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1. Introducció  
 

1.1. Marc normatiu  
 

• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de Catalunya.  

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

• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció de centres educatius. 

• Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un 

sistema inclusiu.  

• Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, del procés d’avaluació a l’educació secundària 

obligatòria.  

• Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments d’ESO.  

• Decret 142/2008, de 15 de juliol, d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.  

1.2. Mecanismes de revisió dels documents de centre  

 

a) Les NOFC seran revisades per l’equip directiu durant el mes de juliol de cada curs. La 

direcció del centre vetllarà perquè aquest document compti amb el suport i la implicació 

dels diferents sectors de la comunitat educativa.  

b) A principi de curs es realitzarà una revisió de les NOFC en claustre, en la qual l’equip 

directiu informarà el professorat de les novetats del document, per tractar d’arribar al 

màxim consens possible.  

c) El Consell de Delegats recollirà les propostes de l’alumnat sobre alguns aspectes que 

s’hagin analitzat en les reunions d’alumnes i n’informarà l’equip directiu.  

d) Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre, l’aprovació de les NOFC 

i del PEC, així com de les seves possibles modificacions. L’aprovació dels documents 

podrà ser total o parcial.  
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2. Estructura organitzativa de govern i de coor dinació del centre  
 

2.1. Organigrama de govern i coordinació  

 

Equip directiu   

Direcció 

• C. riscos laborals 
• C. LIC 
• C. escola verda 
• C. batxillerat 
• Tutories tècniques 

 

Cap d’estudis 

• Caps de Departament 
• C. informàtica 

 
 
 

 

Secretaria 

• C. activitats i serveis 
• C. estada a l’empresa 

 
 

 

Coordinació pedagògica 

• C. reutilització de llibres 
• C. de cicle i batxillerat 

◦ Tutories 
 

 

 

 

Consell de Direcció   

Equip directiu 

• Direcció 
• Cap d’estudis 
• Secretaria 
• Coordinació pedagògica 

 
 

Orientació 

• Cotutories de diversitat 
• Tutoria de projecte singular 

 
 

 

 

Coordinacions de cicle 

• Tutories d’ESO 
 
 

 

Coordinació de batxillerat 

• Tutories de batxillerat 
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2.2. Òrgans unipersonals de govern  

 

2.2.1. Direcció  

Tasques: 

a) Presidir les reunions d’equip directiu, de Consell de Direcció, de Consell Escolar i de 

Claustre.  

b) Nomenar càrrecs de coordinació.  

c) Nomenar tutors.  

d) Contactar amb l’AMPA. 

e) Contactar amb l’Ajuntament.  

f) Coordinar l’equip directiu.  

g) Proposar nous projectes.  

h) Actualitzar els documents de centre.  

i) Resoldre problemes laborals del professorat i el PAS.  

j) Controlar incidències del professorat.  

k) Llegir el correu electrònic i canalitzar-lo.  

l) Supervisar la gestió econòmica.  

m) Actualitzar la pàgina web del centre.  

n) Coordinar-se amb la coordinació de riscos laborals.  

o) Fer el seguiment d’activitats amb el coordinador d’escola verda.  

p) Supervisar les tasques de la coordinació LIC.  

q) Supervisar i orientar les tasques de les coordinacions tècniques.  

r) Supervisar el batxillerat juntament amb la coordinació corresponent.  

2.2.2. Cap d’estudis  

Tasques:   

a) Preparar i lliurar la documentació d’inici de curs.  

b) Coordinar les reunions de caps de departament.  

c) Controlar els horaris, les absències de professorat i gestionar les guàrdies.  

d) Controlar les programacions.  

e) Incoar els expedients disciplinaris.  

f) Controlar les faltes d’assistència i els retards dels alumnes.  

g) Coordinar la innovació informàtica del centre.  
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2.2.3. Coordinació pedagògica  

Tasques:  

a) Coordinar-se amb les coordinacions de cicle i les tutories.  

b) Coordinar-se amb els Serveis Socials i amb l’Ajuntament.  

c) Coordinar-se amb la professional de l’EAP. 

d) Assistir a les reunions del Consell Social de l’Ajuntament.  

e) Planificar i fer el seguiment dels Plans Individualitzats.  

f) Proposar atenció NESE a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.  

g) Proposar la relació de xerrades.  

h) Coordinar les activitats de final de trimestre, sortides i altres festes.  

i) Elaborar la programació de les activitats escolars i sortides.  

j) Elaborar el full setmanal d’activitats del centre.  

2.2.4. Secretaria  

Tasques:  

a) Realitzar la gestió econòmica del centre.  

b) Fer pagaments.  

c) Obrir la correspondència, fer-la registrar i passar-la als interessats.  

d) Supervisar el personal subaltern.  

e) Controlar i gestionar la neteja del centre.  

f) Controlar l’arxiu de secretaria.  

g) Fer actes del claustre i del Consell Escolar.  

h) Realitzar la gestió acadèmica. 

i) Assumir les tasques de la coordinació d’activitats i serveis.  

j) Assumir les tasques de la coordinació d’estada a l’empresa.  

k) Coordinar les pràctiques dels alumnes del màster de secundària.  
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2.3. Òrgans unipersonals de coordinació  

 

El centre es dotarà d’una estructura organitzativa amb diverses coordinacions que respon a 

l’esperit de lideratge distribuït, el qual ha de quedar reflectit en el projecte educatiu de centre.  

2.3.1. Coordinacions de cicle d’ESO  

El nostre centre nomena un coordinador o coordinadora per a primer cicle d’ESO i un coordinador 

o coordinadora per a segon cicle d’ESO.  

Assignació horària:  

• Una hora lectiva.  

• Una hora de guàrdia.  

Tasques:  

a) Presidir i coordinar les reunions de l’equip docent de nivell i fer-ne les actes.  

b) Acollir els alumnes nous.  

c) Assignar matèries optatives per quadrimestres, juntament amb la coordinació pedagògica.  

d) Coordinar les tutories, amb l’assessorament de la coordinació pedagògica, per preparar el 

pla d’acció tutorial.  

e) Confeccionar, conjuntament amb l’equip docent, els grups de reforç de les àrees 

instrumentals, quan n’hi hagi.  

f) Organitzar i assistir a la reunió anual de pares de principi de curs.  

g) Fer el seguiment de les irregularitats.  

h) Tractar les mesures disciplinàries associades amb les faltes greus, juntament amb el 

Consell de Direcció.  

i) Confeccionar, conjuntament amb l’equip docent, els grups del curs  següent.  

j) Elaborar la memòria final de curs i fer-ne retiment de comptes al claustre.  

k) Fer el traspàs d’informació amb el coordinador del nivell següent, a final de curs.  

l) Coordinar les activitats de les jornades culturals juntament amb la coordinació pedagògica.  

m) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.2. Coordinació de batxillerat  

El nostre centre nomena un coordinador o coordinadora de batxillerat.  

Assignació horària:  

• Una hora lectiva.  

• Una hora de guàrdia.  
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Tasques:  

a) Presidir i coordinar les reunions de l’equip docent de batxillerat i fer-ne les actes.  

b) Comprovar l’assignació de matèries de modalitat, segons les peticions dels alumnes.  

c) Coordinar la preavaluació i la postavaluació.  

d) Planificar i organitzar les activitats de tutoria.  

e) Organitzar i assistir a la reunió anual de pares de principi de curs.  

f) Tractar la disciplina i decidir les mesures correctores de les faltes lleus, juntament amb 

l’equip de tutors, i la prefectura d’estudis, si escau.  

g) Supervisar el seguiment dels treballs de recerca i la seva avaluació.  

h) Coordinar la participació en la Mostra de Treballs de Recerca de la Selva.  

i) Informar dels concursos a premis de treballs de recerca i fer-ne el seguiment.  

j) Coordinar-se amb les universitats per les jornades de portes obertes i les xerrades 

informatives que es puguin planificar.  

k) Supervisar i coordinar el procés d’inscripció a les proves d’accés a la universitat.  

l) Informar dels terminis i del procés de preinscripció a la universitat i a CFGS. 

m) Acompanyar els alumnes del centre que es presentin a les proves d’accés a la Universitat.  

n) Elaborar la memòria final de curs i fer-ne retiment de comptes al claustre.  

o) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.3. Caps de departament didàctic  

El nostre centre nomena tres caps de departament didàctic:  

• Cap de Departament de Llengües:  

◦ català, castellà, anglès, francès i llatí 

• Cap de Departament de Ciències:  

◦ experimentals, matemàtiques i tecnologia  

• Cap de Departament d'humanitats i expressió: 

◦ ciències socials, economia, orientació, música, filosofia, visual i plàstica i educació 

física. 

• El professorat de religió quedarà assignat al departament en el qual completi la seva 

jornada lectiva.  

Assignació horària:  

• Una hora lectiva.  

• Una hora de guàrdia. 
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Tasques dels caps de departament:  

a) Revisar el dossier d’activitats del crèdit de síntesi que correspongui.  

◦ Departament de Ciències: 1r d’ESO 

◦ Departament de Ciències Socials: 2n d’ESO  

◦ Departament de Llengües: 3r d’ESO 

b) Organitzar les sortides del crèdit de síntesi.  

c) Preparar i coordinar el procediment de seguiment i avaluació de les activitats del crèdit de 

síntesi.  

d) Coordinar la confecció de les programacions de les diferents matèries.  

e) Recollir les memòries de les diferents matèries a final de curs.  

f) Revisar el llistat de llibres de text de les matèries del departament.  

g) Organitzar activitats relacionades amb les matèries del departament (concurs literari, fira 

de la ciència,...). 

h) Supervisar la revisió de les NOFC a principi de curs.  

i) Analitzar els resultats de les proves de competències bàsiques de quart i fer-ne una 

memòria.  

j) Supervisar la realització i l’anàlisi d’activitats competencials en els departaments.  

k) Elaborar la memòria final de curs i fer-ne el retiment de comptes al claustre.  

l) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.4. Coordinació de riscos laborals  

El centre disposarà d’un coordinador o coordinadora de riscos laborals, que treballarà en 

cooperació amb la direcció. El nomenament recaurà en el docent que millor s’adapti al perfil.  

Assignació horària:  

• Una hora lectiva. 

Taques:  

a) Informar el claustre del pla d’evacuació del centre i de les actuacions que han de dur-se a 

terme en cas d’accident laboral. 

b) Revisar la farmaciola a inici de curs i, si és el cas, demanar el material corresponent. 

c) Col·laborar amb la direcció en l’elaboració i implantació del Pla d’Emergència i en la 

planificació i realització del simulacre d’evacuació durant el primer trimestre del curs.  

d) Realitzar la documentació sobre el simulacre d’evacuació i lliurar-la a direcció perquè la 

signi i la lliuri als Serveis Territorials.  
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e) Revisar periòdicament la senyalització del centre i l’estat de les sortides d’emergència.  

f) Garantir que el personal que treballa al centre i el de les empreses que hi presten servei 

conegui el Pla d’Emergència. 

g) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.5. Coordinació d’informàtica  

El centre disposa d’un coordinador o coordinadora d’informàtica. El càrrec recaurà en un docent 

amb els coneixements tècnics més amplis possible sobre el tema.  

Assignació horària:  

• Un mínim de dues i un màxim de quatre hores lectives.  

