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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Referències normatives 

  

La base reguladora sobre la qual s’ha elaborat aquest document  és la següent: 

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

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

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

d) Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres docents 

públics que imparteixen educació secundària. 

e) Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència als 

centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006), derogat 

parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. 

f) Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la 

gestió dels centres per al curs 2016-2017 

g) Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya. 

h) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento. 

 

 

1.2. Objectius 

 

La finalitat d'aquest reglament és regular els aspectes relatius al funcionament interior del nostre 

centre en allò no específicament previst a l'ordenament normatiu general i igualment desplegar 

aquells aspectes que a l'ordenament general es diu que seran regulats per les Normes d’Organització 

i Funcionament de Centre. Així doncs, les NOFC del nostre centre apleguen el conjunt d’acords i 

decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball 

educatiu i de gestió que permetin assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i 

en la programació anual. 

Serà també una eina educativa per a facilitar la convivència i bon funcionament de tots els estaments 

de l'institut. A la vegada resoldrà, tot respectant els drets i deures de les persones, tots els dubtes 

normals i ordinaris que es puguin plantejar en la vida de l'institut i, donarà a conèixer totes les 

possibilitats d'actuació dins les normes ordinàries de funcionament. 

 
 
 
 

http://www.gencat.cat/educacio/butlleti/professors/noticies/loe.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=480169&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=403808&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_16_17.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=546116
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-26318
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1.3. Principis generals 

L’autonomia de centre educatiu abraça diferents àmbits com ara el pedagògic, l’organitzatiu i el de 

gestió de recursos humans i materials, essent el Projecte Educatiu de Centre la seva màxima 

expressió. 

L’Institut està subjecte a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats del rendiment educatiu 

del nostre alumnat. L’administració educativa respecta i dóna suport a l’exercici d’autonomia de 

centre dins el marc de l’ordenament jurídic general, i disposa de les facultats de supervisió i control 

previstes en dit ordenament.  

El centre té establert un sistema d’acollida del professorat a inici de curs, per garantir-ne el seu 

coneixement i la pertinent adaptació del seu exercici professional, així com un pla d'acollida de 

l'alumnat nou i llurs famílies per garantir-ne el seu coneixement. 

 

En el marc de l’autonomia de centre, els criteris que regeixen l’organització pedagògica dels nostres 

ensenyaments han de contribuir al compliment dels principis del sistema educatiu: 

 

a) Aquest centre docent es caracteritza per ser un institut públic, aconfessional, progressista, 

democràtic i català.  

b) La integració de l’alumnat procedent dels diversos col·lectius, en aplicació del 

principid’inclusió. 

c) L’organització pedagògica orienta a desenvolupar les capacitats de l’alumnat que els 

permetila plena integració social i laboral, i la incorporació als estudis superiors com a 

resultat del’acció educativa. Entre d’altres, a través de l’acció i coordinació tutorial. 

d) La incentivació de l’esforç individual i de grup, especialment en el treball quotidià al centre 

educatiu. 

e) L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació per mitjà de 

l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència. 

f) La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat entre l’alumnat. 

g) L’establiment de regles, basades en els principis democràtics, que afavoreixen els hàbits de 

convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

h) La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

i) L’educació en la responsabilitat de l’estudi i desenvolupament d’àmbits d’autoaprenentatge 

que resultin positius per al progrés de l’alumnat. 

j) Fer possible l’assoliment de competències, enteses com el conjunt de capacitats que utilitza 

una persona en el desenvolupament de qualsevol tasca per assolir amb èxit uns determinats 

resultats. 

k) Adequació de la funció del professorat a les característiques i necessitats educatives de cada 

etapa i als aspectes instructius específics de cada ensenyament. 

l) Fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els 

efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i els resultats de 

l’avaluació del progrés assolit individualment per a cada alumne/a.  
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m) Potenciació de l’exercici de la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la 

comunitat 

 

La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments té la finalitat prioritària de garantir 

l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada currículum, així com la 

consecució de l’excel·lència en un context d’equitat que pot comportar la incorporació d’objectius 

addicionals i l’adopció de mesures organitzatives i de gestió específiques. Aquestes mesures poden 

afectar variables com l’ús del temps i dels espais, l’agrupament de l’alumnat i els criteris 

d’assignacióde docència al professorat, l’ús dels recursos didàctics, la utilització de la biblioteca 

escolar i laformació del professorat, i d’acord amb el que determinin els decrets d’ordenació 

curricular aplicables, la distribució de les àrees i matèries per cicles o cursos. 

 

1.4. Àmbits d'aplicació 

 

Subjectes:  

a) Alumnat inscrit en aquest centre.  

b) Professorat.  

c) Pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats.  

d) Personal no docent, conserges, personal de neteja, vetlladors, administratius.  

e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment entrin dins de la 

comunitat educativa.  

 

Espais:  

a) L' edifici, pati propi i la resta de les instal·lacions de la comunitat educativa.  

b) Qualsevol lloc o edifici on s'hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o en un 

grup disgregat (curs, nivell, etc.) amb l'entitat i representativitat que li és pròpia i sempre 

atenent-nos a les disposicions que contempla la normativa actual vigent.  

 

1.5. Vigència 

 

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

darrera reunió de cada curs, de juny o de setembre, del Consell Escolar, es podran presentar les 

modificacions que es considerin pertinents. Aquestes modificacions hauran d'ésser admeses per 

majoria absoluta del seus membres. Complert aquest requisit s'introduiran a les Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre. En el cas que un tema important ho requereixi es 

convocarà amb caràcter extraordinari el claustre i el consell escolar. 

De no haver-hi cap modificació s'entendrà d'ús continuat, curs rere curs. 
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 

COORDINACIÓ DEL CENTRE 

2.1. Òrgans unipersonals de govern 

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre.  

Està format per les persones nomenades a direcció, cap d'estudis, coordinació pedagògica i 

secretaria. L'equip directiu assessora a la direcció, gestiona el projecte de direcció, elabora la 

programació general anual del centre (PGA), el projecte educatiu de centre (PEC), les normes 

d'organització i funcionament del centre (NOFC) i la memòria anual. Afavoreix la participació de la 

comunitat educativa i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

L’equip directiu es reuneix setmanalment per fer la planificació, avaluació i resolució de totes les 

qüestions concretes de funcionament del centre. 

 

2.1.1. La Direcció 

La direcció i responsabilitat general de l'activitat del centre correspon a la persona que ocupa la 

direcció, la qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació al projecte educatiu i la 

programació general. És la responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre 

i és cap de tot el personal. 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. 

 
La selecció del director/a es porta a terme pel procediment de concurs en què participen la 

comunitat escolar i l’Administració educativa. Prèviament s’exposaran al claustre el/els projectes de 

direcció presentats per tal que el professorat pugui expressar el seu parer i així els representants en 

la comissió de selecció votin en conseqüència. En concret, corresponen al director/a les funcions 

establertes al capítol 2, articles 3 al 12, del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la Direcció dels 

centres educatius públics i del personal docent (DOGC núm. 5753 de l’11 de novembre de 2010), a 

l’article 142 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol (DOGC 16 de juliol de 2009) d’Educació (LEC), i a 

l’article 31.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost (DOGC del 5 d’agost de 2010), d’Autonomia de 

Centres Educatius. 

D’acord amb l’article 147 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, la directora delega en els 

membres de l’equip directiu les funcions establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de 

la LEC. 

 

Correspon al/a la director/a les funcions de representació següents: 

 

a) Representar el centre. 

b) Exercir la representació de l’Administració educativa al centre. 

c) Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del claustre. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D563091%26languag
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D480169
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES&newLang=ca_ES
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d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i vehicular al 

centre els objectius i les priorats de l’Administració. 

 

Corresponen al/a la director/a les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 

 

a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions 

corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa i impulsar, 

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

acords de coresponsabilitat. 

b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

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

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

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

de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils 

propis d’alguns llocs de treball. 

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

anual. 

e) 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. 

 

Corresponen al/a la director/a les funcions següents amb relació a la comunitat escolar: 

 

a) Garantir l’exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i orientar-lo a 

l’assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

b) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l’adopció de les decisions que li 

corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

c) Assegurar la participació efectiva del claustre en l’adopció de les decisions de caràcter tecnico 

pedagògic que li corresponen. 

d) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d’alumnes i, quan escaigui, amb 

les associacions d’alumnes. 

e) Promoure la implicació activa del centre en l’entorn social i el compromís de cooperació i 

d’integració plena en la prestació del servei d’educació de Catalunya, en el marc de la zona 

educativa corresponent. 

 

 

 

Correspon a la direcció 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 idirigir-

ne l’aplicació. 

b) Designar els càrrecs directius i proposar el seu nomenament a la Direcció de SSTT corresponent 

del Departament d’Ensenyament. 

c) Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el projecte educatiu. 
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d) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent. 

e) Visar les certificacions. 

f) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa per a la secretària del 

centre. 

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

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

òrgan de contractació. 

i) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa 

comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

j) Controlar l’assistència del personal del centre. 

k) Altres funcions que per disposicions del Departament d’Ensenyament siguin atribuïdes a les 

direccions dels centres. 

