
 

 

 

 

 

N.O.F.C 
 

NORMES 
D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE 

CENTRE 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Institut Sant Ramon  Cardona  



 
CAPÍTOL 1 
 
 
Títol preliminar 
 
L’Institut Sant Ramon, depenent del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, té com a finalitat específica l’assenyalada per 
la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),  llei 12/2009 de 10 de juliol, on es 
defineixen els principis generals que inspiren el sistema educatiu i 
l’organització d’aquest per satisfer el dret a l’educació, per mitjà de la 
cooperació entre els diversos agents de la comunitat educativa. 
 
Aquesta Llei d’Educació de Catalunya que regula el funcionament del 
centres d’ensenyament secundari, serà la base per reglamentar el 
nostre Institut. 
 
Article 1 
 
La denominació genèrica i específica del centre és Institut Sant Ramon i 
té el seu domicili a la vila de Cardona, comarca del Bages, a la plaça de 
les Fabricantes 1, telèfon 93 868 47 08, correu electrònic 
iessantramon@xtec.cat i està classificat amb el codi 08042330. 
 
Article 2 
 
L’Institut Sant Ramon, és centre públic i té com a titular el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 3 
 
De conformitat amb el títol preliminar de la LEC, l’educació d’aquest 
institut buscarà el ple desenvolupament de la personalitat dels seus 
alumnes mitjançant una formació humana integral i de respecte als 
principis democràtics emanats de la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, així com l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i 
de treball i la capacitació per a l’exercici d’activitats professionals. 
 
 
 
 



Article 4 
 
El règim d’estudis d’aquest institut serà l’educació secundària obligatòria 
(ESO) i els Batxillerats en les seves modalitats d’Humanitats i Ciències 
Socials i de Ciències-Tecnologia, sempre amb l’autorització del 
Departament d’Ensenyament. 
 
 
 

CAPÍTOL 2 
 
Estructura d’organització i gestió 
 
Secció 1 (Criteris generals) 
Article 5 
 
L’Institut tindrà els següents òrgans de govern: 
 

a) Unipersonals: L’equip directiu és l’òrgan executiu del centre i és 
integrat pel director o directora, el secretari o secretària, el cap o 
la cap d’estudis i el coordinador o coordinadora pedagògic en 
funció de l’autonomia organitzativa del centre. 

 
Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del 
projecte de direcció establert per l’article 144 de la LEC. 
 
El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu 
les funcions establertes el el apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 
de la LEC. 
 
Com a centre públic, i en l’exercici de l’autonomia de centre, es pot 
constituir un consell de direcció, integrat per membres del claustre del 
professorat d’entre els que tenen assignades o delegades tasques de 
direcció o coordinació. 
 
Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres 
de l’equip directiu i del consell de direcció. També li correspon 
l’assignació o la delegació de funcions a altres membres del claustre, 
i la renovació d’aquestes funcions. 
 
 
 
 



 
El director o directora respon del funcionament del centre i del grau 
d’assoliment dels objectius del projecte educatiu, d’acord amb el 
projecte de direcció, i ret comptes davant el consell escolar i 
l’Administració educativa. L’Administració educativa avalua l’acció 
directiva i el funcionament del centre.  
 
Així mateix, l’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat 
educativa i estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre, i 
coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació, 
segons les previsions d’aquest Reglament. 
 
 
b) Col·legiats: Consell Escolar del centre i Claustre de Professors. 

 
 
 
Secció 2 (Òrgans unipersonals de govern) 
Article 6 
 
El director o directora 
 
1.- El director o directora és responsable de l’organització, el 
funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció 
pedagògica i és cap de tot el personal. 
 
2.- La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment 
de concurs, en què participen la comunitat escolar i l’Administració 
educativa. 
 
3.- El director o directora té funcions de representació, funcions de 
lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de 
gestió. Aquestes funcions s’exerceixen en el marc de l’ordenament 
jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció 
aprovat. 
 
4.- Corresponen al director o directora les funcions de representació 
següents: 
 a) Representar el centre 

 
 
b) Exercir la representació de l’Administració educativa en el 

centre. 



c)Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes 
acadèmics del centre. 
 d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a 
l’Administració educativa i vehicular al centre els objectius i les prioritats 
de l’Administració. 
 