Tasques:  

a) Coordinar l’elaboració del pla TAC. 

b) Coordinar el desplegament de la competència digital en el centre. 

c) Proposar a l’equip directiu els criteris per a l’optimització dels recursos informàtics del 

centre i d’adquisició de nous recursos, si n’és el cas.  

d) Vetllar pel manteniment dels equipaments informàtics del centre.  

e) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 

informàtics.  

f) Elaborar la memòria final de curs i fer-ne retiment de comptes al claustre.  

g) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.6. Coordinació lingüística, intercultural i de cohesió social  

La coordinació LIC recaurà en un docent del Departament de Llengües.  

Assignació horària:  

• Una hora lectiva.  

Tasques:  

a) Coordinar l’elaboració del Projecte Lingüístic i del Pla de Convivència.  

b) Assessorar el professorat en la programació d’activitats relacionades amb la concreció del 

Projecte Lingüístic.  

c) Coordinar-se amb la coordinació pedagògica per a l’aplicació del pla d’acollida d’alumnes. 

d) Potenciar actuacions al centre per promoure la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua 

catalana i l’educació intercultural.  

e) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 
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2.3.7. Coordinació d’escola verda  

Assignació horària:  

• Una hora lectiva. 

Tasques: 

a) Coordinar les activitats del programa escoles verdes.  

b) Participar en les reunions de coordinació d’escoles verdes en representació del centre 

juntament amb un altre membre del claustre.  

c) Coordinar el treball de l’hort de l’institut.  

d) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.8. Coordinació d’activitats i serveis  

Aquesta coordinació queda assumida per la secretaria del centre.  

Tasques: 

a) Preparar la documentació necessària per a cada sortida. 

b) Tenir cura de les gestions necessàries per a les sortides: 

◦ Full de programació de sortida: a més de les dades tècniques, contindrà les activitats 

proposades als alumnes. 

◦ Autoritzacions. 

◦ Fulls de pagament bancari. 

◦ Relació d’alumnes participants i no participants. 

◦ Contractació del transport. 

◦ Balanç econòmic de les activitats. 

c) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.9. Coordinació d’estada a l’empresa   

Aquesta coordinació queda assumida per la secretaria del centre. 

Tasques:  

a) Tutoritzar i avaluar els alumnes que participin en la matèria d’estada a l’empresa.  

b) Contactar amb les empreses col·laboradores i gestionar els convenis.  

c) Coordinar la matèria d’estada a l’empresa.  

d) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre.  
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2.3.10. Coordinació del programa de reutilització d e llibres  

Aquesta coordinació queda assumida per la coordinació pedagògica.  

Tasques:  

a) Coordinar el lliurament de llibres per matèria a l’inici de curs i en períodes de recuperació. 

b) Coordinar la recollida de llibres per matèria a final de curs. 

c) Controlar l’ús dels llibres de reutilització.  

d) Avaluar el funcionament del PRL. Decidir sobre els mecanismes i protocols de gestió. 

e) Totes aquelles que li puguin ser encomanades per la direcció del centre. 

2.3.11. Coordinacions tècniques  

Es designaran les coordinacions tècniques necessàries per desenvolupar els requeriments del 

projecte educatiu de centre.  

Assignació horària: 

• Una hora lectiva.  

Tasques:  

a) Aquelles que li siguin encomanades per la direcció del centre.  

b) Treballar coordinadament amb la direcció per a l’assoliment dels objectius plantejats a la 

programació general anual.  
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2.4. Òrgans col·legiats de govern  i coordinació  

 

2.4.1. Consell Escolar  

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del 

centre. Compta amb la participació de tots els estaments de la comunitat educativa i s’encarrega 

de fer el seguiment de la programació anual del centre i de les activitats que es duen a terme.  

Composició del Consell Escolar:  

• El director, que el presideix.  

• El cap d’estudis. 

• La secretària del centre que en fa les actes, amb dret a veu però no a vot.  

• Sis membres del professorat.  

• Tres membres de mares, pares i/o tutors i tutores dels alumnes.  

• Tres alumnes.  

• Un membre de l’AMPA.  

• Un membre de l’Ajuntament.  

• Un membre del personal d’administració i serveis.  

Tasques:  

a) Aprovar el projecte educatiu i les NOFC, i les seves modificacions.  

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

resultats.  

c) Aprovar els acords de col·laboració del centre amb altres entitats o institucions.  

d) Aprovar la carta de compromís educatiu.  

e) Aprovar el pressupost del centre i el retiment de comptes.  

f) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.  

g) Participar en el procediment de selecció de la direcció del centre.  

h) Intervenir en la resolució de conflictes.  

i) Aprovar la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars.  

j) Qualsevol altra que li pugui ser atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  

Comissions del Consell Escolar 

En el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del Consell Escolar, s’han de constituir 

les comissions del Consell Escolar, previstes en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de 

centres educatius. 
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• Comissió Permanent. 

◦ Prendrà decisions d’urgència quan no es pugui reunir tot el Consell Escolar. 

◦ La Comissió Permanent estarà integrada per: 

▪ el director/a, que la presideix. 

▪ el cap d’estudis. 

▪ un representant del professorat. 

▪ un representant de les famílies.  

▪ un representant dels alumnes.  

▪ la secretària. 

• Comissió Econòmica 

◦ Assessorarà en qüestions econòmiques el Consell Escolar. 

◦ La Comissió Econòmica estarà integrada per:  

▪ el director/a, que la presideix. 

▪ la secretària. 

▪ un representant del professorat. 

▪ un representant de les famílies.  

▪ un representant dels alumnes. 

• Comissió de Convivència 

◦ Col·laborarà en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. 

◦ La Comissió de Convivència estarà formada per: 

▪ el director/a, que la presideix. 

▪ el cap d’estudis. 

▪ un representant del professorat. 

▪ un representant de les famílies.  

▪ un representant dels alumnes. 

Eleccions al Consell Escolar 

El Consell Escolar es renova parcialment en cada un dels estaments, cada dos anys, per 

convocatòria del Departament d’Ensenyament.  

En cas de quedar una vacant en un dels sectors, l’ocuparia el candidat que va quedar per darrere 

en el corresponent procés electoral fins al final de mandat de la persona que ocupava la plaça 

original. En cas de no haver-hi cap altre candidat, ocuparia la vacant el candidat que va quedar 

per darrere en qualsevol procés electoral previ. En cas que no s'ocupés la plaça en aquestes 
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condicions, quedaria vacant fins al següent procés electoral.  

Poden ser candidats i candidates les persones següents:  

• Sector professorat: tots els membres del claustre.  

• Sector famílies: tots els que n’exerceixin la pàtria potestat o la tutela i que figurin en el 

corresponent cens electoral.  

• Sector alumnat: tot l’alumnat que figura al cens electoral i que cursa 3r o 4t d’ESO i 1r o 2n 

de batxillerat, i no ha estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la 

convivència del centre durant el curs escolar de les eleccions o l’anterior.  

• Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que 

figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis.  

• Les persones que en un mateix centre formen part de més d’un sector de la comunitat 

escolar únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors. Així mateix, 

les persones que són membres nats del Consell Escolar i alhora formen part d’un sector 

que hi és representat, no poden presentar-se com a candidates per a aquell sector.  

Durant el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, 

els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre que no 

interfereixin en la marxa ordinària del centre.  

Cens electoral 

Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents:  

• Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que integren el 

claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

• Sector de famílies de l’alumnat: tots els pares i mares o els tutors i tutores legals de 

l’alumnat matriculat al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

• Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat que està matriculat al centre en el 

moment de la convocatòria de les eleccions. 

• Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el personal 

d’administració i serveis funcionari o contractat per l’Administració que presta serveis al 

centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

El director/a ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre a l’interior del centre, les 

dades dels cens electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de les eleccions. Es 

publiquen únicament les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de permetre identificar les 

persones electores. Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies lectius per a la presentació de 
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reclamacions en relació amb les dades dels censos electorals publicades, i prendre les mesures 

adequades per a la resolució de les possibles reclamacions, de forma que els censos definitius, 

que aproven les respectives meses electorals, s’han de fer públics amb una antelació de set dies 

naturals respecte a la data de les eleccions de cada sector. 

Meses electorals 

Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal d’administració 

i serveis, es constitueix una mesa electoral, presidida pel director o directora del centre, 

encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb 

una antelació mínima de tres dies lectius a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de 

fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i 

reclamacions que es puguin presentar. 

Composició de les meses electorals: 

• Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la mesa electoral 

està formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel professor o 

professora amb més antiguitat al centre i pel professor o professora amb menys antiguitat, 

que actua de secretari o secretària de la mesa. Si totes les persones tenen la mateixa 

antiguitat, en forma part el professor o professora de major o menor edat, respectivament. 

• Per a l’elecció de les persones representants del sector de les famílies de l’alumnat, la 

mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o òrgan de govern en qui 

delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens 

d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà 

de secretari o secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat. 

• Per a l’elecció de les persones representants del sector de l’alumnat, la mesa electoral està 

formada pel director o directora del centre, o per l’òrgan de govern en qui delegui, i per 

dues persones designades per sorteig entre els i les alumnes elegibles del centre. D’entre 

les persones designades, l’alumne o alumna del curs superior actuarà de secretari o 

secretària i, en cas de coincidència, ho farà la de major edat. 

• Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis, es 

constitueix una mesa electoral única, formada pel director o directora i pel secretari o 

secretària del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral. 
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Votacions 

Procediment d’elecció dels representants dels diferents sectors del Consell Escolar.  

• Sector de representants del professorat: cada professor o professora pot votar un nombre 

màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector que s’han 

de renovar en el Consell Escolar. La votació s’efectua en una sessió extraordinària del 

claustre, convocada amb aquest punt únic en l’ordre del dia. 

• Sector de representants de les famílies de l’alumnat: cada elector o electora pot votar un 

nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector 

que s’han de renovar, en aquest procés electoral, en el Consell Escolar. Poden votar el 

pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne estigui 

conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té dret de vot. 

La votació s’efectua durant una jornada lectiva.  

• Sector de representants de l’alumnat: cada elector o electora pot votar un nombre màxim 

de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el 

Consell Escolar.  

• Sector de representants del personal d’administració i serveis: cada elector o electora pot 

votar, com a representant d’aquest sector, un candidat o candidata. 

Procediments de votació. 

• El director o directora determina l’horari de les votacions de cada sector en la convocatòria 

de les eleccions, d’acord amb les característiques del centre i atenent la possibilitat horària 

dels electors i electores, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret a vot.  

• En cas de presentar-se tantes candidatures com places per cobrir, es proclamaran 

directament els candidats sense realitzar la votació. 

• Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot 

per correu. 

• Les situacions d’empat es resolen a favor de la persona escollida de més edat. 

• Una vegada finalitzat el procés electoral, es constitueix el Consell Escolar del centre en el 

termini de quinze dies naturals a partir de l’última votació, i prenen possessió els nous 

membres. 
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2.4.2 Claustre de professorat  

És l’òrgan propi de participació del professorat en la gestió i la planificació educatives de l’institut. 

Està integrat per la totalitat dels professors que hi presten serveis i el presideix la direcció del 

centre o, en la seva absència, el cap d’estudis, i l’assistència és obligatòria.  

Tasques:  

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

b) Designar els docents que han de participar en el procés de selecció de la direcció.  

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

d) Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes.  

e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne els resultats.  

f) Elegir els representants del claustre al Consell Escolar.  

g) Donar suport a l’equip directiu i el Consell de Direcció en el compliment de la programació 

general del centre.  

h) Qualsevol altra que li pugui ser atribuïda per les normes legals o reglamentàries.  