La direcció té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al govern del 

centre no assignades a cap altre òrgan.  

La direcció, 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. 

 

2.1.2. Cap d'estudis 

Correspon al cap d’estudis , amb caràcter general, la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de 

les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, sota el comandament de la direcció. 

 

Són funcions específiques del/de la  cap d'estudis: 

 

a) Vetllar pel desenvolupament de les activitats establertes en els horaris d’alumnes i del 

professorat, preveure l’atenció de l’alumnat en cas d’absència del professorat i controlar-ne les 

incidències. Assegurar el procés d’Ensenyament/Aprenentatge, és a dir, que l’alumne estigui atès 

(guàrdies de professorat). 

b) Planificar i elaborar el calendari de les juntes d’avaluació del curs. 

c) Planificar i elaborar l’horari i distribució de les convocatòries extraordinàries. 

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

curs (quan això no sigui possible podrà presidir-la qualsevol altre membre de l'equip directiu). 

e) Presentar els resultats educatius al claustre i elaborar-ne l’estadística. 

f) Vetllar pel compliment de les normes de convivència de l’institut, conèixer-ne les incidències, 

controlar-les, corregir-les en l’àmbit de les seves competències i informar-ne el/la director/a 

g) Dirigir i coordinar la Comissió de Convivència del Consell Escolar. 

h) Coordinar amb els tutors/es l’absentisme escolar, a través de la gestió del programari 

corresponent. 

i) Tenir cura de la gestió del programari de faltes d’assistència de l’alumnat. 
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j) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el 

projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

k) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 

plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments 

educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

l) Impulsar la participació de l’alumnat, delegats i delegades i representants, a la vida del’institut. 

m) Substituir la direcció en cas d'absència. 

n) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades per la direcció o atribuïdes per disposicions 

del Departament d’Ensenyament. 

 

 

2.1.3. Secretari/a 

Correspon al/a la secretari/a dur a terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa de 

l'institut, sota el comandament del/de la director/a, i exercir, per delegació d'aquest/a, la prefectura 

del personal d'administració i serveis adscrit a l'institut, quan el/la director/a així ho determini.  

 

Són funcions específiques del/ de la  secretari/a: 

a) Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar les actes de les reunions que 

celebrin. 

b) Tenir cura de les tasques administratives de l'institut, atenen la seva programació general i el 

calendari escolar. 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l'institut, amb el vist-i-plau del director. 

d) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa 

e) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se'n deriva i elaborar i custodiar 

la documentació preceptiva.  

f) Obrir i mantenir els comptes necessaris en entitats financeres juntament amb el/la director/a.  

g) Elaborar el projecte de pressupost del centre. 

h) Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d'alumnes, tot garantir la seva adequació a les disposicions vigents. 

i) Tenir cura dels expedients acadèmics dels alumnes estiguin complerts i diligenciats d'acord amb 

la normativa vigent. 

j) Ordenar el procés d'arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels registres i 

expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar- los. 

k) Confegir i mantenir l'inventari general del centre. 

l) Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves instal·lacions, mobiliari i 

equipament d'acord amb les indicacions del director i les disposicions vigents. Tenir cura de la 

seva reparació, quan correspongui. 

m) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l'adquisició, l'alienació i lloguer de 

béns i als contractes d'obres, serveis i subministrament, d'acord amb la normativa vigent. 
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n) Organitzar i assignar les tasques entre el personal d’administració i serveis de l’Institut, dels quals 

exercirà, per encàrrec del/de la director/a, la seva prefectura 

o) Presidir les sessions d’avaluació de fi de curs en cas d'absència del cap d'estudis. 

p) Aquelles altres funcions qui li siguin encarregades pel director de l'institut atribuïdes per 

disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 

2.1.5. Coordinador/a  pedagògic/a 

Li correspon el seguiment i l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'institut, sota 

la dependència del director. 

 

Són funcions específiques de coordinació pedagògica: 

a) Coordinar l'elaboració i l'actualització del projecte curricular del centre, tot procurant la 

col·laboració i participació de tots el professorat del claustre en els grups de treball.   

b) Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees que s'imparteixen a l'Institut. 

c) Vetllar per l'adequada correlació entre el procés d'aprenentatge dels alumnes dels 

ensenyaments que s'imparteixen en el primer cicle de l'educació secundària obligatòria i els 

corresponents als de cicle superior d'educació primària en el sí de la zona escolar corresponent. 

d) Coordinar les accions d’orientació tutorial i acadèmica de l’alumnat. 

e) 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 

NEE, tot procurant la col·laboració i participació del claustre de professors. Proposar 

modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament d'Ensenyament quan 

s'escaigui. 

f) Vetllar perquè l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es dugui a terme en relació 

amb l’assoliment de les competències bàsiques. 

g) Vetllar per l'adequada selecció dels llibres de text, del material didàctic i complementari utilitzat 

en els diferents ensenyaments que s'imparteixen a l'institut, juntament amb els caps de 

departament. 

h) Coordinar les accions d'investigació i innovació educatives i de formació del professorat que es 

desenvolupin a l'institut, quan s'escaigui. 

i) Vetllar pel bon funcionament del projecte lingüístic del centre. 

j) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el sí del mateix centre com amb els centres de 

procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l’educació secundària. 

k) Coordinar les relacions amb els serveis educatius amb els serveis educatius del Departament 

d'Ensenyament, i especialment amb els equips d'assessorament psicopedagògics. 

l) Modificació de notes després de l'avaluació, a proposta de la junta d'avaluació 

m) Presidir les sessions d’avaluació de fi de curs en cas d'absència del cap d'estudis.  

n) Portar la supervisió de les actes d’avaluació final, extraordinàries i final d’etapa. 

o) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada i fer-ne el seguiment. 

p) Vetllar per la impresió d'actes d'avaluació i butlletins de notes. 
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q)  Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per disposicions dels 

Departament d'Ensenyament. 

 

2.2. Òrgans col·legiats de participació 

La base jurídica que regula el funcionament el funcionament dels òrgans col·legiats es fonamenta en 

els articles 146, 148 i 151 de la llei 12/2009, d’Edudació (LEC); els articles 26, 27, 28, 29, 45, 46, 47 i 

48 del decret 102/2010, d’Autonomia de Centres Educatius. 

El consell escolar i el claustre de professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat 

escolar en el govern i la gestió dels centres educatius. 

 

2.2.1. Consell Escolar 

2.2.1.1. Composició 

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida en aquestes normes, 

d’acord amb el que estableix la normativa vigent. Atenent a les proporcions que s’estableixen en la 

normativa, el nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 

persones membres del consell, i el nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en 

conjunt no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. 

El Consell escolar del centre està format per 20 membres. 

 

Membres nats: 

a) Director/a del centre, que n’és el/la president/a 

b) Cap d’Estudis 

 

Membres per designació directa: 

a) Un representant de l’Ajuntament de Badalona (actualmente sense nomenar). 

b) Un representant de l’AMPA 

 

Membres electes: 

a) 7 Professors/es 

b) 3 Pares/mares o tutors legals 

c) 4 Alumnes 

d) 1 Representant del Personal d’Administració i Serveis 

 

El/la Secretari/a del centre actua de secretari/a del Consell, amb veu però sense vot. 
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2.2.1.2. Funcions 

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) Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

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

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

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

extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

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

l'evolució del rendiment escolar. 

k) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

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

 

4. El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no 

estableixin, s'apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la 

Generalitat. 

 

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

informació, a les quals, en tot cas, s'hi ha d'incorporar un professor o professora, i un alumne o 

alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat 

pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el 

Departament. 

 

2.2.1.3. Comissions del consell escolar del nostre centre 

Comissió de convivència 

 

Composició 

Direcció, cap d'estudis, 2 representants del professorat, 1 representant de l'alumnat i 2 

representants dels pares/mares. 

Funcions 

a) Resoldre els expedients disciplinaris. En els casos que per la seva complexitat i sanció ho 

requereixin es convocarà un consell escolar extraordinari (sancions superiors a 15 dies lectius…). 

b) Comunicar als diferents estaments aquelles sancions que el nivell ha decidit assumir, prèvia 

comunicaciónals pares/mares. 

c) Garantir l'aplicació correcta del decret de drets i deures dels alumne. 

d) Fer una gradació de les sancions correctores segons les infraccions 
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e) Comunicar al tutor/a la sanció imposada 

f) Derivar si s’escau algun cas a mediació. 

 

Reunions 

Segons necessitats. Normalment als migdies de 14h a 15h. Els alumnes per no interferir en la pèrdua 

de la mateixa classe assistiran de forma rotatòria. 

 

Comissió econòmica 

 

Composició 

Direcció, secretari/ària, dos professors/es, un pare/mare d'alumnes i un alumne/a. 

Funcions 

a) Fer el seguiment de l'activitat econòmica del centre 

b) Serà funció d'aquesta comissió informar el Consell de tot el que fa referència a qüestions d'índole 

econòmica. 

c) Serà també funció seva supervisar el pressupost i el projecte de pressupost de l'Institut abans de 

la seva aprovació pel/per el/la director/a i prèvia consulta preceptiva al consell escolar.   

d) La comissió econòmica ha de supervisar la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a 

requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria. 

