare i la mare, exercirà aquesta funció el tutor legal de l’alumne/a. 

7.1. Drets 

7.1.1. Drets 

a) Que els seus fills rebin una educació conforme a la Llei 

b) A la llibertat d'associació dins l'àmbit educatiu. 

c) A ser candidats i a escollir els representants dels pares i mares al Consell Escolar. 

d) A ser informats, a començaments de curs, de l'horari, calendari, dates d'avaluació i nom dels 

professors dels seus fills, així com de l'horari de visites del seu tutor/a. 

e) A ser informats de les qualificacions, del rendiment, faltes d'assistència i comportament dels seus 

fills. 

f) A ser atesos pels professors/es i tutor/a dels seus fills i filles, en entrevista concertada prèviament. 

7.1.2. Deures 

Els pares i mares tenen els deures següents: 

a) De col·laborar amb els professors i òrgans de l'Institut per millorar el desenvolupament de les seves 

activitats. 

b) D'assistir a l'Institut sempre que hi siguin convocats. 

c) D’implicar-se en el seguiment acadèmic dels seus fills/es 

d) De justificar les faltes d'assistència dels seus fills al seu tutor/a, quan siguin justificables 

 

7.1.3. L'Associació de mares i pares (AMPA) 

Són els col·lectius formats pels pares/mares d'alumnes matriculats al centre, que es regiran d'acord amb els 

seus estatuts, tot respectant la present normativa. Les Seves Funcions/competències seran les establertes 

per la normativa vigent. Les administracions educatives han d'afavorir l'exercici del dret d’associació de les 

mares i pares. L'associació De Mares i pares d'alumnes utilitza un espai que hi ha dins del centre per a les 

activitats que li són pròpies. En el cas de necessitar altres espais caldrà demanar-ho a la direcció del centre 

prèviament. La direcció del centre facilitarà la integració de les activitats a la vida escolar, tenint en compte el 

normal desenvolupament d'aquesta. L'AMPA disposa d'una cartellera en el centre i la web per a la difusió de 

la informació pròpia. La junta directiva de l’AMPA té contactes periòdics amb l’equip directiu. 
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8. Personal d'administració i serveis 

8.1. Personal d'administració i serveis 

La regulació del personal d’administració i serveis es regirà per les normes d’inici de curs establertes pel 

Departament d’Ensenyament, i a més a més, s’inclouran com a tasques de consergeria les feines bàsiques 

de manteniment i pintura del centre que se’ls hi encomani des de direcció.  

8.1.1. Auxiliars administratius 

Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d'administració (o cos administratiu),adscrit als centres 

educatius:  

o la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes. 

o la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials acadèmics, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències,etc. 

o la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes del centre. 

Aquestes funcions comporten les tasques següents:  

o arxivament i classificació de la documentació del centre 

o despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, franqueig,etc. 

o transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes. 

o gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica corresponent). 

o atenció telefònica i personal sobre els assumptes de la secretaria administrativa del centre. 

o recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, etc.). 

o comandes de material, comprovació d'albarans, etc., d'acord amb l'encàrrec rebut pel director o 

directora o el secretari o secretària del centre. 

o manteniment de l'inventari. 

o control de documents comptables simples. 

o exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast(disposicions, 

comunicats, etc.). 

 

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, 

l'execució de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors 

 

8.1.2. Subalterns 

Correspon al personal funcionari del cos subaltern adscrit als centres educatius el següent: 

o vigilar les instal·lacions del centre. 

o controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. 

o custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 

o utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 
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o atendre els alumnes. 

o donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu. 

Aquestes funcions comporten les tasques següents:  

o cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 

o comunicació a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar en l'estat, l'ús i el funcionament 

del centre. 

o encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d'aigua, llum, gas, calefacció i 

aparells que calgui, i cura del seu funcionament correcte. 

o obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions esportives i 

altres espais. 

o cura i custòdia de les claus de les dependències del centre. 

o control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic, etc.). 

o recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

o cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat, etc.);trasllat de mobiliari i d'aparells 

que, per volum i/o pes, no requereixen la intervenció d'un equip especialitzat. 

o posada en funcionament dels aparells (fotocopiadores, material audiovisual, etc.);fotocòpia de 

documents i seguiment de les fotocòpies que es fan en el centre. 

o utilització del fax (enviament i recepció de documents). 

o enquadernacions senzilles, transparències, etc., sobre material de l'activitat del centre. 

o col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 

o intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del centre. 

o recollida i distribució dels justificants d'absència dels alumnes i col·laboració en el control de la 

puntualitat i assistència dels alumnes. 

o participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d'impresos, atenció 

de consultes presencials i derivació, si escau. 

o primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

o recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, etc.). 

o encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les seves activitats i el seu funcionament (tràmits al 

servei de correus, etc.). 

o tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del centre, en absència dels 

especialistes i/o encarregats. 