El claustre serà convocat per la direcció del centre quan es consideri necessari, o a petició d’un 

terç dels seus membres, mitjançant un escrit que s’haurà de presentar a la secretaria del centre. 

En aquest cas, la direcció del centre convocarà una sessió extraordinària del claustre de 

professors en el termini dels 10 dies lectius següents a la recepció de l’escrit. 

El claustre es convocarà per escrit almenys amb 48 hores d’anticipació si es tracta d’una reunió 

ordinària, o amb 24 hores si és sessió extraordinària. 

L’ordre del dia serà fixat per la direcció. Qualsevol professor pot incloure punts en l’ordre del dia si 

compta amb el suport d’un terç del professorat. 

La secretaria en redactarà l’acta, que ha de contenir, com a mínim, la relació d’assistents, i les 

excuses d’assistència si s’escau, l’ordre del dia, els acords presos, el resultat de les votacions i les 

intervencions que hom sol·liciti explícitament que hi constin. Qualsevol documentació que hom 

sol·liciti explícitament que consti a l’acta cal lliurar-la per escrit a la secretaria del centre en un 

termini màxim de 48 hores des de la finalització de la sessió del claustre. 

2.4.3 Equip directiu  

És l’òrgan executiu de govern del centre i és integrat pel director o directora, el cap o la cap 

d’estudis, el coordinador o la coordinadora pedagògica i el secretari o la secretària. Els membres 

de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de direcció.  

L’equip directiu actuarà de manera col·legiada.  
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2.4.4 Consell de Direcció  

En funció de la seva autonomia de gestió, reconeguda pel Decret 102/2010, el nostre centre es 

dota d’un Consell de Direcció, que estarà integrat per les persones següents:  

• L’equip directiu.  

• Els coordinadors o les coordinadores de cicle.  

• L’orientador o orientadora.  

Són tasques específiques del Consell de Direcció les següents:  

a) Coordinar l’elaboració i actualització del PEC. 

b) Programar les activitats del centre.  

c) Fer el seguiment i propostes de millora d’atenció a la diversitat.  

d) Fer el seguiment acadèmic de l’alumnat. 

e) Vetllar per la convivència en el centre.   

f) Revisar el protocol d’acolliment de l’alumnat nouvingut i les seves famílies.  

2.4.5 Comissió d’Atenció a la Diversitat  

En formaran part la direcció, la coordinadora pedagògica, l’orientador escolar i el representant de 

l’EAP. 

Són tasques específiques de la Comissió d’Atenció a la Diversitat les següents:  

a) Proposar mesures d’atenció a la diversitat d’alumnat, d’acord amb el principi d’educació 

inclusiva.  

b) Planificar i fer el seguiment de les activitats dels alumnes amb Pla Individualitzat (PI). 

c) Valorar l’evolució dels alumnes que cursen grups de diversitat (PIM, Projecte singular,...). 
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2.5 Composició i funció dels diferents òrgans d’org anització del ce ntre  

 

Equip pedagògic  Composició  Reunions  

Equip directiu 

Direcció 
Cap d’estudis 

Coordinació pedagògica 
Secretaria 

Dues a la setmana 

Claustre Tot el professorat Una reunió trimestral com a mínim 

Consell de Direcció 
Equip directiu 

Coordinacions de cicle 
Orientador/a 

Una a la setmana 

Departaments didàctics 
Professorat del 

departament 
Periòdicament, segons la planificació 

anual 

Comissió d’Atenció a la 
Diversitat 

Direcció 
Coordinació pedagògica 

Orientador/a 
Representant de l’EAP 

Quinzenal 

Coordinació de cicles 
d’ESO 

Coordinació pedagògica 
Coordinació de cicle 

Setmanal 

Coordinació de  
batxillerat 

Direcció 
Coordinació de batxillerat 

Tutories de batxillerat 
Setmanal 

Equips docents 
Tot el professorat de 

l’equip docent 
Periòdicament, segons la planificació 

anual 

Caps de departament 
Cap d’estudis 

Caps de departament 
Setmanal 
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Equip pedagògic  Composició  Reunions  

Reunió de tutores d’ESO 
Coordinació pedagògica 

Tutors/tutores d’ESO 
Setmanal 

CAD social 
Direcció 

Coordinació pedagògica 
EAP i agents externs 

Trimestral 
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3. Organització pedagògica del centre  

 

3.1. Organigrama de l’organització pedagògica del c entre  

 

Cap d’estudis  

• Caps de departament 
◦ Departaments didàctics: coordinació internivells 

 

Coordinació pedagògica  

• Coordinacions de cicle i tutories 
◦ Equips docents: coordinació intranivells 

 

Orientació  

• Atenció a la diversitat 
◦ Cotutories de diversitat 

 

3.2 Equips docents  

 

El professorat del centre s’organitza en dos equips docents d’ESO, un corresponent a primer cicle 

i l’altre a segon cicle, i un equip docent de batxillerat. Cada equip docent està integrat pels 

coordinadors o les coordinadores de cicle, els tutors o les tutores de cada grup i pel professorat 

que hi imparteix classe. 

S’aixecarà acta dels acords presos. 

Tasques:  

a) Acollir l’alumnat i integrar-lo dins el grup classe. 

b) Fer el seguiment individual de l’alumnat i proporcionar el diagnòstic sobre qüestions 

curriculars i derivades del funcionament quotidià del grup classe. 

c) Decidir l’ajut pedagògic que ha de rebre cada alumne (crèdits de reforç, atenció 

individualitzada, adequacions curriculars…) 

d) Programar i fer el seguiment dels aspectes que incideixen directament en el funcionament 

del grup classe: planificació de recursos, acords sobre normes generals i hàbits escolars. 

e) Valorar, contrastar i fer propostes relatives als resultats de l’avaluació trimestral. 
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3.3. Departaments didàctics  

Cada departament disposa d’un cap o d’una cap, que és el docent encarregat de coordinar les 

diferents tasques encomanades als departaments i convocar les reunions pertinents per dur-les a 

terme.  

Tasques:  

a) Redactar les programacions de les matèries.  

b) Coordinar-se entre els seus membres per la programació de les dimensions transversals.  

c) Preparar les activitats del crèdit de síntesi que correspongui al departament.  

d) Coordinar-se entre els seus membres per al desenvolupament i la revisió d’activitats d’aula 

competencials.  

e) Revisar els resultats de les proves de competències bàsiques i proposar millores.  

f) Coordinar-se per a la realització de les proves d’avaluacions extraordinàries.  

3.4. Tutories  

La direcció nomenarà el professorat tutor de cada curs. 

Cada setmana els tutors mantindran una reunió de coordinació de tutories amb la coordinació de 

cicle.  

Tasques:  

a) Desenvolupar el pla d’acció tutorial amb el seu grup classe.  

b) Fer el seguiment dels alumnes assignats.  

c) Contactar amb les famílies per resoldre dubtes de caire didàctic i comunicar informacions 

relatives al rendiment acadèmic dels alumnes.  

d) Coordinar-se amb la coordinació de cicle i la coordinació pedagògica per al 

desenvolupament de les activitats de tutoria.  

e) Presidir les reunions d’avaluació del grup classe.  

f) Traslladar als alumnes les conclusions de la sessió d’avaluació del grup.  

3.5. Atenció a la diversitat  

Com a criteri general la programació general anual de centre haurà de contemplar, a tots els 

nivells d’ESO, grups de diversitat metodològica.  

A principi de curs l’equip directiu, prèvia consulta a l’orientador o orientadora del centre, farà la 

proposta d’organització dels alumnes en grups de diversitat metodològica, així com dels Plans 

Individualitzats associats.  



 Institut Anton Busquets i Punset 
 Normes d'Organització i Funcionament de Centre 

- 26 / 64 - 

Els Plans Individualitzats seran seguits pels equips docents, que en valoraran els resultats i faran 

propostes de modificació, quan sigui el cas.  

3.5.1 Orientació  

L’orientador del centre participarà en la confecció del llistat d’alumnes amb Pla Individualitzat i farà 

propostes de l’itinerari formatiu més adient a cada cas.  

L’orientador del centre formarà part del Consell de Direcció, al qual presentarà la proposta 

d’assignació de grup de diversitat als alumnes que consideri necessari.  

Tasques:  

a) Participar en les reunions d’intercanvi d’informació amb els centres de primària.  

b) Participar en l’acolliment a l’alumnat nouvingut i fer una proposta d’adaptació al centre.  

c) Informar el Consell de Direcció sobre la proposta d’atenció a la diversitat dels alumnes.  

d) Coordinar els grups de diversitat del centre.  

e) Fer el seguiment de l’alumnat del centre amb necessitats educatives especials, amb els 

serveis educatius externs.  

f) Fer la proposta d’alumnes de projecte singular de segon cicle d’ESO.  

g) Contactar amb l’Ajuntament i les empreses per a la redacció dels convenis de projecte 

singular.  

h) Ajudar els alumnes de quart d’ESO en el procés d’orientació i redactar una proposta de 

consell orientador per a les famílies.  

3.5.2 Cotutories  

El nostre centre oferirà, sempre que sigui possible, grups de treball amb diversitat metodològica en 

una part significativa del currículum. En aquests grups es treballaran els continguts curriculars de 

forma transversal.  

A primer curs d’ESO aquest grup serà el PIM.  

Els grups de diversitat metodològica tindran un cotutor, que haurà de coordinar-se amb el tutor o la 

tutora del grup classe. El cotutor o la cotutora serà, preferiblement, un orientador del centre.  

Tasques:  

a) Fer el seguiment acadèmic dels alumnes assignats.  

b) Contactar amb les famílies per resoldre dubtes de caire didàctic i comunicar informacions 

relatives al rendiment acadèmic dels alumnes.  

c) Coordinar-se amb el tutor o la tutora del grup classe, i donar-li suport en l’acció tutorial. 
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4. Mesures per a la convivència en el centre  

 
4.1. La mediació escolar  

El centre promourà la mediació com a mètode de resolució de conflictes (Annex 1).  

4.2. Drets i deures de l’alumnat i del professorat  

4.2.1 Alumnat  

• Drets de l’alumnat 

a) Rebre una formació ètica i moral que els permeti la convivència en societat. I, si la família 

ho sol·licita, formació religiosa. 

b) Conèixer i respectar l’entorn social, cultural i natural. 

c) Adquirir habilitats intel·lectuals. Rebre coneixements científics, tècnics, humanístics, 

històrics i artístics. 

d) Rebre una educació física i sanitària. 

e) Rebre una orientació escolar i professional. 

f) Rebre ajuts per compensar les possibles mancances personals. 

g) Rebre orientació i material didàctic en cas de llarga malaltia. 

h) Rebre una valoració acurada del procés personal i del rendiment escolar. 

i) Rebre informació inicial dels criteris i procediments d’avaluació. 

j) Sol·licitar aclariments al professorat respecte a les qualificacions, respectant el 

procediment establert. 

k) Ser respectats per que fa a  la llibertat i intimitat de les conviccions ideològiques. 

l) Ser tractat amb respecte i dignitat. 

m) Fer les activitats acadèmiques en condicions de seguretat i higiene i en un ambient de 

respecte i convivència. 

n) Rebre un tractament confidencial de la informació que sobre ells disposi el centre.  

o) Ser elegits delegats/subdelegats del propi curs, tenir càrrecs dintre l’aula i ser elegits 

representants al Consell Escolar, en cas de complir les condicions per ser-ne candidats. 

p) Participar en el govern del centre a través del Consell de Delegats i del Consell Escolar.  

q) Rebre les comunicacions del centre al seu nom, en el cas d’alumnes amb 18 anys o més. 