5.- Correspon al director o directora les funcions de direcció i lideratge 
pedagògics següents: 
 a)Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les 
modificacions i adaptacions corresponents. 
 b)Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del 
currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el 
compliment. 
 c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu (annex 
1), del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i 
d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte 
educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 
 d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, 
administrativa i de comunicació en les activitats del centre, d’acord amb 
el que disposen el títol II i el projecte lingüístic del centre. 
 e) establir els elements organitzatius del centre determinats pel 
projecte educatiu. 
 f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions 
pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les 
modificacions successives. 
 g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a que 
fa referència l’article 124.1 i presentar les propostes a que fa referència 
l’article 115. 
 h) Ordenar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir 
l’aplicació de la programació general anual. 
 i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del 
projecte educatiu i, eventualment, dels acords de corresponsabilitat. 
 j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal 
docent i de l’altre personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, 
de la pràctica docent a l’aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.- Correspon al director o directora les funcions següents en relació a la 
comunitat escolar: 
 a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de 
compromís educatiu del centre. 
 b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar 
les mesures disciplinàries corresponents. 
 c) Assegurar la participació del consell escolar. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares 
d’alumnes i, si s’escau, amb les associacions d’alumnes. 
 
7.- Corresponen al director o directora les funcions relatives a 
l’organització i la gestió del centre següents: 
 a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i 
funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació. 
 b) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació 
establerts en el projecte educatiu. 
 c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta 
per la normativa vigent. 
 d) Visar les certificacions. 
 e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i 
administrativa pel secretari o secretària del centre. 
 f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el 
pressupost aprovat. 
 g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per 
l’Administració educativa i actuar com a òrgan de contractació. 
 h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que 
compleixin les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, 
l’observació de la pràctica docent a l’aula. 
 
8.- El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni 
l’ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a 
cap altre òrgan. 
 
9.-  El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la 
consideració d’autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en 
els seus informes i d’ajustament a la norma en les seves actuacions, 
llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici de les 
seves funcions, és autoritat competent per a defensar l’interès superior 
de l’infant. 
 
 
 
 
 
 



Article 7 
El Cap o la Cap d’Estudis 
 
Correspon al cap o la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la 
direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la LEC i totes les altres 
que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, 
d’organització i seguiment dels ensenyaments en el centre i d’atenció a 
l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori 
a les normes d’organització i funcionament del centre. 
 
 
Són funcions específiques del cap o la cap d’estudis les següents: 
 
1.- La planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del 
centre, així com la seva organització i coordinació. 
 
2.- Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix 
institut com amb els centres d’on procedeixen els alumnes.  
 
3.- Coordinar les activitats complementàries i elaborar l’horari escolar i la 
distribució dels grups, de les aules i altres espais docents, escoltat el 
claustre. 
 
4.- Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament 
d’Ensenyament i amb els equips d’assessorament psicopedagògic. 
 
5.- Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir les 
sessions d’avaluació finals. 
 
6.- Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el 
centre i fer-ne el seguiment. 
 
7.- Aquelles altres que li encomani el director o directora o atribuïdes per 
disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 
8.- Substituir al director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 8 
 
El Secretari o Secretària 
 
Correspon al secretari o secretària dur a terme la gestió de l’activitat 
econòmica i administrativa de l’Institut, sota comandament del director o 
directora, i exercir per delegació d’aquest, la prefectura del personal 
d’administració i serveis adscrit a l’Institut, quan el director o directora 
així ho determini. 
 
Són funcions específiques del secretari o secretària les següents: 
 
1.- Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats i aixecar les actes de les 
reunions que celebrin. 
 
2.- Tenir cura de les tasques administratives de l’Institut, atenent la seva 
programació general i el calendari escolar. 
 
3.-Estendre les certificacions i els documents oficials de l’Institut, amb el 
vistiplau del director o directora. 
 
4.- Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n 
deriva i elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir 
els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el director 
o directora. Elaborar el projecte de pressupost del centre. 
 
5.-Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés 
de preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació 
a les disposicions vigents. 
 
6.- Tenir cura que els expedient acadèmics dels alumnes estiguin 
complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 
 
7.- Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la 
unitat dels registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents 
oficials i custodiar-los. 
 
8.- Conferir i mantenir l’inventari general del centre. 
 
 
 
 
 
 
 



9.- Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les 
seves instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions 
del director o directora i les disposicions vigents. Tenir cura de la seva 
reparació, quan correspongui. 
 
10.- Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a 
l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d’obres, serveis i 
subministraments, d’acord amb la normativa vigent. 
 
11.- Aquelles altres funcions que li siguin encarregades  per la direcció o 
atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 
 
 
 
Article 9 
 
El Coordinador o Coordinadora pedagògic 
 
Correspon amb caràcter general al coordinador o coordinadora 
pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es 
desenvolupen a l’Institut, sota la dependència del director o directora. 
 