 

 

Comissió permanent 

 

Composició 

Direcció, cap d'estudis, 1 representant del professorat dels tres disponibles, un representant dels 

pares/mares, un representant de l' alumnat, i el representant de l'Ajuntament. 

Funcions 

Agilitzar qüestions que per la seva transcendència no sigui necessària la convocatòria d’un consell 

escolar extraordinari. 

 

 

2.2.1.4. Renovació de les persones membres del consell escolar 

 

a) Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són 

per un període de quatre anys,  

b) Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector 

cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir 

abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o 

renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el director o directora del 

centre amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter 

general el Departament d’Educació.  
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c) Els membres del sector del professorat en l'institut Ventura Gassol seran renovats en la seva 

totalitat cada dos anys. 

d) Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar per la següent candidatura 

més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser 

elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant 

roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha 

de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la 

vacant. 

e) La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-

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

designat en revoca la designació.  

f) Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell 

escolar a proposta de la direcció. En tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels 

respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la composició de 

les meses, que seran presidides pel director o directora, o persona de l’equip directiu en qui 

delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions 

d’un sector i el dia de les votacions.  

 

2.2.2. Claustre del professorat 

El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de 

l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del centre. És integrat 

per tot el professorat i el presideix el director o directora del centre. 

 

El claustre del professorat té les funcions següents establertes en l’article 146.2 de la Llei de 12/2009, 

del 10 de juliol: 

 

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

b) Designar els mestres o 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. Els representants consultaran al 

Claustre en aquelles qüestions d’especial interés que es puguin preveure i portaran l’opinió 

expressada pel claustre repartint els vots de manera proporcional. 

g) Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del 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. 
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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 pels apartats  a, c, d, e, g i h. 

 

Funcionament 

a) Totes les persones membres del claustre de professors, amb independència de la seva situació 

administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar del 

centre, amb l’única excepció del professorat  substitut, que no és elegible. 

b) Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de treball en el si 

del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics i determinar-ne l’àmbit d’actuació i 

les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al claustre. 

c) El claustre de professorat es reuneix preceptivament a inici i a final de curs i sempre que el 

convoqui el/la director/a del centre o ho sol·liciti almenys un terç de les persones membres. A 

l’institut, el claustre es reuneix també de forma preceptiva a finals del 1r trimestre, abans de les 

vacances de Nadal, i el tercer trimestre abans de les vacances d'estiu. 

d) L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El control de l’assistència es 

farà mitjançant un full de signatures. 

e) La convocatòria de les reunions ordinàries s‘ha de trametre per el/la director/a amb una 

antelació mínima de 48 hores. 

f) Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa 

d’acords, es requerirà la presència del/la president/a i el/la secretàri/a, o en el seu cas de qui els 

substitueixin, i la presència mínima de 3/4 parts dels membres del Claustre. Per considerar 

aprovat pel Claustre un projecte o proposta caldrà que obtingui majoria simple de vots. 

 

2.3. Òrgans unipersonals de coordinació 

Els òrgans de coordinació vénen regulats per l'article 41 i del Decret 102/2010 de 3 d’agost. 

 

2.3.1. Coordinació lingüística, d’interculturalitat i de cohesió social 

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

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

general, es designa un coordinador/a lingüístic/a, que s’encarrega també de l’educació intercultural i 

de la cohesió social, i que desenvolupa les tasques següents:  

 

a) Promoure actuacions per a la sensibilització i foment de l’educació intercultural i de la 

llengua catalana. 

b) Assessorar l'equip directiu en l'elaboració i actualització dels documents del centre (PEC, 

Projecte Lingüístic, PCC, Pla d’acollida...) 

c) Facilitar informació al professorat sobre assessoraments i cursos de llengua catalana, 

didàctica de la llengua, tractament de l’educació intercultural... 
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d) Coordinar les actuacions i desenvolupar un protocol específic per facilitar l’acollida de 

l’alumnat nouvingut i/o en risc de marginació, que contempli la planificació dels recursos 

necessaris per a garantir la igualtat d’oportunitats. 

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

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

f) Coordinar-se amb l’assessor/a LIC, així com amb les institucions i les entitats de l’entorn, per 

tal de treballar conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida de 

l’alumnat nouvingut. 

g) Coordinar l’actualització d’un fons de documentació que faciliti la potenciació de l’ús de la 

llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua, l’acollida 

lingüística i social de l’alumnat nouvingut i l’educació intercultural. 

h) Vetllar per la coordinació pedagògica del professorat que intervé a l’aula d’acollida i 

promoure la col·laboració entre l’aula d’acollida i l’aula ordinària, a fi de garantir la 

coherència educativa de l’alumnat nouvingut. 

i) Vetllar per la coherència del pla personalitzat d’aprenentatge de l’alumnat nouvingut i 

perquè l’avaluació s’hi adeqüi. 

j) Participar en la comissió d’atenció a la diversitat per tal de coordinar estratègies i optimitzar 

els recursos d’atenció a la diversitat. 

k) Tramitar les exempcions de català de l’alumnat nouvingut. 

l) Contactar amb mediadors-intèrprets, si convé, per poder intercanviar informació amb els 

alumnes i les seves famílies. 

m) Aquelles altres que la direcció del centre li encomani o que li pugui atribuir el Departament 

d'Educació.  

Per aquest càrrec es donaran 2h lectives i 1h no lectiva de reducció. 

 

2.3.2. Coordinació de prevenció de riscos laborals 

El director o la directora del centre nomenarà un coordinador o coordinadora de Prevenció de Riscos 

Laborals.  

Correspon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en 

matèria de salut i seguretat en el centre. En conseqüència, en decidir l’assignació de funcions que se 

li fa en el centre, caldrà considerar els ítems següents (document seguretat i salut):  

 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure l’interès i la 

cooperació del professorat, el PAS i l’alumnat en l’acció preventiva. 

b) Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració del pla d’emergència, en la implantació, 

en la planificació i en la realització dels simulacres d’evacuació. 

c) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el pla 

d’emergència amb la finalitat d’assegurar la seva adequació i funcionament. 

d) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació a les persones, 

els telèfons i l’estructura. 

e) Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat complementària a 

les revisions oficials. 

file:///D:/Usuaris/Xaro/Baixades/educacio.gencat.net/documents.../Documents/Questions_relatives_seguret
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f) Promoure actuacions d’ordre i neteja i revisions periòdiques, i fer-ne el seguiment. 

g) Complimentar i trametre als serveis territorials el full de Notificació d’accidents. 

h) Col·laborar amb els tècnics del Servei de prevenció de Riscos Laborals en l’avaluació i el 

control dels riscos del centre, així com en la investigació dels accidents que s’hi puguin 

produir. 

i) Elaborar la memòria anual de la coordinació. 

j) Aquelles altres que la direcció del centre li encomani o que li pugui atribuir el Departament 

d'Educació. 

Per aquest càrrec es donarà 1h lectiva de reducció. 

2.3.3. Coordinació  TAC 

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l'acció  

didàctica i per a l'aprenentatge dels alumnes, així com de canvi i millora en els procesos 

d'ensenyament i d'aprenentatge, és a dir, esdevenen tecnologies per a l'aprenentatge i el 

coneixement  (TAC). 

Per garantir el desenvolupament i la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els seus 

vessants —organitzatius, pedagògics o tècnics—, la direcció nomena una persona encarregada de les 

tasques de coordinació informàtica i amb les següents funcions 

 

a) Impulsar i coordinar l’ús didàctic de les TIC/TAC de forma transversal i assessorar el 

professorat per a la seva implantació d’acord al projecte educatiu 

b) Informar al professorat sobre les noves eines, els productes i sistemes informàtics de 

caràcter educatiu disponibles i promoure la seva utilització a l'aula. 

c) Promoure activitats de formació especialment adreçades a que el professorat tingui les 

habilitats i competències exigibles en l’ús docent de les eines TIC 

d) Assessorar a l’equip directiu en tot el relacionat amb la implantanció de les TAC en el centre, 

tant en l’àmbit  de la gestió com en el seu ús didàctic. 

e) Vetllar pel correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions i de l’equipament 

informàtic del centre, sent el primer responsable en les relacions amb l’empresa de 

manteniment privat que l’institut tingui contractada o aquells serveis externs de suport i 

manteniment que depenguin de l’administració. 

f) Elaborar la memòria anual de la coordinació TAC. 

g) Aquelles altres que la direcció del centre li encomani en relació amb els recursos informàtics i 

que li pugui atribuir el Departament  d’Ensenyament. 

h) Coordinar l’adquisició de dispositius digitals dels alumnes i del centre. 

i) Orientar al professorat de nova incorporació en l’aplicació de l’ús de les TAC al centre. 

j) Elaborar el pla TAC del centre. 

Per aquest càrrec es donaran 3h lectives i 3h no lectives de reducció. 