Ho hauran de sol·licitar per escrit i es demanarà l’autorització d’aquesta gestió als seus 

pares o tutors. 
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• Deures de l’alumnat.  

a) Assistir a classe i arribar puntuals. 

b) Fer les tasques encomanades: deures i estudi. 

c) Respectar el dret d’estudi dels companys. 

d) Propiciar un ambient de treball i convivència. 

e) Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

f) Respectar la llibertat i intimitat de les conviccions ideològiques de tots els membres de la 

comunitat educativa. 

g) No fer apologia contra els principis de convivència dintre el recinte escolar. 

h) Vestir adequadament segons l’activitat que s’hagi de realitzar. 

i) No exhibir cap element que provoqui una distorsió en el funcionament acadèmic i de 

convivència en les activitats del centre. 

j) Assistir al centre en les condicions higièniques adequades. 

k) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per cap circumstància personal o 

cultural. 

l) Respectar els béns dels membres de tota la comunitat educativa. 

m) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre. 

n) Mantenir netes les instal·lacions i col·laborar en la seva neteja. 

4.2.2 Professorat  

• Drets del professorat.  

a) Tenir accés a tota la documentació necessària per al curs mitjançant un drive de l’xtec en 

començar el curs. 

b) Participar en els òrgans de govern i gestió del centre. 

c) 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. 

d) Organitzar activitats culturals, recreatives o esportives a les instal·lacions del centre, 

d’acord amb la programació general aprovada pel Consell Escolar. 

e) Realitzar activitats de formació permanent i d’investigació, sense deixar desateses les 

activitats lectives. 

f) Exercir lliurement el dret de vaga, sempre que estigui convocada legalment.  

g) Sol·licitar al director/a del centre amb antelació i per escrit (sempre que sigui possible), 
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explicant-ne la causa, els permisos que preveuen les resolucions del Departament 

d’Ensenyament. 

• Deures del professorat. 

a) Complir amb l’exercici de les seves funcions docents i complir i fer complir el present 

NOFC així com tots els acords que s’estableixin en el centre. 

b) Contribuir al normal funcionament de l’activitat acadèmica i administrativa i tenir especial 

cura del material. 

c) Assistir puntualment a les classes i a totes les reunions a què se’l convoqui. 

d) Comunicar al centre un retard, en cas de preveure’l, per tal que el professor de guàrdia faci 

la suplència. 

e) Comunicar qualsevol absència, prevista o no, a l’equip directiu tan aviat com sigui possible. 

f) Deixar amb antelació la feina de guàrdia a cap d’estudis. En cas que l’absència no sigui 

prevista, el professorat trucarà a primera hora a l’institut per informar de la seva absència i 

enviarà la feina al correu que assigni l’institut.  

g) Justificar les absències amb el document pertinent (hora de sortida del metge, assistència 

a exàmens oficials...) per escrit a la direcció del centre l’endemà de l’absència.  

h) Romandre al centre durant les activitats no lectives, sempre que tinguin lloc dins el seu 

horari fix. 

i) Seguir l’horari establert per l’equip directiu quan per necessitats del centre (setmana 

cultural, sortides...) s’hagi de canviar l’horari normal. 

j) Atendre de manera personalitzada l’alumnat o, si escau, les famílies o tutors/es legals, per 

resoldre’ls dubtes, consultes o aclariments, dins l’horari que s’estableixi. 

k) Atendre l’alumnat tenint en compte la seva diversitat.  

l) Guardar reserva total respecte als assumptes que ho requereixin i que coneixen per raó de 

les seves funcions. 

m) Procurar al màxim el propi perfeccionament professional mitjançant els cursos de formació 

permanent que promouen diferents entitats. 
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4.3. Consideració dels llocs o durant quines activi tats les conductes i actes contraris a la 
convivència són objecte de correcció (article 35.3 LEC) 

 

a) Dins el recinte escolar. 

b) Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries (aprovades pel Consell 

Escolar). 

c) Durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport.  

d) Durant altres activitats organitzades pel centre. 

e) En 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 o 

membres de la comunitat educativa. 

 

4.4. Tipus de conductes i sancions aplicables  

 

Les conductes estan regulades en l’article 35 de la LEC i es classifiquen en:  

• Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència o conductes contràries a la 

convivència: irregularitats.   

• Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència: faltes.  Les faltes es 

classifiquen en faltes greus i faltes especialment greus.  

4.5. Irregularitats a la convivència en el centre  

4.5.1. Irregularitats  

Tenen la consideració d’irregularitats els actes següents:  

a) Els actes d’incorrecció, indisciplina i les injúries o les ofenses lleus contra els membres de 

la comunitat educativa. 

b) El deteriorament lleu de les dependències del centre, del seu material o del dels 

companys, causats intencionadament.  

c) Que soni el mòbil a l’aula.  

d) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar que 

no constitueixi falta greu. 

e) Faltes d’assistència injustificades. 

f) Faltes de puntualitat injustificades 
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4.5.2. Procediment de comunicació i aplicació de me sures correctores de les irregularitats  

a) El/la docent implicat registra a la plataforma de gestió el motiu de la irregularitat i la mesura 

correctora que aplica, segons les NOFC.  

a) El/la docent implicat aplica sempre una primera mesura correctora a l’alumne/a, indicant-la 

a la plataforma de gestió. Cal dirigir l’alumne/a a la sala de professors si la incidència 

requereix l’expulsió de l’aula.  

b) Setmanalment, s’informarà telemàticament a les famílies sobre les irregularitats comeses 

pels seus fills/filles.    

4.5.3. Mesures correctores de les irregularitats  

a) Mediació. 

b) Amonestació oral o escrita. 

c) Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu, que no es podran 

prolongar per un període superior a dues setmanes.  

d) Privació de gaudir de l’estona d’esbarjo amb la resta de companys de classe.  

e) La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres 

de la comunitat educativa.  

f) Retirada del mòbil fins a l’acabament de les classes.  

4.6. Faltes greus a la conviv ència en el centre  

4.6.1. Faltes greus  

Tenen la consideració de faltes greus les següents: 

a) L’acumulació de faltes lleus. 

b) L’acumulació de 10 faltes d’assistència injustificades.  

c) L’ús del mòbil sense permís o de manera inadequada a classe.  

d) El furt de material escolar.  

e) Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa. 

4.6.2. Procediment de comunicació i aplicació de me sures correctores de les faltes greus  

a) Amb el registre d’incidències actualitzat, la coordinació de cicle analitza els casos i els 

exposa al Consell de Direcció per tal de trobar una mesura correctora adient, per 

reincidència o per gravetat. 

b) El Consell de Direcció proposa, per a cada cas, una sanció apropiada i proporcional als 

fets segons les NOFC.  

c) La mesura adoptada serà comunicada per la coordinació telemàticament a les famílies, a 
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les tutories i a les coordinacions de cicle.  

d) El cap d’estudis és responsable de l’aplicació de la mesura correctora adoptada. 

4.6.3. Mesures correctores de les faltes greus  

a) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període 

indefinit, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua i sens perjudici 

de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics al domicili de l’alumne, en el 

supòsit de perdre el dret d’assistència al centre.  

b) En cas de danys materials, l’abonament de l’import de la reparació.  

c) Suspensió del dret a participar en sortides escolars.  

d) Suspensió del dret a participar en activitats escolars complementàries del centre.  

e) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc 

dies lectius.  

f) Canvi de grup o classe per un període màxim de quinze dies. 

 

4.7. Faltes especialment greus a la convivència en el centre  

4.7.1. Faltes especialment greus  

Tenen la consideració de faltes especialment greus les següents:  

a) L’agressió física contra altres membres de la comunitat educativa.  

b) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent.  

c) La falsificació o sostracció de documents o material acadèmic.  

d) La falsificació d’una justificació d’assistència. 

e) El deteriorament greu de les dependències del centre, del material o dels objectes, i de les 

pertinences dels altres membres de la comunitat educativa, causats intencionadament.  

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 

centre.  

g) L’accés al centre sota l’efecte de drogues o alcohol.  

h) El consum de tabac, alcohol o altres tipus de drogues dins el recinte escolar.  

i) La possessió de substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut i la invitació a fer-

ne ús.  

j) El furt o robatori d’objectes personals de valor. 

k) Els actes o conductes que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença 

o qualsevol altra condició personal o social dels afectats.  
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4.7.2. Procediment de comunicació i aplicació de me sures correctores de les faltes 

especialment greus  

a) Si la falta és ESPECIALMENT GREU, el cap d’estudis estudiarà el cas i ho contrastarà 

amb l’equip directiu, es prendran mesures correctores segons les NOFC i es pot incoar un 

expedient disciplinari. 

b) Qualsevol actuació a aquest nivell, tant cautelar com definitiva, serà comunicada pel cap 

d’estudis a la tutoria corresponent, a l’alumne/a i a la família. 

4.7.3. Mesures correctores de les faltes especialme nt greus  

a) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries (màxim tres 

mesos). 

b) Suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes (màxim tres mesos).    

c) Incoació d’un expedient disciplinari.  

d) Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que es determini. 

e) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en el qual es va cometre la falta.  

Si les sancions a i b són de tres mesos, el Departament haurà de proporcionar a l’alumnat 

sancionat una plaça escolar per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat, o bé la inhabilitació per 

cursar estudis al centre.   

4.8. Criteris per a la graduació de les sancions i circumstàncies de la conducta  

 
4.8.1. Criteris per a la graduació de les sancions que corregeixen les irregularitats i faltes 

(article 36.2 LEC i article 24.3 del Decret d’auton omia)  

Les sancions han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter 

educatiu.  

Per a la graduació de les sancions cal tenir en compte els criteris següents:  

• Les circumstàncies personals, familiars i socials, i l’edat de l’alumne afectat.  

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

• La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumne afectat i de la 

resta de l’alumnat.  

• 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.  

• La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona.  
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• La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.  

Pel que fa als actes i conductes que són considerades faltes especialment greus (art. 37.2 LEC), 

les sancions que cal aplicar s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat 

(art. 24.4 Decret d’autonomia).  

4.8.2 Circumstàncies que poden disminuir o intensif icar la gravetat de la conducta  

a) Atenuants. 

1. El reconeixement espontani i l’esmena de la conducta en els termes que exposi el o la 

docent. 

2. No haver comès amb anterioritat altres irregularitats. 

3. La petició d’excuses. 

b) Agreujants.  

1. La premeditació. 

2. La reiteració. 

3. Si s’ha produït en col·lectivitat. 

 

4.9. Delictes  

La direcció del centre públic ha de comunicar al Ministeri Fiscal qualsevol fet que pugui ser 

constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat 

educativa en el centre o en relació directa amb la seva activitat, sens perjudici de la continuïtat de 

les accions correctores a l’alumnat.  

En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne o alumna hagi 

comès algun acte presumiblement delictiu o constitutiu de falta penal, caldrà:  

a) Incoar des de la direcció l’expedient corresponent a l’alumne per escatir les seves 

responsabilitats, d’acord amb l’article 37 de la Llei d’educació.  

b) Denunciar el cas davant la policia o Ministeri Fiscal.  

Podria ser que la presumpta comissió d’un delicte o falta penal es desprengui en el curs d’iniciar 

un expedient disciplinari. En aquest cas s’ha d’actuar d’acord amb la normativa aplicable (Decret 

102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, article 25). Per això caldrà:  

a) Que l’instructor elabori un informe i la direcció el trameti al Ministeri Fiscal.  

b) Trametre el mateix informe als Serveis Territorials d’Ensenyament. 