Són funcions específiques del coordinador o coordinadora pedagògic les 
següents: 
 
1.- Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular del centre, 
tot procurant la col·laboració i participació de tots els professors del 
claustre. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries 
dels diferents nivells que s’imparteixen a l’Institut. 
 
2.- Coordinar les accions formatives dels diferents nivells que 
s’imparteixen a l’Institut. 
 
3.- Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries 
per atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de 
cada alumne, especialment d’aquells que presentin necessitats 
educatives especials, tot procurant la col·laboració i participació de tots 
els professors del claustre en els grups de treball. 
 
4.- Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es 
dugui a terme en relació amb els objectius de l’etapa i amb els generals 
de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament. 
 



5.- Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text i dels continguts 
digitals, del material didàctic i complementari utilitzats en els diferents 
nivells que s’imparteixen a l’Institut, juntament amb els caps de 
departament. 
 
6.- Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de 
formació i reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’Institut. 
 
7.-  Coordinar les reunions de tutors i tutores. 
 
8.- Fer les tasques de cap d’estudis pel que fa a l’organització de les 
classes i guàrdies, quan aquest no sigui present a l’Institut. 
 
9.- Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o 
directora o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 
 
 
 
 
Secció 3 
 
Òrgans Col·legiats 
 
Article 10 
 
El Consell Escolar 
 
1.- El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar 
en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures 
perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre 
i el procediment d’elecció dels membres del consell. 
 
2.- Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
 a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents 
per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. 
 b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el 
desenvolupament i els resultats. 
 c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i 
altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions. 
 d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les 
modificacions corresponents. 
 e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
 f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 



 g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
 h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de 
cessament  del director o directora. 
 i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les 
sancions als alumnes. 

j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars 
complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el 
desenvolupament. 
 k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament 
general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
 l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb 
l’entorn. 
 m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 
reglamentàries. 
 
 
 
 
Article 11 
 
El Consell Escolar està compost per: 

- El director o directora de l’Institut, que n’és president. 
- El cap o la cap d’estudis 
- Un regidor/a representant de l’Ajuntament de Cardona. 
- 6 professors/es triats pel claustre. 
- 3 pares/mares triats entre els pares dels alumnes matriculats al 

centre. 
- Un pare/mare triat per l’AMPA. 
-    3 alumnes triats entre els matriculats al centre. 
- Un representant del personal d’administració i serveis. 
- El secretari o secretària de l’Institut actuarà de secretari/a del 

Consell, amb veu però sense vot. 
- Quan a l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions 

relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota 
la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la 
comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, 
se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema 
o la qüestió corresponent. 

 
 
 
 
 
 
 



Article 12 
 
El Consell Escolar es reunirà preceptivament una vegada al trimestre i 
sempre que el convoqui el seu president o ho sol·liciti, almenys, un terç 
dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici 
de curs i una altra al final. 
 
Les decisions en el si del Consell Escolar es procurarà que es prenguin 
per consens. Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la 
decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos en què la 
normativa determini una altra majoria qualificada. 
 
La convocatòria de les reunions ordinàries serà tramesa pel director o 
directora amb antelació suficient, juntament amb la documentació 
necessària que hagi de ser objecte de debat, i, si s’escau, d’aprovació. 
 
 
 
 
 
Article 13 
 
Al si del Consell Escolar es constitueix: 
 
1.- Una Comissió Econòmica, integrada pel director o directora, un 
membre del professorat, un pare o mare d’alumne i un representant de 
l’alumnat, designats pel Consell Escolar. 
La Comissió Econòmica té competències que expressament li delega el 
Consell Escolar. L’aprovació del pressupost i la fiscalització de les 
comptes anuals no són delegables. 
2.- Una Comissió Permanent, integrada pel director o directora, que la 
presideix, el cap o la cap d’estudis i sengles representants del 
professorat, dels pares d’alumnes i dels alumnes, designats pel Consell 
Escolar del centre entre els seus membres. De la Comissió Permanent 
en forma part el secretari o secretària, amb veu però sense vot. 
El Consell Escolar del Centre no pot delegar en la Comissió Permanent 
les competències referides a l’elecció i el cessament del director o 
directora, les de creació d’òrgans de coordinació, les d’aprovació del 
projecte educatiu, del pressupost i la seva liquidació, del reglament de 
règim intern i de la programació anual de centre. 
3.- També es constituirà per part del Consell Escolar, la Comissió de 
Convivència, que estarà formada pel director o directora, que la 
presideix, el cap o la cap d’estudis, dos representants del professorat, 
dos de pares d’alumnes  i dos alumnes, amb la finalitat d’assessorar a la 
direcció i fer complir el decret de drets i deures dels alumnes. 