2.3.4. Coordinació d'activitats i  Serveis Escolars 

 Aquesta coordinació  té dos perfils. Les persones que assumeixin cadascun dels perfils alternaran el 

càrrec cada dos cursos. 
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2.3.4.1. Coordinació d'activitats complementàries 

a) Coordinació de la biblioteca. 

b) Promoure i coordinar les activitats culturals (Concert de Nadal, Sant Jordi, Teatre en JJCC, 

etc.) 

c) Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats escolars complementàries 

d) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà 

a la memòria anual d'activitats del centre. 

e) Aquelles altres que la direcció del centre li encomani en relació als serveis escolars o que li 

pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

Per aquest càrrec es donaran 2h lectives de reducció. 

2.3.4.2. Coordinació de l'AEE 

a) Elaborar la programació general de les activitats extraescolars en colaboració amb  

l'AMPA.del centre). 

b) Promoure i coordinar les activitats esportives. 

c) Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats extraescolars. 

d) Elaborar una memòria final de curs amb l'avaluació de les activitats realitzades que s'inclourà 

a la memòria anual d'activitats del centre. 

e) Aquelles altres que la direcció del centre li encomani en relació als serveis escolars o que li 

pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

Per aquest càrrec es donaran 2h lectives de reducció. 

 

2.3.5. Caps de departament 

Funcions  

Correspon al cap de departament convocar, presidir i aixecar acta de les reunions de departament i 

juntament amb els caps de seminari: 

a) Coordinar els criteris generals del departament i vetllar per la seva coherència. 

b) Fer que les directrius del departament estiguin encaminades a complir els objectius generals 

del centre. 

c) Confeccionar el pla anual i vetllar pel seu compliment, i fer-ne una valoració anual a final de 

curs. 

d) Fer propostes per a la formació del professorat del departament d’acord amb el Pla 

deformació del centre.  

e) Coordinar les activitats del departament, seminari i/o equip docents que li corresponen, la 

seva programació i avaluació. 

f) Convocar i presidir les reunions del departament/seminari. 

g) Aixecar acta de cada reunió en la qual han de constar els acords presos, els/les professors/es 

assistents i absents a la reunió. 

h) Revisar les programacions i vetllar per la coherència del currículum al llarg de l'etapa. 

i) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables a la pràctica 

docent. 
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j) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en 

les àrees i matèries corresponents i resoldre, d’acord amb la normativa vigent, les 

reclamacions a les qualificacions a final de curs. 

k) Vetllar per l’harmonització dels criteris d’avaluació del professorat que imparteix els 

mateixos cursos. 

l) Coordinar l’adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i complementari 

utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’institut, elaborar la informació i 

lliurar-la a direcció. 

m) Gestionar el pressupost del departament autoritzant les despeses oportunes d’acord amb 

el/la secretàri/a del centre. 

n) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del departament i 

assessorar sobre l’adquisició de material didàctic corresponent. 

o) Mantenir l’inventari actualitzat. 

p) Vetllar per la reparació i manteniment preventiu de l’equipament i les instal·lacions 

d’aules,tallers i laboratoris del seu departament. 

q) Assistir a les reunions de caps de departament. 

r) Lliurar les propostes d’assignació dels càrrecs de cap de departament/seminari per preparar 

el curs següent. 

s) A final de curs, elaborar la desiderata de departament (indicacions horàries: professorat, 

matèria, aula,...) per preparar el curs següent. 

t) Col·laborar amb el cap d’estudis per resoldre problemes, dubtes en la confecció dels horaris. 

u) Transmetre/assegurar la comunicació bidireccional caps de departament-professorat.  

v) Traslladar als membres del departament les indicacions i informacions rebudes de direcció. 

w) Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la direcció o atribuïdes pel Departament 

d’Ensenyament. 

Els caps de Departament comptaran amb una reducció de dues hores lectives  per a 

desenvolupar la seva tasca.  

 

2.3.6. Caps de seminari 

En un departament es poden nomenar tants caps de seminari com especialitats diferents a la que té 

el cap de departament. 

2.3.6.1. Cap de seminari de Biologia/ Geologia o Física i Química 

Depèn del departament de Ciències Experimentals. 

Funcions 

 

a) Actualitzar l'inventari de reactius i material de laboratori. 

b) Gestionar i administrar el pressupost de laboratori. 

c) Fer el manteniment tècnic de tot el material. 

d) Vetllar per l'ordre i la neteja del laboratori. 

e) Proposar a l'equip directiu els criteris per la utilització i optimització dels recursos. 
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f) Controlar la comanda i la recepció del material fungible. 

g) Recollir els comunicats d’avaries del material específic, fer les gestions per a la reparació 

dematerial inventariable i proposar-ho al/lasecretari/a. 

h) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel 

Departament d'Ensenyament. 

El cap d’aquest seminari comptarà amb una hora lectiva de reducció. 

2.3.6.2. Cap de seminari de Diversitat (d'orientació) 

Depèn del departament de Llengua Castellana. 

Funcions 

a) Assessorar  el procés d’adaptació curricular dels alumnes de necessitats educatives. 

b) Vetllar per la coherència de la metodologia i de la didàctica aplicables a aquests alumnes. 

c) Coordinar conjuntament amb l’equip directiu les relacions amb els serveis externs del centre. 

d) Gestionar i administrar el pressupost del seminari. 

e) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director/a del centre o atribuïdes pel 

Departament d'Ensenyament. 

 

El cap d’aquest seminari comptarà amb 2 hores no lectives de reducció. 

2.3.6.3. Cap de seminari Filosofia 

Depèn del departament de Ciències socials. 

Les seves funcions consisteixen a vetllar per la coherència del currículum de la matèria, l’establiment 

i la revisió de la metodologia i la didàctica més adequades, així com la fixació de criteris i continguts 

de l’avaluació dels aprenentatges i la propiciació de la innovació i l’actualització dels continguts 

propis de la matèria. 

 

Funcions 

a) Revisar les programacions i vetllar per la coherència del currículum al llarg dels cicles. 

b) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables a la 

pràcticadocent. 

c) Vetllar per  l’adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i complementari 

utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’institut, elaborar la informació i 

lliurar-la al seu cap de departament. 

d) Mantenir l’inventari actualitzat. 

e) Aquelles altres que li puguin ser encomanades pel/la director/a o atribuïdes pel 

Departamentd’Ensenyament. 

No hi ha reducció horària. 
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2.3.6.4. Cap de seminari de Clàssiques 

Depèn del departament de Llengua castellana. 

Les seves funcions consisteixen a vetllar per la coherència del currículum de les matèries de llatí, grec 

i cultura clàssica, l’establiment i la revisió de la metodologia i la didàctica més adequades, així com la 

fixació de criteris i continguts de l’avaluació dels aprenentatges i la propiciació de la innovació i 

l’actualització dels continguts propis del seminari. 

 

Funcions 

a) Revisar les programacions i vetllar per la coherència del currículum al llarg dels cicles. 

b) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables a la 

pràcticadocent. 

c) Vetllar per  l’adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i complementari 

utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a l’institut, elaborar la 

informació i lliurar-la al seu cap de departament. 

d) Mantenir l’inventari actualitzat. 

e) Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la directora o atribuïdes pel 

Departamentd’Ensenyament. 

No hi ha reducció horària. 

 

2.3.7. Coordinació d'ESO 

 

A l’institut Ventura Gassol hi ha un coordinador/a per a cada nivell de l’ESO. A una d’aquestes quatre 

se li assignara el càrrec unipersonal de coordinació de l’ESO. Si l'equip de coordinació es manté 

estable aquest càrrec l'ocuparan de forma alterna anualment cadascun dels quatre. 

 

Funcions 

a) Coordinar l’acció tutorial 

b) Coordinar les actuacions dels tutors i de l’equip docent de l’ESO conjuntament amb el/la 

coordinador/a pedagògic/a. 

c) Coordinar els treballs de síntesi de 1r, 2n, i 3r d’ESO i el projecte de recerca de 4t d’ESO. 

d) Realitzar les actes de les reunions dels equips docents i de les reunions de tutors/cotutors. 

Per aquest càrrec es donaran 2h lectives i 1h no lectiva de reducció. 

 

2.3.8. Coordinació de batxillerat 

A l’institut Ventura Gassol hi ha un coordinador/a de batxillerat.  

Funcions 

a) Coordinar l’acció tutorial 

b) Coordinar les actuacions dels tutors i de l’equip docent de batxillerat conjuntamentamb el/la 

coordinador/a pedagògic/a. 

c) Coordinar els treballs de recerca. 
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d) Realitzar les actes de les reunions dels equips docents i de les reunions de tutors. 

Per aquest càrrec es donaran 2h lectives de reducció. 

2.3.9. Coordinació  de Mediació 

El servei de mediació està format per un grup de professsors/es i alumnes que han fet el curs de 

mediació i estan preparats i disposats per aplicar la mediació per a resoldre els conflictes que es 

poden generar en el centre. Qualsevol membre de la comunitat educativa pot adreçar-s’hi si ha 

detectat un problema que pensa que pot ser atès per aquest equip. 

 

Atendre els casos i gestionar-los, així com mantenir contactes amb els mediadors/es i fer el 

seguiment de l’evolució dels processos de mediació, són part de les funcions de la persona 

coordinadora, la qual haurà de comunicar a l’equip directiu l’estat de les diverses mediacions 

desenvolupades i arxivar els informes confidencials dels diferents casos treballats.   