En el supòsit de menors de 14 anys que hagin estat denunciats per haver comès una infracció 

penal o que estiguin implicats en una situació que pot comportar risc per a la integritat física o 
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psicològica d’algun membre de la comunitat educativa o alterar greument el funcionament del 

centre i les famílies, cal activar el protocol d’actuació entre el Departament de Benestar Social i 

Família i el Departament d’Educació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per garantir 

una intervenció coordinada, la qual cosa cal comunicar al referent territorial d’aquest protocol en 

els serveis territorials. 
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5. Funcionament del centre  

 

5.1. Marc horari  

El marc horari del centre haurà de ser aprovat per acord del Consell Escolar.  

En el nostre centre el marc horari correspon a la jornada compactada:  

• Horari lectiu: cada dia de 8.20 a 15.05 h. 

• Horari de reunions del professorat: dimarts i dimecres de 16.00 a 18.00 h. 

5.2. Preinscripció i matrícula dels alumnes  

a) Els alumnes menors de 18 anys que es matriculen per primera vegada a l’institut 

formalitzaran la matrícula amb la presència del seu pare, mare o tutor.  

b) Els alumnes seran admesos en formalitzar totalment la matrícula (aportant completa la 

documentació requerida).  

c) Els nous alumnes hauran d’aportar la documentació completa mentre que els antics en 

faran prou amb un full de revisió de dades.  

d) Els alumnes de batxillerat disposen d’un mes des del començament del curs per  sol·licitar 

el canvi de modalitat.   

e) Els alumnes de 4t d’ESO disposen d’un mes des del començament del curs per sol·licitar 

el canvi d’assignatures optatives.  

f) Els alumnes de batxillerat poden sol·licitar l’anul·lació de matrícula fins a l’u de maig.   

g) Anualment es farà el traspàs d’informació dels nous alumnes d’ESO i batxillerat provinents 

del CEIP Guilleries i del Col·legi Sant Josep. 

h) En començar el curs, es farà una sessió de tutoria per acollir els grups d’alumnes del 

centre en què es donaran a conèixer els elements bàsics del funcionament del curs i del 

centre. Es dedicarà més temps a fer l’acolliment dels alumnes de 1r d’ESO.  

5.3. Acollida de l’alumnat nouvingut i les seves fa mílies  

5.3.1. Actuacions de les famílies  

a) La família es dirigeix a l’Ajuntament, Àrea Tècnica de Ciutadania.  

b) El o la responsable d’atenció ciutadana concreta una entrevista amb el nouvingut i 

l’orientador escolar responsable de zona de l’EAP i informa la família de tota la 

documentació que ha de presentar.  

c) El psicopedagog o psicopedagoga de l’EAP realitza una entrevista a la família, amb la 
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presència dels fills que cal escolaritzar. Estudia el cas i decideix si l’alumne manifesta 

NESE. Si és així, n’informa l’inspector d’educació corresponent.  

d) Una vegada estudiat i valorat el cas, es reuneix la Comissió de Garanties i s’adjudica 

l’alumne/a a un dels centres del municipi.  

e) El centre escolar adjudicat es posa en contacte amb la família.  

5.3.2 Actuacions del centre  

a) La direcció del centre haurà de tenir actualitzat el protocol d’acollida a l’alumnat nouvingut i 

les seves famílies.  

b) Durant el curs l’alumnat nouvingut assistirà a una sessió valorativa prèvia, a càrrec de 

l’orientador escolar del centre, per determinar les seves necessitats educatives. 

c) L’orientador o l’orientadora del centre presentarà el cas al Consell de Direcció i farà una 

proposta d’incorporació a una oferta formativa de grup classe i a matèries optatives 

concreta.  

d) Posteriorment es farà una reunió d’acolliment del nou alumne i la seva família, en la qual 

se l’informarà del material necessari, el seu horari, el seu grup de pertinença i el seu tutor o 

tutora. A continuació se’l presentarà al seu tutor i grup, i s’incorporarà a les activitats 

acadèmiques.  

e) Durant el primer mes d’incorporació al centre s’haurà de realitzar un seguiment de 

l’evolució de l’alumne i del seu rendiment acadèmic per part dels orientadors del centre.  

5.4. Assistència i puntualitat  

a) L’assistència amb puntualitat a classe és obligatòria. Quan un alumne falti de forma 

injustificada més de 5 dies seguits, sense cap comunicació al centre, la direcció tramitarà 

la comunicació d’absentisme a la família i, en cas de l’ESO, a Serveis Socials per correu 

electrònic.  

b) Tres minuts abans de tocar el timbre d’entrada sonarà música per megafonia. Això indica 

que l’alumnat ha d’entrar a les aules. Quan soni el timbre els alumnes ja han d’estar dins 

de l’aula.   

c) Un cop el professor hagi iniciat la classe, els alumnes no podran entrar fins que ho autoritzi 

el docent.    

d) Durant la primera hora de classe i després de passar llista, s’informarà telemàticament a 

les famílies dels alumnes que hagin faltat o hagin arribat amb retard i no ho hagin 

comunicat prèviament.  
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e) Les absències es poden comunicar telefònicament, amb un correu electrònic al tutor o amb 

un escrit a l’agenda. 

f) Les famílies hauran de justificar les faltes d’assistència mitjançant el full de justificació de 

faltes, que estarà disponible a la pàgina web del centre, amb una nota a l'agenda o per 

correu electrònic.  

g) Els alumnes d’ESO i batxillerat han de romandre a l’aula assignada durant tot el seu horari 

lectiu, hores de guàrdia incloses.    

h) Malgrat que un alumne justifiqui totes les absències i retards, si el professor tutor o tutora 

del curs ho considera adient, es posarà en contacte amb els pares o tutors. 

i) Tots els alumnes d’ESO romandran al centre des de l’inici fins al final de la jornada lectiva. 

En cap cas poden marxar sols del centre.  

j) Els alumnes de batxillerat podran sortir del centre durant l’hora d’esbarjo.  

k) Quan un alumne estigui indisposat, el professor de guàrdia ho comunicarà immediatament 

a la seva família perquè el vingui a buscar. En cas d’emergència, i quan no sigui possible 

contactar amb la família, s’avisarà el 112 o bé se l’acompanyarà a l’ambulatori (en funció 

de la gravetat). En cap cas podrà marxar sol a casa.  

l) En el cas de batxillerat, podran anar a casa si els tutors legals han donat el seu 

consentiment. L’alumne ha de comunicar que marxa al seu tutor o a l’equip directiu.  

m) Quan en un grup no hi hagi el professor per començar la classe, els alumnes, tant d’ESO 

com de batxillerat, romandran a l’aula.  

n) En cas que falti un professor a última hora, els alumnes de batxillerat podran marxar a 

casa, si ho han autoritzat els tutors legals. Se n’informarà les famílies per correu electrònic.  

5.5. Normativa de funcionament  

a) Els vehicles amb motor romandran fora del centre, excepte el pàrquing . Les bicicletes, 

patinets i monopatins romandran a l’aparcament de què disposa el centre per a tal fi.   

b) En horari lectiu no es permet menjar. Sí que es permet beure aigua.  

c) Només es podran utilitzar al centre els aparells electrònics autoritzats pel professorat.   

d) El telèfon mòbil tindrà la consideració d’eina de treball. No es pot fer ús del mòbil dins del 

recinte escolar excepte per a tasques acadèmiques i prèvia autorització d’un o una docent.  

e) En cas que el mòbil soni a classe o se’n faci ús, el professor l'agafarà i el lliurarà a l’equip 

directiu, que el retornarà a l’alumne quan es consideri adient.  

f) L’institut no es fa responsable de cap objecte personal.  
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g) Quan s’usin tant els espais comuns com les aules, caldrà deixar taules i cadires en ordre, 

finestres i llums tancats i el material endreçat. El professor del grup vetllarà perquè així 

sigui.   

h) En acabar les classes del dia, és obligació dels alumnes posar les cadires damunt la taula 

per facilitar les tasques de neteja.  

i) El pati del centre s’ha de mantenir net i ha de ser un espai agradable per a tots.  

j) L’alumnat ordenarà l’aula i espolsarà l’esborrador setmanalment dins l’hora de tutoria.  

k) En cas de desperfectes a les aules, caldrà que el professor que els detecti ho comuniqui a 

consergeria.  

l) Els alumnes tenen a disposició en els horaris establerts el servei de reprografia. En el cas 

que fos un document digital, cal enviar-lo en format pdf a l’adreça 

fotocopies.inssanthilari@gmail.com.  

m) Per tal de respectar la llei de propietat intel·lectual, no es permetrà fotocopiar llibres 

sencers al centre.  

5.6. Participació de l’alumnat  

5.6.1. Delegats 

a) Els alumnes escolliran un delegat i un sotsdelegat per tal que siguin els seus 

representants. La votació serà democràtica i secreta i se n’aixecarà acta, segons el model 

que facilitaran els tutors. Es faran arribar els resultats a la coordinació pedagògica i a 

secretaria.  

b) Els delegats de classe s’escolliran a principi de curs.  

c) El càrrec de delegat o delegada es mantindrà per un curs acadèmic, excepte en els casos 

que sigui necessari renovar-lo.  

d) Les funcions dels delegats són les següents:  

◦ Representar els seus companys i ser-ne el portaveu.  

◦ Assistir a les reunions del Consell de Delegats.  

◦ Donar suport a l’alumnat representant del Consell Escolar i col·laborar-hi en la 

presentació de propostes.  

5.6.2. Consell de delegats 

a) Els delegats dels diferents cursos formaran el Consell de Delegats, que es reunirà un cop 

per trimestre, com a mínim, amb membres de l’equip directiu.  

b) El Consell de Delegats es reunirà a proposta de l’Equip Directiu o per petició dels delegats 
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d’un o varis grups. Les reunions podran ser de tots els delegats del centre, o només amb 

una part dels mateixos, segons els temes que es vulguin tractar.   

c) En el Consell de Delegats es recolliran les propostes de l’alumnat respecte a l’organització 

i el funcionament del centre.  

d) Durant les tutories de cada grup s’ha de garantir un temps perquè els delegats recullin les 

propostes del grups classe que s’hagin de traslladar al consell de delegats. Caldrà així 

mateix reservar un temps perquè els delegats facin el retorn al grup classe dels temes 

tractats en el consell de delgats.  

5.7. Dret de vaga  

a) En cas d’ensenyaments postobligatoris i de l'alumnat de 2n cicle d'ESO, els i les alumnes 

tenen dret a vaga si ho comuniquen per escrit a la direcció del centre amb una antelació 

d’almenys 48 hores, i es tracta d’una vaga autoritzada per l’administració.  

b) Caldrà una autorització dels tutors o tutores legals dels alumnes.  

c) La direcció del centre, comunicarà als tutors o tutores que l’alumne o alumna ha exercit el 

dret de vaga.  

d) Si alguna prova coincidís amb alguna convocatòria de vaga, tant d’alumnes com de 

professors, quedarà automàticament ajornada per al dia següent que s’imparteixi aquella 

matèria. Aquesta norma es podrà derogar per acord entre professor i alumnes afectats.  

5.8. Tasques del professorat  

5.8.1. Tasques generals del professorat  

a) Tot el professorat tancarà les portes, les finestres i els llums de l’aula en acabar la classe, 

quan aquesta no hagi de ser usada a l’hora següent.  

b) El professorat anotarà a la plataforma de gestió les incidències de l’alumnat: falta 

d’assistència, retard i/o incidència disciplinària.  