Article 14 
 
El Claustre de professors i professores 
 
1.- El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat 
en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del 
conjunt d’aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat 
i el presideix el director o directora del centre. 
 
 
2.- El claustre del professorat té les funcions següents: 
 a) Intervenir en l’elaboració i modificació del projecte educatiu. 
 b) Designar els professors que han de participar en el procés de 
selecció del director o directora. 

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 el 
desenvolupament i els resultats. 
 f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
 g)Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, 
en el compliment de la programació general de centre. 
 h)Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament 
del centre, en el marc de l’ordenament vigent. 
 i) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o 
reglamentàries. 
3.- El director o directora del centre pot convocar a les sessions del 
claustre del professorat professionals d’atenció educativa destinats al 
centre perquè informin amb relació a l’exercici de les funcions 
establertes per les lletres a, c, d, e, g,i h  de l’apartat 2. 
4.- El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos 
amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o directora o 
ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. 
5.- El secretari o secretària del centre estén acta de cada sessió del 
Claustre, la qual, una vegada aprovada, passa a formar part de la 
documentació general del centre. 
6.- L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 
 
 
 
 
Secció 4 
 
Òrgans de Coordinació 
 



Article 15 
 
Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció del centre 
els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a 
les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de l’aplicació del 
projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents i  
de departaments. De l’exercici de les seves funcions responen davant 
de l’equip directiu. 
 
Són òrgans de coordinació: 

- Col·legiats: els departaments didàctics. 
-  Unipersonals: els caps de departament, el coordinador 

d’activitats i serveis escolars, el coordinador d’estada a l’empresa, el 
coordinador d’informàtica, el coordinador lingüístic, el coordinador de 
riscos laborals i els tutors dels diferents cursos. 
 
Els càrrecs de coordinador de nivell de secundària obligatòria i de 
Batxillerat no són preceptius en el nostre centre i si s’escau, seran 
exercits pels caps de departament. 
 
El conjunt de professors i professores que imparteixen docència a un 
grup d’alumnes, constituirà la junta d’avaluació que serà coordinada pel 
tutor o tutora del grup. 
 
 
Els departaments didàctics 
 
 
 
Article 16 
 
El professorat s’agruparà per departaments didàctics, amb l’objectiu de 
treballar conjuntament la programació de les matèries i desplegar les 
tasques que se’ls encomani. L’agrupació dels departaments al nostre 
centre és la següent. 
 

- Departament de Ciències socials i Llengües: En forma part el 
professorat de les especialitats de Geografia i Història, Religió, 
Música, Educació Física, Filosofia, Psicologia, Llengua catalana 
i literatura, Llengua castellana i literatura i Llengües 
estrangeres. 

- Departament de Ciències i Tecnologia. En forma part el 
professorat de Matemàtiques, Física i Química, Biologia, 
Tecnologia, Economia, Informàtica i Visual i Plàstica. 



La distribució d’aquests departaments pot ser ampliada (distribució en 
seminaris) si així ho requereix l’organització del centre. 
 
 
 
Article 17 
 
Els Caps de Departament 
 
A cada Departament hi haurà un professor o professora responsable del 
seu funcionament, que serà nomenat pel Departament d’Ensenyament a 
proposta del director del centre. 
 
 
Són funcions del Cap de Departament les següents: 
 

a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la 
programació anual. 

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i 
matèries corresponents. 

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al 
llarg de les diferents etapes. 

d) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives 
aplicades en la pràctica docent. 

e) Coordinar la fixació de criteris i continguts d’avaluació de 
l’aprenentatge dels alumnes en les àrees i matèries 
corresponents i vetllar per la seva coherència. 

f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació 
permanent al sí del Departament. 

g) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies del 
departament i assessorar sobre l’adquisició didàctica 
corresponent. 

h) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director o 
directora del centre o atribuïdes pel Departament d’Ensenyament. 

i) Al capdavant de cada seminari, si s’escau, hi ha un cap de 
seminari, les competències del qual són les que li delega el cap 
de departament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 18 
 
El coordinador/a d’activitats i serveis escolars 
 
Correspon al coordinador d’activitats i serveis escolars la coordinació de 
les activitats generals, de les activitats escolars complementàries i de les 
activitats extraescolars del centre, sota la dependència del cap d’estudis. 
 
 
En particular són funcions del coordinador d’activitats i serveis les 
següents: 

a) Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre. 
b) Elaborar la programació anual de les activitats escolars 

complementàries. 
c) Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars. 
d) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les 

activitats escolar complementàries i les activitats extraescolars. 
e) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 
f) Coordinar la organització dels viatges d’estudis, els intercanvis 

escolars i qualsevol tipus de viatge que es realitzi amb els 
alumnes. 

g) Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del 
centre entre les activitats complementàries i les activitats 
extraescolars. 

h) Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les 
activitats realitzades que s’inclourà a la memòria anual 
d’activitats del centre. 