 

Aquest coordinador contarà amb una reducció d’hores lectives i/o complementàries, la concreció de 

la qual estarà en funció de l’assignació horària que el Departament d’Ensenyament hagi previst pels 

òrgans unipersonals de coordinació en les instruccions d’inici de curs i de les necessitats 

organitzatives globals del centre.  

 

Per aquest càrrec es donaran 1h lectiva i 1h no lectiva de reducció 

 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
Tots els grups classe de l'ESO disposen d’un/a tutor/a i d’un/a cotutor/a, designat entre el 

professorat que s’encarrega de la docència. 

Tots els grups d'ESO i batxillerat disposen d’una hora setmanal al seu horari per a l’atenció i 

orientació tutorial. 

Correspon al tutor/a i al cotutor/a de cada grup garantir l’atenció educativa general de l’alumnat, 

directament i per mitjà de l’orientació de l’acció conjunta de l’equip docent, i també li pertoca la 

comunicació entre el centre i les famílies a propòsit del progrés personal dels seus fills/es. 

 

3.1. Organització del professorat 

L'adscripció del professorat a les tutories o àrees específiques és atribució del director/a del centre 

juntament amb la resta de membres de l'Equip Directiu. 

L'adscripció es farà d'acord amb criteris pedagògics i en funció dels elements següents: 

a) Les necessitats del centre, determinades pel Projecte Educatiu i les característiques dels 

diferents grup-classe. 

b) L'acció tutorial 

c) L'especialització del professorat en els diversos cicles o àrees. 

d) Els càrrecs que es duguin a terme aquell curs acadèmic. 

e) Tenir en compte les propostes dels departaments. 
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f) Mantenir -se amb un grup un màxim de dos cursos, sempre que sigui possible. 

 

3.1.1. Equips docents 

L'equip docent està format pel conjunt de professorat que imparteixen classe a un cert nivell 

d’alumnes. 

Per tal d’evitar la dispersió i afavorir la coherència i l’avaluació integrada, sempre que sigui possible, 

el professorat que imparteixi matèria en un nivell educatiu, serà el mateix per a tots els grups del 

nivell. 

El professorat de les matèries comuns ha de ser el mateix, al llarg del curs, per a cada grup 

d’alumnes, si no és que hi ha raons justificades per fer-ho altrament. 

Al marge de les sessions d'avaluació, I'equip docent es reunirà periòdicament amb la finalitat 

d'efectuar un seguiment coordinat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, i decidir les intervencions 

que consideri necessàries. Per poder dur a terme aquesta tasca s’ha previst una hora de reunió 

setmanal que coincidirà amb les dues hores establertes de forma general per reunions.  

El professorat que imparteix matèries comuns en més d’un nivell seran assignats a un d'ells, 

procurant que hi hagi en cada nivell un representant de l'àrea i es publicarà l'acta de les diferents 

reunions per tal que tinguin la informació necessària.  

La mestre/a psicoterapeuta romandrà bàsicament al primer cicle. 

Les funcions de l’equip de nivell seran les següents: 

a) Fer el seguiment del procés d'aprenentatge de l'alumnat del nivell. 

b) Coordinar les funcions d'orientació i tutoria dels alumnes. 

c)   Controlar, revisar i adjudicar les matèries optatives 

d) Preparació de l'avaluació, treball de síntesi i projecte de recerca. 

e) Proposar activitats adreçades als alumnes. 

f)  Proposar a l'instructor mesures correctores en els expedients disciplinaris. 

g) Dur a terme l'avaluació d'alumnes. 

h) Altres propostes per millorar el funcionament de l'alumnat del nivell.  

 

3.1.2. Departaments didàctics 

El professorat del centre estarà organitzat en departaments segons les seves especialitats. En el sí de 

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

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

d’aquest hi ha un cap de departament que es nomena per cada curs escolar. Cada departament 

establirà el sistema d’elecció del seu cap i si no hi ha acord és regirà per la normativa vigent. 

 

Atenent a aquest criteri general, en aquest centre es defineixenelssegüents departaments: 

a) Departament d’educació física 

b) Departament de ciències experimentals- prof. de física i química i biologia i geologia. 

c) Departament de llengües  estrangeres -francès i anglès-. 

d) Departament de llengua castellana i literatura (prof. de castellà, clàssiques i mestre/a 
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terapeuta) 

e) Departament de llengua catalana i literatura. 

f) Departament de matemàtiques. 

g) Departament de ciències socials (prof. geografia i història, economia, filosofia i religió). 

h) Departament de tecnologia. 

i) Departament d’educació visual i plàstica. 

j) Departament de música.  

 

 

3.1.3. Comissions 

Caps de departament 

Al nostre centre la comissió pedagògica la formen els caps dels departaments didàctics i està 

coordinada per la direcció o cap d'estudis 

A les reunions de la comissió de caps de departament poden assistir altres membres de l'equip 

directiu i els òrgans unipersonals de coordinació, en funció dels temes a tractar. 

Disposa d'un calendari trimestral i es reuneix com a mínim un cop al mes. 

 

 

Funcions principals  

 

a) Col·laborar en l'aplicació i seguiment de les actuacions previstes en la programació general 

anual del centre. 

b) Vetllar per una correcta coordinació dels continguts comuns i dels temes transversals entre 

els diferents departaments. 

c) Vetllar per l'assoliment d'acords d'actuació conjunta per a tots els departaments , pel que fa 

a les programacions, aspectes metodològics, criteris d'avaluació, etc. 

d) Rebre informacions generals des de l'equip directiu del centre i des de la resta de 

departaments que s'hagin de transmetre al professorat. 

e) Coordinar les activitats complementàries lligades al currículum programades des dels 

diferents departaments. 

f) Posar en comú l'anàlissi dels resultats de les avaluacions (finals de curs, finals d'etapa, 

avaluacions externes, etc.)  fer-ne una valoració conjunta i proposar, si escau, possibles 

actuacions. 

g) Coordinar l'elaboració i avaluació dels projectes curriculars. 

h) Revisar els criteris d'assignació dels pressupostos anuals dels departaments. 

i) Proposar temes per a la seva discussió en claustre. 
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Comissió d'atenció a la diversitat 

Té com a objectiu planificar, promoure i fer el seguiment d’actuacions que es duguin a terme per 

atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes.  

Composició : 

 

a) Cap d'estudis 

b) Coordinador/a pedagògic/a 

c) La mestra psicoterapeuta. 

d) El/la  coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre,  

e) La persona professional de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) els 

dies que intervé en el centre 

 

Correspon a la comissió d’atenció a la diversitat la concreció de criteris i prioritats per a l’atenció a la 

diversitat dels alumnes, l’organització, ajustament i seguiment dels recursos de què disposa el centre 

i de les mesures adoptades, el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives 

especials i específiques i la proposta dels plans individualitzats i les altres funcions que en aquest 

àmbit li atribueixi el centre mateix.  

 

Comissió TAC  

Format per diferents docents que tenen com a funcions la dinamització, optimització i promoció de 

les eines i recursos digitals del centre.  

 

Formen part de la comissió TAC del centre: 

a) El coordinador TAC 

b) Un membre de l’equip directiu. 

c) Professorat de diferents cursos o departaments. 

 

Les funcions d’aquesta són: 

a) Concretar i desplegar el pla TAC. 

b) Coordinar la integració de les TAC. 

c) Vetllar pel desplegament curricular de les TAC. 

d) Promoure l’ús de les TAC en la pràctica educativa 

e) Vetllat per l’optimització de l’ús dels recursos TIC al centre. 

f) Coordinar l’adquisició de continguts digitals per part de les famílies. 

Per aquest càrrec es donaran 2h no lectives de reducció 
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3.2.  Criteris per a la confecció d'horaris 

CRITERIS PEDAGÒGICS 

a) Qualsevol hora de guàrdia serà coberta per dos membres del professorat com a mínim, llevat 

de l'hora del  pati, que s'intentarà cobrir amb tres o més membres del professorat. 

b) Es procurarà que les hores desdoblades d'anglès, tecnologia, matemàtiques i ciències 

naturals siguin seguides,  sempre que l'espai ho permeti. 

c) Educació física. 

o És preferible que no hi hagi més de dos grups a les pistes treballant. 

o Els grups de batxillerat no han de compartir hora amb els altres grups d’ESO per les 

activitats del currículum i l’alt nombre d’alumnes no poden treballar només en una 

pista.  

d) Fer les matèries de dues hores setmanals no en dies seguits. 

e) Procurar que un mateix grup no tingui la mateixa matèria a últimes hores. 

f) Un professor no ha de tenir el mateix grup d’alumnes més de dos anys seguits, sempre que 

sigui possible. 

 

CRITERIS ORGANITZATIUS DE CONFECCIÓ D'HORARIS 

a) L'hora de tutoria és dilluns de 10:30 a 11:30. 

b) La reunió de caps de departament serà els dilluns a les 10:30, coincidint amb les tutories. 

c) La biblioteca no ha de ser aula de classe, si pot ser, si no la demana específicament el 

professor/a. 

d) Tot el professorat és susceptible de ser tutor a excepció e l’equip directiu. Les tutories 

tècniques no les han de tenir sempre les mateixes persones. 

e) Els departaments de llengua castellana i catalana es reuniran el mateix dia i a la mateixa 

hora. 

f) Es prioritzen els desdoblaments per no haver de compartir l’aula específica. 

g) S’intentarà respectar les desiderates. 