5.8.2. Tasques del professorat de guàrdia   

a) Fer la ronda de passadissos a la primera i segona plantes, i a l’aulari.   

b) Fer entrar els alumnes a les classes i fer que tinguin a punt el material per començar la 

classe.   

c) Comprovar que hi ha un professor a cada aula.  

d) En cas d’absència de professorat, ha de recollir dels calaixets la feina de guàrdia i tenir 

cura que els alumnes la facin.  

e) Signar el full de guàrdia.  
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f) Els professors que es quedin al centre amb horari desocupat per causa d’una sortida 

d’alumnes són els que cobreixen les possibles guàrdies ocasionades pels professors que 

fan d’acompanyants a l’esmentada sortida.  

g) En cas que les absències de professors no es puguin cobrir amb el professorat de guàrdia, 

es cobriran, en primer lloc, pels professors que, en aquella hora, hagin quedat lliures a 

causa d’un horari extraordinari, després amb el professor de guàrdia de la sala de guàrdies 

i, finalment, amb els que desenvolupin un càrrec de coordinació o gestió.   

h) A l’última hora el professorat de guàrdia del dia tancarà els ordinadors, les finestres i els 

llums de la sala de professors.  

5.8.3. Tasques del professorat de guàrdia de pati  

a) Estar al pati tot el temps que duri l’esbarjo, de 10.20 h a 10.45 h, i/o de 12.45 h a 13.05 h.   

b) Controlar totes les zones del pati, inclòs el bar.  

c) En el cas que una pilota caigui fora el recinte escolar, l’anirà a buscar preferiblement un 

dels dinamitzadors de pati, amb permís del professorat de guàrdia. 

5.9. Acollida del professorat nou  

a) La direcció del centre haurà de tenir actualitzat el protocol d’acollida del professorat nou.  

b) Quan un professor o una professora s’incorpori al centre per primer cop serà rebut per la 

direcció. En aquesta primera reunió s’explicaran els objectius anuals, es presentaran les 

NOFC i l’organigrama del centre, i s’ensenyaran les instal·lacions.  

c) El professor o la professora haurà de presentar-se a consergeria per rebre les claus i 

l’explicació del funcionament del sistema de fotocòpies.  

d) El professor o la professora tindrà una reunió de contacte amb la coordinació informàtica, 

per rebre les claus d’accés al Moodle i al Drive del centre.  

e) Posteriorment es presentarà al cap o la cap de departament, que serà el seu referent en la 

incorporació al centre. El cap o la cap de departament haurà de lliurar-li la documentació 

del departament (memòries, programacions, activitats previstes i altres).  

f) Durant el primer mes d’incorporació al centre la direcció farà una reunió de seguiment amb 

el professorat nou per valorar el procés d’acollida.  

5.10. Profess orat en pràctiques  

a) El nostre centre col·laborarà amb les universitats que ho sol·licitin per a la realització de 

pràctiques dels estudiants de màster de secundària.  

b) En el claustre d’inici de curs es farà una revisió dels o les docents disposats a acollir 
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estudiants en pràctiques.  

c) Quan un estudiant en pràctiques s’incorpori al centre serà acollit per la direcció i pel seu 

professor tutor o la seva professora tutora.  

d) L’estudiant en pràctiques s’incorporarà al funcionament del centre. En aquest sentit, la 

direcció i el cap o la cap de departament corresponent li facilitaran tota la documentació 

que necessiti per fer la seva memòria.  

e) L’estudiant en pràctiques durà a terme les activitats que corresponguin a la programació de 

les seves pràctiques. 

5.11. Col·laboració i participació de les famílies  

a) Les famílies interessades a contactar amb el centre sobre el seguiment dels alumnes ho 

faran, preferiblement, a través del correu electrònic de les tutories.  

b) Aquelles famílies que vulguin contactar directament amb l’equip directiu ho faran 

preferiblement a través del correu electrònic del centre.  

c) La direcció del centre mantindrà regularment reunions de col·laboració amb representants 

de l’AMPA.  

d) La direcció del centre propiciarà que al llarg del curs es realitzin activitats obertes a les 

famílies.  

5.12. Sortides i activitats escolars culturals  

5.12.1. Sortides escolars  

a) L’equip directiu farà una proposta de planificació de sortides escolars. Correspon al Consell 

Escolar l’aprovació de la programació de sortides.  

b) Independentment del nombre d’alumnes de la sortida, no es podran realitzar sortides amb 

menys de dos professors acompanyants. Per cada vint alumnes serà necessari un 

professor acompanyant més.   

c) L’encarregat de la sortida o activitat haurà de facilitar al coordinador d’activitats i serveis 

una llista de tots els alumnes, l’horari i el recorregut previst.   

d) La coordinació d’activitats i serveis s’ocuparà d’encarregar el transport, calcular el preu de 

la sortida per persona i facilitar les autoritzacions als alumnes, per tal que els pares o tutors 

legals puguin signar-les. 

e) Els alumnes hauran de fer un ingrés al compte d’activitats escolars per l’import de la 

sortida abans de la seva realització i hauran de deixar el permís patern degudament signat 

a la bústia de Sortides i Activitats Escolars abans de la data límit. El coordinador de la 
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sortida lliurarà al coordinador d’activitats i serveis escolars una relació dels alumnes que hi 

participen i dels que han de romandre al centre.  

f) Es podran realitzar sortides a l’entorn, a peu o en bicicleta, per dur a terme activitats 

relacionades amb les diverses àrees i matèries, dintre el respectiu horari. Aquestes 

sortides s’aprovaran de forma genèrica en el Consell Escolar d’inici de curs.  

g) Els professors acompanyants a les sortides disposaran d’una relació dels alumnes 

assistents i d’una farmaciola per a primers auxilis. Caldrà tenir en compte l'alumnat amb 

necessitats mèdiques específiques.  

h) L’equip docent decidirà quins alumnes participen en una sortida i a partir de quants 

alumnes es realitza. 

5.12.2. Activitats no docents  

a) No és permès usar el nom de l’institut sense comptar amb permís escrit de la direcció.  

b) L’institut no es fa responsable de les accions portades a terme pels alumnes per tal de 

recaptar diners per a activitats diverses dintre o fora del recinte escolar.  

5.13. Situacions d’inclemències meteorològiques  

a) En cas d’inclemències meteorològiques, la direcció del centre actuarà coordinadament 

amb l’Ajuntament.  

b) En tot cas prevaldrà el criteri de seguretat en la mobilitat, tant dels alumnes com dels 

docents i altre personal de centre.  

5.14. Instal·lacions del centre  

5.14.1. Aules específiques  

a) Les aules específiques són: Informàtica, Música, Dibuix, Laboratori, Idiomes i Taller de 

Tecnologia. 

b) Són d’accés restringit. Seran utilitzades preferentment per desenvolupar les classes 

corresponents a l’assignatura associada.   

c) Sempre que els alumnes facin ús de l’aula hauran d’estar acompanyats d’un professor que 

se’n faci responsable.   

d) L’alumne serà responsable del material que el centre posi a la seva disposició per 

desenvolupar les activitats. En cas de mal ús, haurà de respondre dels desperfectes 

causats.  

e) En acabar les classes, els alumnes deixaran la classe en condicions adequades de neteja i 

ordre per a pròximes sessions.  
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f) En finalitzar cada sessió de classe, el professor tindrà cura que les portes, finestres i 

armaris de l’aula específica quedin tancades amb clau.  

g) Qualsevol aparell ubicat en una aula específica, quan sigui utilitzat en altres aules, s’hi 

retornarà després del seu ús.  

5.14.2. Aula d’informàtica  

a) A l’inici del curs s’assignarà un ordinador a cada alumne o grup d’alumnes, que no podran 

canviar sense l’autorització del professor.  

b) El coordinador d’informàtica serà l’únic encarregat d’instal·lar programari als ordinadors de 

l’aula d’informàtica.  

c) El coordinador d’informàtica fa les funcions de tutor tècnic de l’aula d’informàtica.   

d) Professorat d’altres matèries podran reservar l’aula d’informàtica apuntant-se a la graella 

de consergeria, on constaran les hores disponibles.  

5.14.3. Altres aules específiques  

El professorat que en fa ús ha de:  

a) Vetllar pel bon ús i funcionament dels equipaments de l’aula.  

b) Organitzar l’adquisició, control i ús del material.  

c) Preparar una relació prioritzada de material per curs.  

d) Sol·licitar al cap de departament l’adquisició de material fungible i la reposició del 

deteriorat: realització i control de comandes.  

5.15. Pla d’evacuació del centre  

a) La coordinació de riscos laborals haurà de mantenir actualitzat el pla d’evacuació del 

centre i la senyalització de les vies d’evacuació.  

b) En el claustre d’inici de curs s’informarà el professorat sobre el pla d’evacuació. També 

s’informarà sobre les actuacions a dur a terme en cas d’accident laboral i sobre les tasques 

que no estan autoritzades als docents.  

c) Durant el primer trimestre del curs es realitzarà un simulacre d’evacuació.  

5.16. Personal d’administració i serveis  

5.16.1 Consergeria  

Tasques del personal subaltern (conserges):  

a) Obrir les portes de les classes al matí.  

b) Tancar al final del dia les finestres i les portes d’accés al centre i els interruptors dels 

projectors.  
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c) Tancar la porta d’entrada al pati un cop hagi sonat el timbre.  

d) No permetre l’accés a la sala de professors a cap persona aliena al centre. Avisaran el 

professor pertinent per telèfon i aquest els atendrà a la sala de visites.  

e) Controlar les instal·lacions, els equipaments i el mobiliari. Han de comunicar a la direcció o 

a la secretaria del centre les anomalies que s’hi puguin detectar quant a l’estat, l’ús i el 

funcionament i reparar-les amb rapidesa sempre que sigui possible.  

f) Posar en funcionament i tancar les instal·lacions de llum, aigua i calefacció, i la 

fotocopiadora, d’acord amb els encàrrecs rebuts.   

g) Fer fotocòpies, enquadernacions senzilles, etc., amb material propi de l’activitat del centre.   

h) Traslladar mobiliari i aparells que no requereixin la intervenció de serveis especialitzats.  

i) A les hores no lectives es podran fer fotocòpies per als alumnes.  

j) Passar per les classes a primera hora a recollir la llista.  

k) Trucar a les famílies per comunicar absències.  

l) Controlar el funcionament del timbre i posar música 3 minuts abans de començar les 

classes del matí, després dels patis.  

m) Recollir la correspondència.  

n) Lliurar el material necessari per al desenvolupament de les classes.  

o) Preparar i instal·lar els aparells audiovisuals.   

p) Anotar a la plataforma de gestió les absències justificades de les quals tingui constància a 

primera hora.  

q) Recollir el full d’assistència lliurat pel tutor i registrar el control de les faltes.  

r) No deixar entrar els alumnes a consergeria.  

s) Fer qualsevol altra tasca relacionada amb la seva feina que els encomani l’equip directiu.  

 5.16.2 Secretaria  

Tasques de l’auxiliar administrativa:  

a) Arxivar i classificar la documentació del centre.   

b) Despatxar la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig, etc.).  

c) Transcriure documents i elaborar llistes i relacions.  

d) Gestionar informàticament dades. 

e) Atendre telefònicament i personalment els assumptes propis de la secretaria administrativa 

del centre.  
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f) Rebre i comunicar avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, permisos, 

etc.).  

g) Exposar i distribuir la documentació d’interès general que estigui al seu abast 

(disposicions, comunicats, etc.).  

h) Fer qualsevol altra tasca relacionada amb la seva feina que encomani l’equip directiu.  