 
 
 
Article 19 
 
El coordinador/a d’Estada a l’Empresa 
 
En aquest institut i haurà un Coordinador/a d’Estada a l’Empresa 
nomenat d’entre el professorat del claustre que estarà sota la 
dependència del cap d’estudis i vetllarà per l’adequació de les accions 
professionals i es relacionarà amb les administracions locals, les 
institucions públiques i privades i les empreses de l’àrea d’influència de 
Cardona. 
 
Establirà la relació amb les empreses per tal de fer els contractes i el 
seguiment dels alumnes que optin por la matèria de Estada a l’Empresa. 
 
El coordinador/a d’Estada a l’Empresa serà nomenat pel director. 



Article 20 
 
 
El Coordinador/a Lingüístic 
 
Són funcions del Coordinador/a Lingüístic les següents: 

a) Assessorar  l’equip directiu en l’elaboració del projecte lingüístic. 
b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en 

l’elaboració del projecte curricular del centre, d’acord amb els 
criteris establerts en el projecte lingüístic. 

c) Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats 
relacionades amb la concreció del projecte lingüístic, inclòs en la 
programació general de centre, i col·laborar en la seva realització. 

d) Organitzar el seminaris i cursos necessaris per a la normalització 
lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat 
del centre. 

e) Aquelles altres funcions que el director o directora li encomani en 
relació amb el projecte lingüístic o que li pugui atribuir el 
Departament d’Ensenyament. 

f) El Coordinador Lingüístic és nomenat pel director o directora del 
centre. 

 
 
 
 
 
Article 21 
 
El Coordinador/a d’Informàtica 
 
Són funcions del Coordinador d’Informàtica les següents: 

 
a) Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la 

utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de 
nous recursos. 

b) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal 
d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió 
acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments 
informàtics i telemàtics del centre. 

d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de 
programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del 
currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest 
tema. 



e) Vetllar pel compliment de la normativa d’ús dels ordinadors 
portàtils (annex 2) i de la resta de recursos tecnològics dins el programa 
1 x 1, sota la dependència del cap d’estudis. 

f) Aquelles altres que el director o directora del centre li encomani 
en relació als recursos informàtics i telemàtics o que li pugui atribuir el 
Departament d’Ensenyament. 

g) El coordinador d’informàtica és nomenat pel director o directora 
del centre. 
 
 
 
Article 22 
 
Nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de coordinació 
 
Els òrgans unipersonals de coordinació es nomenen pel director del 
centre per un curs acadèmic com a mínim, havent escoltat el claustre en 
relació amb els criteris corresponents. 
 
A l’hora de fer la proposta de nomenament , el director o directora tindrà 
en compte els següents indicadors: 
 

a) Que el professor/a sigui numerari amb destí definitiu al centre. 
b) Que tingui dedicació exclusiva. 
c) Que sigui el professor numerari amb més antiguitat al centre. 
d) A igualtat de condicions, serà nomenat aquell que el director o 

directora consideri oportú. 
 
Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del 
centre pot revocar el nomenament a sol·licitud motivada per la persona 
interessada, o per pròpia decisió, expressament motivada en 
l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de 
funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. 
 
El director o directora informa el consell escolar del centre i el claustre 
de professorat del nomenament i cessament. 
  
 
 
 
Article 23 
 
Els tutors i tutores 
 



L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les 
famílies, al desenvolupament personal i social de l’alumnat en els 
aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i 
comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot 
el professorat. 
 
Les actuacions associades  a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 

a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució 
educativa dels seus fills i filles, i oferir-los assessorament i 
atenció adequada. 

b) Facilitar a mares, pares i tutors/es legals l’exercici del dret i el 
deure de participar i implicar-se en el procés educatiu dels seus 
fills i filles. 

c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, 
especialment a l’etapa d’educació secundària obligatòria, la 
implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu. 

d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, 
acadèmic i professional de l’alumnat, tot evitant 
condicionament lligats a gènere. 

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

f) Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament-
aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que 
intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup 
d’alumnes. 

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

h) Aquelles altres que li encomani el director o directora o li 
atribueixi el Departament d’Ensenyament. 

i) A consideració de l’equip directiu i si la plantilla de professorat  
ho permet, es pot nomenar un tutor o tutora ajudant que sigui 
professor del grup. 
j) El Coordinador/a Pedagògic coordina l’exercici de les funcions 

dels tutors i tutores i l’aplicació del pla d’acció tutorial, d’acord 
amb el projecte educatiu i sota la dependència del cap 
d’estudis. 