 

3.3. Organització de l'alumnat i atenció a la diversitat 

3.3.1. Criteris pedagògics generals per a l'organització dels grups 

Des del curs 2017/2018 treballem per la inclusió de l’alumnat en totes les matèries sense diferenciar 

per nivells a 1r i 2n d’ESO i per la potenciació del treball cooperatiu i col·laboratiu en tots els nivells. 

Al final de curs revisem l’organització per a comprovar si s’ajusta al perfil del nou alumnat. 

En  la configuració dels grups de 1r d’ESO es procurarà un equilibri pel que fa a variables diverses 

com ara nois/noies, repetidors, centres de procedència, alumnes diversos pel que fa a necessitats 

educatives específiques, altes capacitats, bon rendiment acadèmic i/o lideratge positiu i es tindrà en 

consideració la informació i les orientacions que hauran facilitat els tutors de sisè de primària, els 
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professionals dels equips d'atenció psicopedagògica i/o altres professionals especialistes que 

coneguin les característiques i les necessitats educatives dels alumnes.  

El nostre centre participa anualment en el seminari de coordinació primària-secundària amb les 

escoles de primària adscrites Joan Coret i Folch i Torres. 

L’objectiu d’aquest seminari és intentar donar una millor atenció a cada alumne/a, aprofitant l’esforç 

i el coneixement recollit en l’etapa d’educació primària, de forma que es pugui iniciar l’entrada a 

l’educació secundària de la millor manera possible, adaptant-la a l’alumnat, tant a nivell individual 

com col·lectiu. Això ens permet planificar millor els recursos dels centres i preveure les necessitats 

específiques que van sorgint. 

En aquestes reunions de coordinació es determinen les dates referents a les actuacions que seguim 

com a dinàmica d’acollida de l’alumnat de nova incorporació al centre i d’informació a llurs famílies    

a) Xerrada de la direcció a les famílies de les escoles de primària en la setmana anterior a les de 

preinscripció, en les dates i hores acordades pels centres, normalment a proposta de les 

escoles. 

b) Jornada de portes obertes. La setmana anterior a la setmana de preinscripció.  

c) Entrevista a totes les famílies de primer d’ESO durant el primer trimestre (abans de les 

vacances de Nadal). 

d) Visita dels alumnes dels centres de primària a l’institut per conèixer les instal·lacions, la 

dinàmica i el funcionament del centre. 

e) Visita d’uns quants representants d’alumnes de 1r d’ESO  a les escoles de procedència per 

explicar les seves experiències i resoldre possibles dubtes plantejats pels alumnes de 6è que 

s’incorporaran el curs següent. 

f) Traspàs d’informació dels alumnes de primària. En aquesta reunió participen habitualment: 

a. Els/les tutors/res  dels alumnes de 6è. 

b. Cap d’Estudis de primària. 

c. Coordinador/a  Pedagògic/a de secundària. 

d. Coordinador/a de 1r d’ESO dels curs següent. 

e. El professorat d’Aula d’Acollida. 

f. Professorat especialitzat en els alumnes amb necessitats educatives especials. 

g. Els mestres psicoterapeutes i/o psicopedagogs/gues. 

h. El/la psicopedagog/a de l’EAP dels tres centres. 

g) Distribució heterogènia de l’alumnat atenent a la informació donada pels tutors, mestres 

psicoterapeutes i de l’aula d’acollida dels centres de primària i relativa a: 

a. Centre de procedència. 

b. Rendiment acadèmic. 

c. NEE. 

d. Necessitat de reforços en determinades matèries. 

e. Necessitat d’AA. 

f. Compatibilitats amb altres companys. 

g. Sexe. 

h) Informació inicial a les famílies al mes de juny o juliol per explicar aspectes bàsics 

d’organització. 

a. Procés d’adquisició de material escolar i dispositiu digital  
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b. Calendari d’inici de curs. 

c. Data de la reunió de presentació del professorat del grup a l’inici de curs. 

d. Col·laboració amb l’AMPA (pagament de la quota i del rebut de material). 

e. Reunió amb els pares a l’inici de curs, a ser possible abans del primer dia de classe. 

 

Incorporació de l’alumne/a en un curs diferent a primer 

Es fa una primera entrevista amb l’alumne/a i amb els pares en el moment de la matrícula 

(coordinació pedagògica o cap d’estudis) per disposar d’informació bàsica, personal i acadèmica, i 

poder assignar el  grup més adient (centre de procedència, raons del canvi de centre, persones de 

referència al centre, currículum,...). D'altra banda els pares reben la informació bàsica necessària per 

conèixer el funcionament del centre i signen la carta  de compromís educatiu. 

 

Incorporació al llarg del curs 

L’entrevista inicial la fa el/la coordinador/a CLIC, si es tracta d’alumnat nouvingut no 

castellanoparlant; si prové d’altres centres de l’Estat espanyol o països Sud-americans, la primera 

acollida la fa l’orientadora. En tots dos casos l’entrevista té el mateix caire que en l’apartat anterior. 

El circuit d’incorporació al grup i a les noves llistes, i d’assignació de matèries optatives serà el recollit 

a continuació:  
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ALUMNE 

NOU

Secretaria

Coordinació 

Pedagógica 

Coordinació 

LIC

Mestre 

Terapeuta

Coordinació

de nivell

Tutoria

Informació 

de nova 

assignació al 

centre

Entrevista amb 

l’alumne de 

llengua 

materna NO 

castellana

Entrevista amb 

l’alumne de 

llengua 

materna 

castellana

Assignació de 

nivell, grup i 

matèries 

optatives

Retorn de la 

informació recollida a 

l’entrevista i les 

assignacions.

Retorn amb les 

assignacions.

Alumne 

oficialment 

matriculat

Concretar data 

d’incorporació. 

Entrevista inicial 

amb el tutor.

Alumne dins el grup 

classe.

Fase 3

Fase 1

Fase 2

 

 

Continuïtat al llarg de l'etapa 
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Com a criteri general es procurarà mantenir la composició dels grups classe al llarg dels cursos. La 

composició dels grups podrà ser revisada durant i a final de curs de tal manera que, si es detecten 

problemes en la dinàmica i/o resultats acadèmics d'algun grup, o alumne,  l'equip docent i/o tutors 

poden proposar a l'equip directiu el canvi de grup de determinats alumnes. 

 

Al Batxillerat els alumnes es distribueixen segons la modalitat i l’itinerari que cursen. 

 

 

3.3.2. Criteris pedagògics per a l'atenció de l'alumnat amb NEE 

Es vetllarà perquè l'alumnat amb necessitats educatives especials disposin d'un pla individualitzat (PI) 

així com aquells amb necessitats educatives específiques que ho requereixin. 

S'ha de tractar d'una mesura extraordinària només aplicable quan els recursos ordinaris siguin 

insuficients per atendre les necessitats de l'alumne/a. És a dir, quan la programació ordinària de 

l'aula i les mesures de reforç habituals no permetin que l'alumne pugui accedir als aprenentatges i 

pugui progressar i  participar en les activitats ordinàries. 

El tutor/a amb la col·laboració de l'equip docent i, si escau, l'orientació de l'especialista 

psicoterapeuta i d'orientació i professional de l’EAP, s'encarregarà de l'elaboració del pla 

individualitzat, una vegada la família hagi manifestat la seva acceptació. Serà aprovat per la direcció i 

consta a l’expedient de l’alumne. 

 

3.3.3. Recursos del centre destinats a l'atenció a la diversitat 

 

El centre destina els recursos de plantilla que s'assignen a desdoblar algunes matèries, 

fonamentalment llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques   a 3r i 4t d’ESO.  

 

Organització dels recursos 

 

o Grups reduïts. En les àrees de matemàtiques, llengua catalana i castellana i si és possible i si els 

recursos ho permeten en d’altres àrees a 3r i 4t d’ESO.  

 

o Hores d’atenció individualitzada. La mestra psicoterapeuta atén durant la setmana de forma 

individualitzada a aquells alumnes que per la seva problemàtica social o d’aprenentatge necessita un 

seguiment més acurat i orientació acadèmica. 

 

o Adaptacions curriculars. Totes les matèries adapten el currículum i l’avaluació atenent a les 

característiques de l álumnat i en especial aquelles que no disposen del recurs de grup reduït. 

 

o Cotutories a l’ESO. Tots els grups d'ESO disposen d'un/a tutor/a i un/a cotutor/a. 
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o Cotutories a Batxillerat. Sempre que els recursos ho permetin, quan els grups siguin superiors a 25 

s’assignaran cotutors. 

 

o Aula d’Acollida. 

 

L’alumnat d’origen estranger rep un suport addicional per ajudar—los a assolir les competències 

bàsiques elaborant plans individualitzats per a aquells alumnes que així ho necessitin 

 

Professorat 

 

L'atenció a la diversitat de l'alumnat és responsabilitat de tot el professorat. Els professors de les 

diferents matèries han de procurar que cada alumne/a disposi d'una atenció i un seguiment tan 

personalitzat com sigui possible i han de col·laborar en l'elaboració, aplicació i seguiment dels plans 

individualitzats de l'alumnat amb NEE. 