 

El director o directora del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, funcions 

i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

8.1.3. Drets 

Són drets del personal d'administració i serveis: 
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a) Ser respectat i considerat com a persona i com a professional que desenvolupa les seves 

funcions. 

b) Disposar dels mitjans necessaris per realitzar, millorar i actualitzar la seva preparació que li 

permetin realitzar la seva tasca. 

c) Participar en el consell escolar mitjançant l’elecció dels seus representants. 

d) Reunir-se lliurement en les instal·lacions del centre, sempre que no n'alterin l'activitat. 

e) Tots els drets derivats de la seva condició laboral. 

 

8.1.4. Deures 

a) Complir amb les tasques pròpies del seu lloc de treball i amb les funcions que se'n deriven, que li 

siguin assignades per la secretaria o pel director del centre, d'acord amb la normativa vigent. 

 

9. Ús de les instal·lacions del centre 

9.1. Instal·lacions del centre 

a) Tothom serà responsable del material que li és assignat i, per tant, en farà   un   bon   ús.   També   

cal   respectar   amb   la   mateixa   cura   les instal·lacions del centre. Cal mantenir net i sense 

desperfectes el local on es treballa. 

a) Els desperfectes no casuals ni imputables a la qualitat del material seran abonats per la persona que 

els hagi ocasionat. Si no és possible identificar-la, la classe haurà d'assumir comunitàriament la 

despesa. Exigir el compliment d'aquests punts serà competència del tutor/a de classe i del 

professorat. 

b) Per facilitar les tasques de neteja cada professor/a ha de vetllar que les cadires quedin sobre la taula 

en acabar la jornada lectiva. 

c) Per treure material fora del centre caldrà el permís de Direcció. Es farà sota la responsabilitat del 

professor i sempre i quan no afecti el bon funcionament del centre. 

d) Quan un alumne -o grup d'alumnes- hagi de fer ús, fora de l'horari escolar, dels laboratoris, aula de 

dibuix o de música o d'informàtica o del gimnàs, caldrà l'autorització del seminari respectiu.   

9.1.1. Aules específiques: Idiomes, música, plàstica i dibuix 

A les programacions del departament d’Expressió hi hauran de constar les normes d’ús dels espais afectats i 

les sancions seran les corresponents a les fixades en aquestes NOFC pel què fa a conductes contràries. 

9.1.2. Aules d’informàtica 

Es seguirà allò establert al Projecte TAC del centre. 

 



 
 

 

 

NOFC 11/05/21 NORMES ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE  
Pàgina 82 de 

83 
ESBORRANY 02 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

9.1.3. Gimnàs i pistes esportives 

A les programacions del departament d’Expressió hi hauran de constar les normes d’ús dels espais afectats i 

les sancions seran les corresponents a les fixades en aquestes NOFC pel què fa a conductes contràries. 

 

9.1.4. Laboratoris 

A les programacions del departament d’Experimentals hi hauran de constar les normes d’ús dels espais 

afectats i les sancions seran les corresponents a les fixades en aquestes NOFC pel què fa a conductes 

contràries. 

 

9.1.5. Tallers 

A les programacions del departament de Tecnologia hi hauran de constar les normes d’ús dels espais 

afectats i les sancions seran les corresponents a les fixades en aquestes NOFC pel què fa a conductes 

contràries. 

 

9.1.6. Lloguer de taquilles 

Els alumnes que ho demanin podran disposar d’una taquilla compartida entre dos per poder guardar el seu 

material. Per millor ordre i seguretat, és bo que s’acostumin a utilitzar-les des d’inici de curs. 

Entre classe i classe no es pot anar a la taquilla a buscar material.  

Les taquilles tindran un preu de lloguer en format de fiança que es tornaran a final de curs, si la taquilla es 

torna en bon estat, i amb un cost d’utilització en cas contrari. Els imports els decidirà la Direcció cada curs. 

 

9.1.7. Utilització de l'ascensor 

Només es podrà utilitzar l’ascensor amb el permís de Direcció i només s’atorgarà quan estigui degudament 

justificat 

 

9.2. Les TIC i els serveis informàtics 

Es seguirà allò establert al Projecte TAC del centre. 

9.2.1. L’ús d’imatges d’alumnes a la pàgina web de l’Institut 

Es seguirà allò establert al Projecte TAC del centre. 

 

9.2.2. Normativa dels usuaris dels equips informàtics 

Es seguirà allò establert al Projecte TAC del centre. 
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9.2.3. Tipificació de conductes contràries a les normes de convivència a l’aula d’informàtica 

Es seguirà allò establert al Projecte TAC del centre. 

 

 

10. Les queixes en l’àmbit escolar 

10.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que 

qüestioni l’exercici professional del personal del centre 

El procediment amb què es tractaran les queixes o denúncies de l’alumne/a, pares i mares, professorat o 

altres treballadors del Centre que puguin qüestionar o referir-se a l’actuació professional d’un docent o d’un 

altre treballador del Centre en l’exercici de les seves funcions, s’ajustarà al protocol marc que s’estableix a 

l’annex 1 de la Resolució de 25 de maig de 2004 de la Secretari/a General d’Educació. 

 

 

 