 
 
Article 24 
 
Nomenament i cessament dels tutors i tutores 
 
Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un 
curs acadèmic com a mínim, havent escoltat el claustre en relació als 
criteris corresponents. 



 
A l’hora de fer la proposta de nomenament, el director o directora tindrà 
en compte els següents indicadors: 
 

a) Que sigui incompatible amb qualsevol càrrec directiu.  
b) Que sigui un professor/a amb destí definitiu al centre. 
c) A igualtat de condicions, i si l’organització del centre així ho 

requereix, serà anomenat aquell que el director o directora 
consideri oportú.   

 
 
Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del 
centre pot revocar el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud 
motivada de la persona interessada, o per pròpia decisió, expressament 
motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de 
funcionament de del grup assignat i amb audiència de la persona 
afectada. 
 
El director o directora informa al consell escolar del centre  i el claustre 
de professorat del nomenament i cessament de tutors i tutores. 
 
 

 
 
CAPITOL 3 
 
Dels drets i deures dels alumnes 
Secció 1 
L’alumnat 
 
Article 25 
Drets dels alumnes 
 
1.- Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a 
rebre una educació integral  i de qualitat. 
2.- Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut 
i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a: 
 

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

b) Accedir a la formació permanent. 



c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en 
compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el 
rendiment. 

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

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació. 
f) Ésser educats en la responsabilitat. 
g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul 

permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació. 
h) Ésser educats en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, 

de compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc 

que eventualment pugui donar lloc a situacions de 
desemparament. 

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació 

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

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

educatiu. 
o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos 

d’infortuni familiar o accident. 
 
 
Els alumnes poden constituir associacions. S’han d’inscriure en el 
registre corresponent i han de presentar al centre l’acta de constitució i 
els estatuts. També poden constituir altres agrupacions d’acord amb la 
LEC  i les normes d’organització i funcionament del centre, d’acord amb 
la normativa corresponent.   
 
Les accions que es produeixin dins l’àmbit del centre que suposin una 
transgressió dels drets dels alumnes que estableix la LEC, podran ser 
denunciades per aquests o els seus representants legals davant del 
director o directora del centre. 
 
Amb l’audiència prèvia dels interessats i la consulta, si escau, al consell 
escolar, el director o directora adoptarà les mesures adequades d’acord 
amb la normativa vigent. 
 
Les denúncies també podran ser presentades davant la delegació 
territorial corresponent del Departament d’Ensenyament. Les resolucions 
podran ser objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment 
administratiu aplicables. 



Article 26 
Deures dels alumnes 
 
 
1.- Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta 
els deures següents: 
 

a) Assistir a classe. 
b) Participar en les activitats educatives del centre. 
c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les 

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

 
 
2.- Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens 
perjudici de les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els 
deures següents: 

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
b) Complir les normes de convivència del centre. 
c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del 

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

 
 
 

 
CAPITOL 4 
De les normes de convivència i les mesures 
correctores i sancionadores 
 
 
Secció 1 
Principis generals 
 
1.- Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen 
greument la convivència, comporten l’adopció de les mesures que 
estableixin la carta de compromís educatiu i les normes d’organització i 
funcionament del centre (NOFC). 
 



2.- Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la 
convivència es consideren faltes i comporten la imposició de les 
sancions que determina la LEC. 
 
 
3.- Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són 
objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o 
durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars o la 
prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres 
organitzats pel centre. 
 
 
4.- Igualment comporten l’adopció de mesures correctores i 
sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que 
tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o 
hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres 
membres de la comunitat educativa. 
 
 
 
Article 27 
 
1.- L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els 
alumnes de l’exercici del dret a l’educació ni, en l’educació obligatòria, 
del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures 
correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la 
dignitat personal dels alumnes. 
 
2.- La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en 
compte el nivell escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs 
circumstàncies personals, familiars i socials i la proporcionalitat amb la 
conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al 
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de 
les conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de 
les sancions s’ajustarà al que disposa la LEC. 
 
 
 
Article 28 
 
Per a la gradació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les 
faltes esmentades a l’article 37.1 de la LEC, s’han de tenir en compte els 
següents criteris: 
 



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

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

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

d) L’existència d’un acord explícit amb el progenitors o tutors legals,  
en el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, 
per administrar la sanció de manera compartida 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se 

sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
g) En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 

de la LEC s’han de considerar especialment greus, i les mesures 
sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a 
aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de 
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància 
personal o social de terceres persones que resultin afectades per 
l’actuació a corregir. 