 

Professorat d'orientació educativa 

El professorat de l'especialitat d'orientació educativa s'han de dedicar, prioritàriament, als alumnes 

que presenten més dificultats en l'aprenentatge i, molt particularment, a aquells que necessiten 

suports educatius específics per progressar en els seus aprenentatges i per participar en les activitats 

ordinàries del centre. 

En matèria d'atenció directa als alumnes , els correspon: 

a) Docència, prioritzant els alumnes amb més dificultats i orientant l'actuació docent a l'assoliment 

de les competències bàsiques. 

b) Atenció individualitzada a alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per 

situacions personals o socials, requereixen una atenció específica. 

c) En matèria d'orientació als alumnes i suport a l'acció tutorial, l'especialista en orientació 

educativ,a de forma coordinada amb la coordinació pedagògica i de nivell, ha de proporcionar 

suport directe als tutors en diferents aspectes: 

d) La planificació i el desenvolupament de sessions de tutoria de grup. 

e) L'aplicació d'estratègies per al coneixement del grup i dels alumnes. 

f) El desenvolupament de continguts de les reunions de nivell. 

g) La planificació i el desenvolupament d'activitats d'orientació escolar i professional, principalment 

al final de l'ESO i durant el batxillerat, així com la realització d'entrevistes amb famílies, per fer el 

seguiment de la carta de compromís  si escau, o vehicular la participació d'agents externs, 

especialment en xarxes de trebal que coordinen recursos i actuacions d'orientació escolar i 

professional en els àmbits municipal i territorial, si escau. 

En matèria de suport tècnic al conjunt dels professors, els correspon, quan així els ho encomani la 

direcció: 
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a) La col·laboració en la planificació d'estratègies organitzatives i didàctiques pera l'atenció a 

necessitats educatives dels alumnes, que afavoreixen la participació d'aquests alumnes en les 

activitats d'aula i en l'entorn escolar ordinari. 

b) La participació en l'elaboració i el seguiment de plans individualitzats. 

c) La participació en la comissió d'atenció a la diversitat per tal de col·laborar en la planificació i el 

seguiment de mesures d'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. 

d) La col·laboració en les actuacions dels serveis externs que intervenen en l'atenció als alumnes. 

En el moment de redactar aquest document el centre disposa d'una professora mestra terapeuta que 

assumeix la funció d'orientació educativa per als alumnes amb NEE. 

 

Aula d'acollida 

Actualment, hi ha concedida una dotació de 0'5. 

Corresponen al tutor/a de l’aula d’acollida les funcions següents 

a) Coordinar l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració dels plans individualitzats i, si escau, de les 

adaptacions curriculars, d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte 

al seu procés d’ensenyament i aprenentatge. 

b) Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències 

d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.  

c) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.  

d) Facilitar, en la mesura que sigui possible, l’accés dels alumnes nouvinguts al currículum ordinari.  

e) Promoure la integració dels alumnes nouvinguts a les seves aules de referència.  

f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural en el procés educatiu dels 

alumnes nouvinguts.  

g) Coordinar-se amb els docents responsables de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre 

o figures equivalents i amb els professionals especialistes dels serveis educatius. 

h) Participar en les reunions dels equips docents i comissions d’avaluació.  

 

3.4. Acció tutorial 

3.4.1. Pla d'acció tutorial 

En el nostre  pla d'acció tutorial, tant d'ESO com de batxillerat, es concreten i organitzen per 

trimestres i cursos les diferents actuacions relacionades amb l'orientació educativa que es realitzen 

en les sessions de tutoria, en els equips docents i amb les famílies, així com les activitats 

complementàries que s'organitzen des de les tutories 

Al nostre centre són els coordinadors de nivell els encarregats de  coordinar l'exercici de les funcions 

del tutor/a i programen l'aplicació del PAT de les diferents etapes. A les reunions de nivell, juntament 
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amb els tutors i cotutors, es planifiquen les actuacions a realitzar i a les sessions de tutoria els 

tutors/res treballen amb l'alumnat les diferents activitats programades en el PAT.  

3.4.2. Funcions dels tutors 

La tutoria i l’orientació de l’alumnat forma part de la funció docent. Les  funcions pel que fa a la 

tutoria individual són les següents: 

a) Conèixer i fer un seguiment de la situació de l’alumne, per tal de facilitar els processos 

d’aprenentatge i maduració personal, especialment en els casos d’alumnes repetidors, nouvinguts 

i de necessitats educatives especials. 

b) Informar l'alumnat de les normes de funcionament intern i promocionar els canals de 

representativitat 

c) Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge (reforç, ampliació, 

recuperació, repetició, promoció). 

d) Facilitar eines per tal de desenvolupar el treball acadèmic de l'alumnat 

e) Vetllar per la participació de l’alumne en les activitats del centre i de fora del centre. 

f) Estimular activitats que afavoreixin la dinamització del grup i l'adopció d'actituds solidàries dins i 

fora de l'aula. 

g) Vetllar i controlar l'assistència de l'alumnat a classe 

h) Ajudar a trobar solucions positives en cas de situacions de conflicte. 

i) Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies dels alumnes per informar-los del seu 

procés d’aprenentatge i la seva assistència a les activitats escolars, d’acord amb els criteris 

establerts en aquest mateix document.  

j) Recollir les autoritzacions de les sortides tutorials. Fer la llista dels alumnes que no van a la sortida 

per exposar-la a la sala de professors i lliurar-ne una còpia a Cap d’Estudis. 

k) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació 

l) Controlar que es retornin el butlletins de notes signats. 

m) Vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la 

comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumne. 

n) Controlar que es torni signat qualsevol paper que es lliuri a la família. 

o) Orientar l’alumne en l’elecció d’estudis  d’acord amb els seus interessos i capacitats. 

p) Aquelles altres que li encomani el/la director/a o li atribueixi el Departament d'Ensenyament. 

 

L'hora setmanal de tutoria comuna amb tutor/a i alumnat i integrada a l'horari s'aprofitarà per 

acomplir aquests objectius i podrà organitzar-se de forma col·lectiva, amb el conjunt de la classe, 

amb petits grups o individual. Les altres dues hores de tutoria (una hora en el cas de batx), 

contemplades a l'horari fix del tutor/a, es destinaran a entrevistes amb els representants legals de      

l' alumnat, treball de control de faltes, preparació del treball amb el grup-classe , etc. 
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3.4.3. Tutoria compartida 

El centre destina una sèrie d’hores no lectives per a millorar l’atenció als alumnes i les seves famílies. 

Els cotutors tenen una hora setmanal per a les tasques encomanades. 

 

Hi ha dos models de repartiment de les feines: 

 

1. Repartir l’atenció individual dels alumnes. El tutor/a s’encarrega de l’atenció del 70% dels 

alumnes i el cotutor/a s’encarrega de l’atenció del 30% restant. 

 

2. El tutor s’encarrega de l’atenció individual de tots els alumnes del grup i el cotutor s’encarrega de 

totes les feines administratives lligades a la tutoria: 

o Justificar faltes d’assistència. 

o Demanar justificants faltes d’assistència als alumnes 

o Enviar cartes faltes d’assistència 

o Encarregar-se de que les faltes de convivència es retornin signades i així indicar-

ho al programa informàtic. 

o Recollir les autoritzacions i cobrament de les sortides tutorials. Fer el llistat dels 

alumnes que no van a la sortida per deixar-ho al centre. 

o Controlar que es retornin el butlletins de notes i llistats de faltes signats 

o Controlar que es torni signat qualsevol paper que es lliuri per a ser signat per les 

famílies. 

o Comunicar a coordinació i a secretaria qualsevol canvi en les dades dels alumnes 

(adreça, telèfon, DNI...). 

 

Tot el professorat del centre que faci un minim de mitja jornada pot ser cotutor, excepte els tutors, 

coordinador TAC i l’equip directiu.  

Si la reducció lectiva corresponent al càrrec representa 2 o menys hores de reducció, a la cotutoria se 

li assignarà una hora no lectiva.  

L’assignació de les cotutories s’iniciarà, preferentment i sempre que sigui possible, pels caps de 

departament i seminari.  

A l’inici de curs els tutors/es i cotutors/es d’ESO i Batxillerat convocaran una reunió conjunta de tots 

els pares i mares dels alumnes del grup-classe per tal d’explicar-los el funcionament del centre i les 

característiques del nivell al qual s’han incorporat els seus fills. Les reunions poden ser de nivell, és a 

dir, tots els grups-classe junts, i hi poden participar tots els professors/es del nivell, si el professorat 

implicat ho considera adient. En el cas de 1r d’ESO, es procurarà fer la reunió abans d’iniciar les 

classes. 

 

3.4.4. Orientació acadèmica i professional 

Orientar l’alumne en l’elecció d’estudis  d’acord amb els seus interessos i capacitats és una de les 

funcions dels tutors de l'alumnat. 
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Aquest procés es produeix al llarg de tota l'estada de l'alumnat al nostre centre, però es fa una 

especial incidència en l'alumnat de 3rd'ESO, en la tria de l’itinerari de 4t i, en el cas de 4t ESO, en la 

tria de modalitat del Batxillerat o sortides formatives reglades i no reglades. 