5.17. Premis d’excel·lència  

 

a) S’atorgarà un premi d’excel·lència a tot l’alumnat d’ESO i primer de batxillerat que, en les 

qualificacions finals de curs, tingui una qualificació mitjana igual o superior a 9, calculada 

sobre 10.  

b) Per l’alumnat de 1r a 3r d’ESO el premi consistirà en el pagament per part del centre de la 

taxa de socialització de llibres.  

c) Per l’alumnat de 4t d’ESO i primer de batxillerat el premi consistirà en un taló per el mateix 

import.  
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6. Avaluació d’ESO  

 

6.1. L’avaluació a l’ESO  

a) El sistema d’avaluació ha de tenir en compte els ritmes i les potencialitats de tot l’alumnat. 

b) L’alumne és part activa del seu procés d’aprenentatge i l’avaluació li ha d’aportar 

l’orientació necessària per millorar-lo. Per això és necessari que els alumnes coneguin 

prèviament els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les activitats, i que rebin 

un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts. 

c) Cal que el professorat diversifiqui les activitats i els instruments d’avaluació, incorporant 

mecanismes d’autoavaluació i coavaluació a l’avaluació que fan els mateixos docents.  

d) L’avaluació ha de servir als professors i al centre per analitzar, valorar i reorientar, si cal, 

l’acció educativa.  

e) En cas que hi hagi indicis raonables de necessitats educatives especials en un alumne, es 

valorarà en la CAD, que estudiarà la conveniència de preparar-li un Pla de Suport 

Individual (PI). Al PI es concretaran i prioritzaran els continguts i objectius que caldrà 

avaluar. Excepcionalment, pot comportar que temporalment algunes matèries no s’avaluïn.  

f) El treball de síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO, el servei comunitari de 3r d’ESO i el projecte de 

recerca de 4t d’ESO tenen la consideració d’activitats transversals, i es reflectiran en el 

butlletí de notes com “no fet”, “fet” o “fet amb aprofitament”. La qualificació d’aquestes 

activitats es repercutirà en les matèries que hi participin.  

g) Els departaments hauran de preveure activitats de recuperació per a l’alumnat de 2n, 3r i 4t 

d’ESO amb matèries pendents d’altres cursos. Aquestes activitats podran incloure un 

examen.   

6.2. Criteris d’avaluació  

a) El cap de departament vetllarà a principi de curs perquè els criteris d’avaluació de cada 

matèria siguin unificats.  

b) L’alumne coneixerà, en començar cada matèria, quins criteris d’avaluació i recuperació 

seran aplicats. La direcció del centre vetllarà perquè, abans de començar el període lectiu, 

els criteris d’avaluació de totes les matèries estiguin penjats al corresponent curs Moodle. 

En aquest sentit, es reservarà un matí de preparació del curs perquè el coordinador 

d’informàtica, amb el suport de l’equip directiu, orienti el professorat que ho necessiti.  
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c) Cada nota de matèria estarà determinada per l’assoliment dels objectius explicitats en la 

programació. Cada professor en portarà un registre.  

d) El professor de cada matèria ha d’atorgar a cada alumne/a una qualificació final 

d’avaluació ordinària, tenint en compte els criteris d’avaluació de cada matèria, 

degudament adaptats als diferents ritmes i potencialitats dels alumnes.   

6.3. Programacions  

a) Els departaments hauran de concretar quines competències es prioritzen a cada curs.  

b) Els equips docents hauran de coordinar les programacions dins d’un mateix nivell, 

assegurant que es treballen tots els continguts clau previstos i evitant repeticions en els 

continguts.  

c) Els equips docents hauran de decidir quina o quines matèries treballen els continguts clau 

que corresponen a les competències transversals.  

d) L’equip directiu haurà de vetllar perquè, en el conjunt de l’etapa, es treballin totes les 

competències bàsiques i tots els continguts clau.  

e) Les programacions han de preveure activitats que tinguin en compte les diferents maneres 

d’aprendre dels alumnes.  

a) En les matèries amb continuïtat, les programacions han d’incloure estratègies d’avaluació 

de les competències no assolides corresponents a cursos anteriors.  

6.7. Exàmens  

a) Si un alumne sap amb antelació que faltarà a un examen ha d’avisar el professor com més 

aviat millor.  

b) En el cas que un alumne no pugui assistir a un examen, cal que presenti el justificant que 

trobarà a la pàgina web del centre degudament signat pels pares.  

c) En el cas que un alumne no hagi pogut assistir a una prova per una causa justificada, 

aquesta quedarà automàticament ajornada per al dia següent que s’imparteixi aquesta 

matèria, excepte que el professor indiqui una altra data.  

d) Si un alumne falta les hores prèvies a un examen sense justificació no podrà fer-lo.  

e) Si l'alumne falta de manera justificada un dia que té un examen, els tutors legals hauran de 

trucar a l'Institut a primera hora i notificar l'absència a consergeria.  

f) El professorat no farà cap l'examen als alumnes que faltin injustificadament a les hores 

d’examen.  

g) Abans de l’avaluació final d’ESO, els alumnes poden realitzar proves de recuperació i/o 
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millora de nota, a criteri del professorat.   

6.8. Avaluacions  

6.8.1. Avaluació inicial  

a) Cada curs, durant el mes d’octubre, es realitzarà una avaluació inicial dels aprenentatges 

dels alumnes.  

b) L’objectiu fonamental de l’avaluació inicial ha de ser treure conclusions per tal de millorar 

l’acolliment dels alumnes.  

c) L’avaluació inicial serà qualitativa i informarà sobre l’adaptació de l’alumne al ritme de 

treball del curs i al grup classe.  

d) En el cas de 1r curs d’ESO, l’avaluació inicial ha de donar informació qualitativa sobre la 

valoració dels deures d’estiu, quan sigui el cas.  

6.8.2. Avaluacions parcials  

a) Es realitzaran tres avaluacions parcials, una per trimestre.  

b) El tutor o tutora del grup classe coordina i presideix les reunions d’avaluació. 

c) A les reunions d’avaluació hi assistiran tots els docents que imparteixen docència en el 

grup. S’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l’equip directiu, així com 

altres professors amb responsabilitats d’orientació o coordinació pedagògica.  

d) L’equip docent pren les decisions sobre les mesures d’atenció a l’alumnat, tenint en compte 

fonamentalment l’opinió del tutor o tutora i de l’orientador del centre. 

e) Les avaluacions indicaran la qualificació de cada matèria. Els continguts que s’hagin 

treballat transversalment mitjançant un projecte conjunt s’avaluaran dins de les matèries 

implicades.  

f) Els alumnes que tinguin un pla de suport individualitzat seran avaluats segons els criteris 

especificats en el pla.  

g) L’avaluació parcial del tercer trimestre coincidirà amb l’avaluació final ordinària.  

6.8.3. Avaluació final ordinària  

a) L’avaluació final ordinària ha de donar una qualificació final per a cada matèria i àmbit 

transversal. 

b) Les competències bàsiques treballades mitjançant un projecte transversal s’avaluaran en 

cadascuna de les matèries afectades.  

c) A les sessions d’avaluació hi assistirà tot el professorat que imparteix docència en el grup 

avaluat. S’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l’equip directiu.  
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d) L’assoliment de les competències de les matèries amb continuïtat implica l’assoliment dels 

nivells competencials no assolits en cursos anteriors.  

e) L’avaluació dels alumnes amb un pla de suport individualitzat es farà segons els criteris 

indicats en el pla.  

f) L’informe d’avaluació ha d’incloure un consell orientador. En el cas que l’alumne no hagi 

assolit tots els nivells competencials, el consell orientador ha d’incloure informació sobre 

els recursos que el centre posa a disposició de l’alumne per preparar els exàmens 

d’avaluació final extraordinària. Els materials de preparació de les proves estaran 

disponibles a la pàgina web del centre.  

g) Tot i que l’alumne hagi assolit tots els nivells competencials, el consell orientador pot 

indicar activitats de reforç d’estiu recomanades.  

6.8.4. Avaluació final extraordinària  

a) Per als alumnes que en l'avaluació final ordinària no hagin assolit els nivells competencials 

establers, el centre haurà de proposar activitats d'aprenentatge destinades a assolir-los.  

b) La qualificació de l’avaluació final extraordinària serà de “no assoliment” o de “assoliment 

satisfactori”. 

6.9. Promoció de primer a tercer  

a) L’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne amb nivells competencials no 

assolits quan consideri que l’alumne té bones expectatives de millora i que el pas de curs 

és positiu per a la seva evolució acadèmica i personal.  

b) Si l’equip docent decideix que un alumne amb necessitats educatives específiques 

segueixi un pla de suport individualitzat, s’ha de matricular en el curs i grup que es 

determini, segons aquest pla.  

c) Com a regla general es planteja la possibilitat de passar de curs quan un alumne tingui 

com a màxim dues matèries no assolides, que no siguin simultàniament llengua catalana, 

llengua castellana i matemàtiques.  

d) Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa, si no s’ha 

repetit a l’educació primària.  

6.10. Títol de graduat en educació secundà ria (article 16 de l'ordre ENS/108/2018)  

a) Es considera que un alumne ha superat l’etapa quan ha assolit les competències dels 

àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals.  

b) A l’avaluació final l’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que 
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tingui avaluació negativa en una matèria, o en dues que no siguin simultàniament llengua 

catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i matemàtiques.  

c) L’alumne que en finalitzar l’etapa no obtingui el títol de graduat pot romandre un any més al 

curs. Excepcionalment, un alumne pot repetir dues vegades quart curs si no ha repetit en 

cursos anteriors.  

d) Anualment s’organitzaran proves extraordinàries per als alumnes que no hagin superat el 

quart curs però sí l’edat màxima de permanència a l’etapa.  
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7. Avaluació de batxillerat  

 

7.1. Treball de recerca  

a) Durant el segon trimestre del curs l’alumnat de primer de batxillerat haurà de presentar una 

proposta de treball de recerca.  

b) L’alumnat pot contactar amb el professorat del centre prèviament a la presentació de la 

seva proposta de treball de recerca. 

c) A tots els alumnes se’ls assignarà un tutor de treball de recerca.  

d) El tutor o la tutora tindrà la responsabilitat de fer el seguiment del treball i avaluar-ne la part 

de seguiment.   

e) Els dossiers escrits dels treballs de recerca de batxillerat i les exposicions orals seran 

avaluats per un tribunal compost per tres professors del centre.  

f) Els alumnes que suspenguin el treball de recerca hauran de repetir el dossier escrit.  

g) Els alumnes que suspenguin el treball de recerca només hauran de fer l’exposició oral una 

vegada.  

h) En la recuperació dels treballs de recerca només es recuperarà la nota del dossier escrit.  