 
 
 
Secció 2 
 
De les conductes contràries a les normes de convivència del 
centre i mesures correctores 
 
Article 29 
 
1.- Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
 

a) Es consideraran faltes de puntualitat arribar 5 minuts tard després 
de l’inici de la classe. 

b) Dues faltes injustificades de puntualitat es consideraran una falta 
d’assistència a classe. 

c) Totes les faltes d’assistència hauran de ser justificades pels pares 
o tutors en els tres dies següents. 

d) Quan es produeixi una falta injustificada d’assistència serà 
comunicada pels professors tutors als pares o representants legals 
dels alumnes. 

 
 
 
 



e) A partir del tercer curs de l’educació secundària obligatòria, les 
decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la 
seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i 
prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la 
corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tindran la 
consideració de falta. 

 
 
2.- Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de 
la comunitat educativa. Es consideren també actes de desconsideració 
el no atendre a les amonestacions orals dels professors/es ni realitzar 
les feines i treballs normals de classe. 
 
 
3.- Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 
activitats del centre. 
 

a) Parlar a classe reiteradament. 
b) Incordiar i molestar els companys. 
c) Aixecar-se de la cadira sense el permís del professor/a de la 

classe. 
d) No portar el material escolar a les corresponents classes. 
e) Utilitzar l’ordinador de forma inadequada. 

 
 
4.- Els actes d’indisciplina o les ofenses contra membres de la comunitat 
educativa. 
 

a) No sortir de classe quan ho mani el professors/a. 
b) Faltar al respecte als professors/es, companys/es o qualsevol altre 

membre de la comunitat educativa. 
 
 
5.-El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del 
centre o del material d’aquest. 
 
 
6.- Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 
l’activitat escolar 
 
 
 
 
 
 
 



Article 30 
 
Les mesures correctores que s’aplicaran per preveure les conductes 
contràries a les normes de convivència del centre són les que a 
continuació es detallen: 
 

a) Amonestació oral. 
b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director 

del centre. 
c) Privació del temps d’esbarjo. Durant aquest temps l’alumne 

romandrà amb un professor/a designat realitzant feines o tasques 
escolars. 

d) Amonestació escrita per part del professor/a tutor/a de l’alumne, el 
cap d’estudis o director del centre. Caldrà que els pares o 
representants legals tinguin coneixement escrit de l’amonestació. 

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no 
lectiu i/o reparació econòmica dels danys causats al material del 
centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. 

f) En l’ensenyament obligatori, quan s’hagin de realitzar tasques 
educadores en horari no lectiu, els pares o representants legals 
hauran de venir a recollir els seus fills a l’Institut, o bé 
responsabilitzar-se per escrit que el seu fill pugui marxar sol de 
l’Institut. 

g) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 
complementàries del centre per un període màxim de dos mesos. 

 
h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un 

període no superior a cinc dies lectius. Mentre s’imparteixen 
aquestes classes l’alumne haurà de romandre al centre efectuant 
els treballs acadèmics que se li encomanin. 

 
 
 
 
Article 31 
 
 
L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior 
correspon a: 
 

a) Qualsevol professor/a del centre, escoltant l’alumne, en el supòsit 
de les mesures correctores previstes als apartats a), b) i c) de 
l’article anterior. 



b) El professor tutor, el cap d’estudis o el director del centre, escoltat 
l’alumne, en el supòsit de la mesura correctora prevista a l’apartat 
d) de l’article anterior. 

c) El director o directora del centre o el cap d’estudis, per delegació 
d’aquest, escoltat l’alumne, el tutor/a del curs i la comissió de 
convivència, en el supòsit de les mesures correctores previstes als 
apartats e), f), g) i h) de l’article anterior. Caldrà comunicar-ho als 
pares o tutors legals de l’alumne a través d’un escrit descriptiu dels 
fets.       

 
 
Secció 3    
 
De les faltes i sancions relacionades amb la convivència.  
 
Article 32 
 
1.- Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el 
centre educatiu les conductes següents: 
 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 
humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 
deteriorament de llurs pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur integritat personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 
activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o 
els equipaments del centre, la falsificació o sostracció de 
documents i materials acadèmics i la suplantació de personalitat 
en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin  
 
d) ésser perjudicials pe a la salut, i la incitació a aquests actes. 
e) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de 

convivència del centre. 
 
2.- Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra 
condició personal o social dels afectats s’han de considerar 
especialment greus. 
 
3.- Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les 
faltes tipificades per l’apartat 1 són la suspensió del dret a participar en 
activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 
d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un 
període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització 



del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació 
definitiva per a cursar estudis al centre.  
 
 
 
Article 33 
 
Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials 
per a la convivència. 
 
1.- les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
tipificades a l’article 37.1 de la LEC es corregeixen mitjançant una sanció 
de les previstes a l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la 
direcció del centre imposar la sanció en la resolució de l’expedient incoat 
a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori alguna 
activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament 
de danys que es puguin establir de manera complementària en la 
resolució del mateix expedient. 
 
 
2.- La instrucció de l’expedient a què fa referència l’apartat anterior 
correspon a un o a una docent amb designació a càrrec de la direcció 
del centre. A l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de 
l’alumnat implicat, i es proposa la sanció així com, si escau, les activitats 
d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de reparació o 
restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats 
per l’actuació que se sanciona. 
 
 
3.- De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat 
afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors 
legals. Sense prejudici de les altres actuacions d’instrucció que es 
considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de 
resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat 
Afectat, i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de 
l’expedient completat fins a la proposta de resolució provisional per tal 
que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que l’expedient 
estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per 
realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual n’ha 
de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per 
formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més. 
 
 
4.- Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a 
la de la resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del 



centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional 
d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins 
a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la 
direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no 
assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, 
però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre 
duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la 
suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a 
compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període. 
 
 
5.- Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 
progenitors o tutors legals o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el 
consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la 
presentació dels recursos o reclamacions pertinent davant els serveis 
territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha 
d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han 
resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, 
respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva 
imposició. 
 
 
6.- Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que 
comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les 
etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o 
tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la resolució que 
imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han 
impedit. La sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el 
centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un lloc 
escolar en un altre centre. El Departament d’Ensenyament ha de 
disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar 
directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió. 
 
 
7.- Quan en ocasió de la presumpta comissió de les faltes greument 
perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les 
menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i 
accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament  
la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement 
de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne i, 
en els menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal.  
 
 
 



Article 34 
 
Per la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 
esmentades a l’article 37.1 de la LEC, s’han de tenir en compte els 
criteris següents: 
 

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

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

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

d) L’existència d’acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en 
el marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, 
per administrar la sanció de manera compartida. 

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

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
g) En tot cas, els actes o conductes a que fa referència l’article 37.1 

de la LEC s’han de considerar especialment greus, i les mesures 
sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a 
aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de 
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol circumstància personal o 
social de terceres persones afectades per l’actuació a corregir. 

 
 
Secció 4    
 
De les queixes  
 
 
Article 35 
 
Mentre no es publiqui ni entri en vigor el reglament sobre les queixes o 
renúncies a què fa esment la LEC, aquestes es tramitaran en base als 
següents decrets i resolucions: 
 

• Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i 
regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya. 

• Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del 
Departament d’Ensenyament, per la qual es dicten instruccions 
sobre els procediments a seguir en el cas de queixes presentades 
per l’alumnat, pares, professorat o altre persona interessada, que 



qüestionin la prestació del servei en un centre docent públic del 
Departament d’Ensenyament. 

• Resolució de 15 de juny de 2010 sobre organització i funcionament 
dels centres públics durant el curs 2010/2011. 

 
 
Article 36 
 

a) És queixa (o denúncia), les denúncies motivades per un inadequat 
exercici de les funcions dins del centre, o per la seva omissió. 

b) Poden ser objecte de queixa les accions que es produeixin dins 
l’àmbit del centre educatiu i que suposin una transgressió dels 
drets de l’alumnat. 

c) Pot interposar queixa, per escrit, l’alumne o alumna i els seus 
pares. 

d) L’escrit es presenta davant la direcció del centre o davant els 
Serveis Territorials. 

e) Cal escoltar la o les persones interessades. 
f) És potestatiu consultar el Consell escolar. 
g) L’escrit ha de contenir la identificació de la persona o persones 

que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura. 
h) La direcció del centre ha de: 

• Obtenir indicis o evidències sobre la realitat dels fets que són 
objecte de la queixa. 

• Lliurar còpia de l’escrit al professor o professora o altre 
treballador o treballadora afectat, i demanar-li l’aportació 
d’al·legacions i la documentació pertinent. 

• Dur a terme les activitats d’informació, d’assessorament, de 
correcció i, si escau, d’aplicació dels procediments de 
mediació. 

i) la direcció del centre pot consultar els òrgans de govern i/o de 
participació del centre. 

j) La direcció adopta la solució que considera adient i la notifica als 
presentadors de la queixa, amb indicació de la segona instància a 
què poden recórrer en el supòsit de desacord. 

k) És potestatiu de la direcció informar els Serveis Territorials de la 
queixa formulada i de la solució acordada. 

 
 
 
 
 