7.2. Exàmens  

a) Els cursos de batxillerat disposaran d’un període de quatre dies no consecutius al final de 

cada trimestre per a la realització d’exàmens.  

b) A batxillerat abans de l’avaluació final de curs es pot fer un examen final de les matèries, a 

criteri de cada professor.  

c) Durant la primera setmana de setembre es faran les proves extraordinàries als alumnes de 

1r de batxillerat que tinguin matèries pendents.  

d) Els alumnes que tinguin matèries pendents de 1r de batxillerat faran un examen de 

recuperació pel febrer.  

e) Després de l’avaluació final de 2n de batxillerat es realitzaran els exàmens extraordinaris 

per als alumnes amb matèries suspeses.  

f) Si un alumne sap amb antelació que faltarà a un examen ha d’avisar el professor com més 

aviat millor.  

g) En el cas que un alumne no pugui assistir a un examen, cal que presenti el justificant que 

trobarà a la pàgina web del centre, degudament signat pels pares.  

h) Si un alumne falta les hores prèvies a un examen sense justificació no podrà fer-lo.  
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i) El professorat no farà cap examen especial als alumnes que faltin injustificadament a les 

hores d’examen.  

7.3. Avaluacions  

 

7.3.1. Avaluació inicial  

a) Durant el primer trimestre es durà a terme una avaluació inicial qualitativa i interna, amb 

l’objectiu d’ajudar a l’adaptació dels alumnes a l’etapa.  

b) Si es detecten alumnes amb dificultats per seguir el cicle, el tutor o la tutora del grup classe 

farà una reunió informativa amb els pares. Si es considera necessari es demanarà la 

col·laboració de l’orientador del centre.  

7.3.2. Avaluacions parcials  

a) Es realitzaran tres avaluacions parcials, una cada trimestre.  

b) A les juntes d’avaluació hi assistiran tots els docents del grup.  

c) La junta d’avaluació estarà presidida pel tutor o tutora del grup, que en farà l’acta.  

d) Un cop acabada la sessió d’avaluació i fetes les rectificacions que correspongui a les 

actes, cap professor no pot canviar cap nota.  

7.3.3. Avaluació final ordinària  

a) L’avaluació final ordinària coincidirà amb la del tercer trimestre.  

b) En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui cursada i 

no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. 

Aquesta circumstància s’ha de consignar a les actes finals amb la menció Pendent de 

Qualificació de 1r curs (PQ). En cas que, a causa d’un canvi de matèria o de modalitat, 

autoritzat per la direcció del centre o perquè l’alumne s’hagi incorporat al batxillerat en el 

segon curs, no hagi cursat la matèria de primer curs, sí que podrà ser qualificat de la 

matèria de segon curs.  

c) L’alumne/a pot suspendre la matèria quan hagi faltat injustificadament més d’un 25% de les 

classes.   

d) En l’avaluació final del segon trimestre de segon de batxillerat caldrà informar sobre la 

possible recuperació de matèries pendents de primer.  

7.3.4. Avaluació final extraordinària  

a) Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves 

extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no hagi 
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superat totes les matèries en l’avaluació final.  

b) Les proves extraordinàries no es poden fer abans dels cinc darrers dies de classe, prenent 

com a referència el calendari lectiu que fixi la corresponent ordre per la qual s’estableix el 

calendari escolar del curs.  

c) En la sessió d’avaluació final extraordinària de 2n de batxillerat, la Junta d’Avaluació pot 

modificar la qualificació d’un/a alumne/a amb una o dues matèries no superades. Cal una 

majoria de 2/3 dels membres presents en la sessió d’avaluació.  

7.4. Matrícula d’honor  i premis extraordinaris  

 

a) Als alumnes de segon de batxillerat que obtinguin una qualificació mitjana de batxillerat 

igual o superior a 9, se’ls pot consignar la menció de matrícula d’honor, MH, en les 

observacions de l’acta de qualificacions finals, en l’expedient acadèmic i en l’historial 

acadèmic. Se’n pot concedir una per cada vint alumnes i una altra si en resulta una fracció 

sobrant sobre el total d’alumnes avaluats de segon curs. En aquest cas, s’entén per 

alumnes avaluats de segon curs tots els que han cursat o tenen convalidades les matèries 

necessàries per completar l’etapa. 

b) L’alumnat amb una qualificació final igual o superior a 8,75 serà proposat per realitzar les 

proves de premis extraordinaris de batxillerat.  

7.5. Promoció de primer a segon curs  

 

a) Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o no 

tinguin superades dues matèries com a màxim.  

b) L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de 

matricular de les matèries pendents del curs anterior. El centre organitzarà proves de 

recuperació extraordinària durant el mes de febrer. Tot i això, una matèria pot tenir un criteri 

de recuperació diferent.  

c) Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, 

consecutius o no.  

d) Els alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs i 

l’han de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació 

negativa és superior a quatre.  

e) En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes 



 Institut Anton Busquets i Punset 
 Normes d'Organització i Funcionament de Centre 

- 55 / 64 - 

poden optar per repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de primer 

amb avaluació negativa.  

7.6. Obtenció del títol de batxiller  

 

a) Els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat en qualsevol de les seves 

modalitats reben el títol de batxiller.  

b) Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries 

s’hi poden tornar a matricular, sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 

superades.  

c) Els alumnes no hauran de tornar a cursar la matèria de treball de recerca un cop la tinguin 

superada, encara que no passin al curs següent.  
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8. Reclamacions de les qualificacions  

 

a) Si una nota es vol modificar després de la sessió d’avaluació s’haurà de tornar a reunir la 

Junta d’Avaluació o bé esperar a modificar-la en la propera Junta després de consultar-ho 

a la resta de professors.   

b) Els professors mostraran als alumnes els exàmens i treballs, sempre procurant que sigui 

abans de l’avaluació corresponent. Els exàmens no sortiran del centre, llevat que el 

professor ho autoritzi.  

c) Els alumnes i els pares o tutors tenen dret a demanar aclariments als professors per les 

qualificacions trimestrals i finals de les àrees o matèries, dins el termini establert.  

d) Cada alumne disposa de 24 hores per presentar reclamacions a les notes que consten en 

el seu butlletí. Les reclamacions s’han de presentar al docent que correspongui.   

e) En cas d’avaluació final, es tornarà a reunir la Junta d’Avaluació i, si és necessari, el 

president de la Junta d’Avaluació farà signar una nova acta i un nou butlletí.  

f) Si una reclamació de notes parcial no es resol directament entre l’alumnat i el professorat, 

la família haurà de presentar reclamació per escrit al tutor del grup, mitjançant una 

instància genèrica. El tutor traslladarà la reclamació al departament corresponent, el qual 

s’haurà de reunir per analitzar el cas i resoldre les possibles reclamacions. De la reunió el 

cap de departament haurà d’aixecar acta.  

g) Si es vol reclamar una qualificació final de batxillerat, inclosa la del treball de recerca, 

caldrà presentar la reclamació a la direcció del centre, que la farà arribar al departament 

que correspongui. Es constituirà una comissió de tres docents que analitzarà el cas i hi 

donarà una resposta raonada. De la reunió que se’n faci el cap de departament aixecarà 

acta. Amb la resolució del departament la direcció del centre convocarà una sessió d’equip 

docent per tal d’aprovar la revisió de notes proposada. La direcció del centre comunicarà la 

resolució per escrit a l’interessat.  

h) Si la família o l’alumne presenten una nova reclamació el cas serà traslladat a inspecció.  
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9. Disposicions finals  

 
Aquesta normativa és modificable a petició de qualsevol dels estaments del centre i també a 

proposta del Consell Escolar.  

En qualsevol cas s’utilitzarà el procediment seguit per a la seva elaboració. 

Aquesta normativa és revisada anualment en començar el curs escolar.  

La redacció definitiva d’aquest document ha estat aprovada pel Consell Escolar a Sant Hilari 

Sacalm el dia 4 de setembre de 2018.  
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Annex 1: protocol de mediació 
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Annex 2: carta de compromís educatiu 

 

Carta de compromís educatiu 

 

 
Institut Anton Busquets i Punset 

 
 

Les persones sotasignades,  
 
● Josep Broch Muñoz, director de l’INS Anton Busquets i Punset de Sant 
Hilari Sacalm  
 
● ........………....…................................................ (pare, mare o tutor/a 
legal) 
 
● L’alumne/a 
……………………………………………………………………….. 
  
conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i de 
l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els 
següents compromisos.  
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Per part del centre: 
 

 

1. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de 
la personalitat de l’alumne o alumna.  
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família 
i l’alumne o alumna.  
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per 
avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, 
explicar a la família els resultats de les avaluacions.  
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients 
per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne 
informada la família. 
7. Mantenir comunicació regular per informar els tutors legals de l’evolució 
acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna, així com de les faltes 
d’assistència al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per 
al seu desenvolupament acadèmic i personal.  
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de 
comunicació que formuli la família. 
9. Col·laborar amb els estaments de l’entorn (Ajuntament, Centres 
educatius del municipi, Serveis Socials, Serveis Educatius ,...) per treballar 
conjuntament en temes d’educació i joventut.  
10. Implicar els joves i fer-los partíceps actius, tant en el seu procés 
d’aprenentatge, com en aspectes relacionats amb la vida del centre.  
11. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests 
compromisos i, si s’escau, el contingut, al llarg del curs.   
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Per part de la família:  

 
 
1. Respectar el caràcter propi del centre, reconèixer l’autoritat del 
professorat, i dipositar la confiança en els professionals de l’educació i, més 
específicament, en l’equip directiu.   
2. Facilitar al centre les informacions de l’alumne o alumna que siguin 
rellevants per al procés d’aprenentatge i el seu desenvolupament personal.  
3. Conscienciar l’alumne o alumna a respectar les normes específiques 
de funcionament del centre, en particular les que afecten a la convivència 
escolar i el desenvolupament normal de les classes.  
4. Vetllar perquè l’alumne o alumna compleixi el deure bàsic de l’estudi i 
l’assistència regular i puntual a les activitats que es duguin a terme en el 
centre i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat.  
5. Ajudar l’alumne o alumna a organitzar el temps i l’espai d’estudi a casa 
i a disposar del material escolar necessari per a l’activitat escolar.  
6. Adoptar mesures que puguin afavorir el rendiment escolar dels o de les 
alumnes.  
7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, 
coincidències o suggeriments, en relació a l’aplicació de l’objectiu del 
projecte educatiu en la formació dels o de les alumnes.  
8. Respectar les mesures correctores que estableixi el centre i atendre el 
seu compliment.  
9. Comunicar al centre educatiu qualsevol situació que posi en perill la 
integritat física o psicològica de qualsevol membre de la comunitat educativa.  
10. Respondre en un termini raonable a les peticions d’entrevista o de 
comunicació que formuli el centre.  
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Per part de l’alumne o alumna:  
 

 
1. Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics.  
2. Col·laborar amb el centre per mantenir un bon ambient de treball. 
3. Vetllar sobre el seu comportament i actitud.  
4. Complir la normativa vigent.  
5. Mostrar una actitud de respecte envers els companys, professorat i 
personal d’administració i serveis.  
6. Tenir cura del material, mobiliari i instal·lacions del centre, i col·laborar 
en el manteniment de la neteja dels espais de l’institut.  
7. Respectar les diferències, entenent que tots tenim els mateixos drets i 
deures, i que aquests no depenen de l’edat ni del lloc de procedència.  
8. Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un 
clima d’ordre, tant a l’aula com a la resta d’espais del centre.  
9. Denunciar davant de l’equip directiu qualsevol situació que posi en 
perill la integritat física o psicològica de qualsevol membre de la comunitat 
educativa.  
10. Revisar amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 
carta i, si escau, el contingut, al llarg del curs.  
 
 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 
 
 
El director    El pare/ mare/ tutor o tutora   L’alumne/a 
 
 
 
Josep Broch Muñoz 
 
 
Sant Hilari Sacalm, ……….. de/d’ ……………….… de 20…... 