En ambdos cursos s'organitzen reunions informatives a les famílies al tercer trimestre perquè puguin 

participar en el procés d'orientació acadèmica i professional dels seus fills. 

 

3.5. Currículum 

3.5.1. Distribució curricular 

 

Les distribucions curriculars de les diferents etapes s'inclouran en la programació general anual de 

cada curs. 

Aquestes distribucions curriculars tindran en compte els objectius i les orientacions establertes en els 

currículums oficials de les matèries de les diferents etapes, els objectiujs del PEC, concretatsen el 

projecte de direcció, i els acords del claustre de professorat. 

L'aplicació i desenvolupament d'estratègies didàctiques pròpies del centre poden requjerir una 

organització horària de les matèries diferent de l'establerta amb caràcter general, amb l'objectiu 

fonamental de millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge i els resultats educatius de 

l'alumnat. En aquest cas es  requereixen la proposta del claustre i l'aprovació del consell escolar del 

centre. Si la propostaimplica una alteració en l'assignació global de les hores de les matèries en el 

conjunt de l'etapa, ha de comptar amb l'autorització del Departament d'Ensenyament abans de la 

seva aplicació. 

A l'ESO la distribució curricular inclourà la distribució de les matèries per nivells, les hores de classe 

setmanals assignades a cada matèria , les matèries que disposen de desdoblament, l'oferta de 

matèries optatives i el tipus d'organització del treball de síntesi i el projecte de recerca (en ambdós 

casos al nostre centre s'ha optat per organitzar-los de manera intensiva la darrera setmana del curs). 

A 4t d'ESO s'especificaran els diferents itineraris de matèries optatives específiques que pot triar 

l'alumnat.  

Al batxillerat s'especificarà la distribució de les matèries comunes, les matèries de modalitat i 

optatives que formen els diferents itineraris que oferta el centre per a cada modalitat i les matèries 

que disposen de desdoblament. 

3.5.2. Programacions didàctiques 

La concreció i el desenvolupament dels currículums queden recollits en les programacions 

didàctiques de les matèries (ESO i batxillerat). Aquestes programacions són elaborades  de manera 

coordinada pel professorat dels departaments didàctics. 

En el moment d'elaborar i desenvolupar les programacions didàctiques caldrà tenir en compte els 

següents criteris: 
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a) Prendre com a referència les competències bàsiques de l'etapa en el moment d'elaborar les 

programacions curriculars. 

b) Ajustar les programacions als objectius específics i les orientacions establertes en els currículums 

oficials de les matèries de les diferents etapes. 

c) Elaborar, posar en pràctica, fer el seguiment i revisar les programacions del les matèries per mitjà 

del treball en equip dels departaments i seminaris. 

d) Adequar les programacions de les matèries a la diversitat de capacitats, interessos i ritmes 

evolutius de l'alumnat. 

e) Coordinar els continguts transversals i en especial els continguts relatius a la coeducació, el 

foment dels hàbits saludables entre l'alumnat, l'educació en valors per a l'exercici de la 

ciutadania, i l'educació medioambiental, alguns dels qual es desenvolupen en el marc del 

currículum de diferents matèries. 

Els caps de departament i seminari han de vetllar per la coherència de les programacions didàctiques 

i perquè s'ajustin als mínims curriculars establerts i respectin els acords als quals s'arribi a nivell de 

centre. 

A principis de cada curs les programacions didàctiques són elaborades pel professorat. El cap de 

departament les revisarà i les lliurarà a l'equip directiu que les mantindrà a disposició de 

l'administració educativa. 

Les programacions s’han d’adaptar a la normativa  vigent i s’adoptarà un format unificat per a totes 

les matèries. 

 

3.6. Avaluació de l'alumnat 

L’avaluació de l’alumnat es regirà per la normativa vigent. 

3.6.1. Avaluació de les matèries 

Procediment d'avaluació i recuperació 

En la programació didàctica de cada matèria s'ha de fer constar el procediment d'avaluació de 

l'alumnat indicant d'una manera clara quins seran els instruments i registres emprats i el sistema que 

utilitzarà el professorat per determinar l’assoliment de les competències de cada alumne/a. 

La programació també ha d'incloure el procediment de recuperació de la matèria al llarg del curs i al 

final del curs. 

El professorat de cada departament elaborarà, aplicarà i quan escaigui, revisarà aquests 

procediments d'avaluació i recuperació de manera coordinada. El cap de departament vetllarà per la 

correcta aplicació d'aquests procediments.  

En l'avaluació de l'alumnat amb necessitats educatives específiques s'hauran de tenir en compte els 

objectius del seu pla individualitzat i les adaptacions realitzades del currículum. 
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També es tindrà en compte en l'avaluació de l'alumne l'actitud envers l'estudi, l'esforç i la constància 

en el treball, així com l'evolució mostrada al llarg del curs. 

Cada departament concretarà els criteris específics respecte a les faltes d’assistència injustificades de 

l’alumnat. 

Durant les primeres classes del curs el professorat informarà l'alumnat sobre el procediment 

d'avaluació i recuperació de cada matèria. 

L'alumnat i les famílies han de tenir accés a aquesta informació, que haurà de facilitar-se per escrit o 

estar disponible a través de la pàgina web o entorn virtual del centre.  

L'alumne ha d'estar informat en tot moment del seu progrés per tal d'orientar el seu rendiment cap a 

l'èxit escolar, i ha de poder prendre, amb l'ajut dels professors, decisions per millorar. De la mateixa 

manera, les famílies han de tenir informacions sobre el procés d'aprenentatge dels seus fills i rebre 

orientacions, en el marc de la carta de compromís educatiu, per ajudar-los a millorar, amb pautes de 

treball per a l'alumne a aplicar en l'àmbit familiar, i amb el seguiment d'aquest treball per les 

famílies.  

El material que hagi pogut contribuir a atorgar les qualificacions durant el curs (proves escrites, 

treballs, quaderns de pràctiques, etc.) és convenient lliurar-lo als alumnes i fer-ne un retorn adequat, 

perquè es pugui utilitzar com una eina més en el procés d'aprenentatge de l'alumne. Per tal de 

garantir el dret a la revisió de qualificacions, l'alumne ha de conservar fins a final de curs el material 

que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb aquesta finalitat, els 

professors han de conservar el seu registre de qualificacions i el material d'avaluació que no s'hagi 

lliurat a l'alumne (com ara el que s'hagi utilitzat en les avaluacions extraordinàries).  

 

Per tal de mantenir informada a la família de l'evolució del/ de la  seu/seva fill/a els alumnes rebran 

un butlletí de notes al final de cada trimestre, i un butlletí amb una avaluació qualitativa a la meitat 

del primer i del segon trimestre a l'ESO i del primer trimestre a batxillerat  que anomenem 

Preavaluació. 

 

 

 

3.6.2. Criteris de promoció i recuperació de centre a l'ESO. 

 

L'avaluació i la promoció d'alumnes d'ESO estan desenvolupades en el DECRET 187/2015, de 25 

d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria i en l’Ordre 

ENS/108/2018, de 4 de juliol  

D’altra banda es mantenen els següents acords de claustre:  

a) tendència a evitar que els alumnes repeteixin 1r d’ESO 

b) tendència a evitar que els alumnes amb NEE repeteixin.  

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=822247&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=822247&language=ca_ES
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Avaluació parcial d’alumnes d’aula d’acollida 

a) de llengua no llatina (amb Pla Individual): el primer any només s’avaluen d’aquelles matèries en 

les quals poden treballar, és a dir, només s’avaluen si poden aprovar. Si no són avaluables, 

treballen lèxic específic de la matèria. A partir del primer any, treballen amb material adaptat a 

l’aula ordinària. S’avaluen si van al 50% o més de les hores d’una matèria.  

b) de llengües llatines: no s’avalua els alumnes que no hi assisteixen menys del 50% de les hores 

d’una matèria.  

 

 

Recuperacions d’avaluacions parcials 

Cada departament fixa els criteris i les activitats (exàmens o treballs, etc) per recuperar avaluacions 

anteriors i apuntarà els resultats de les recuperacions  a l’aplicatiu que corresponent el següent 

trimestre.  

 
Recuperacions de matèries del curs anterior 

El centre estableix un calendari al llarg del curs per poder facilitar a l'alumnat la realització 

d'activitats de recuperació de les matèries de cursos anteriors (exàmens, lliurament de dossiers, ...) 

que seran fixades pels departaments. 

 
Alumnes que no es presenten a les proves extraordinàries 

Cada departament establirà els criteris per a determinar com afecta a la nota global de l’alumne 

el fet que no es presenti a les proves extraordinàries. 

3.6.3. Avaluació d’alumnes de batxillerat 

 

L'avaluació i la promoció d'alumnes de batxillerat estan desenvolupades en l'Ordre EDU/554/2008, 

de 19 de desembre (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008).  

I s'amplien en  l'ORDRE ENS/62/2012 de 15 de març, de modiicació de l’Ordre EDU/554/2008, de 

19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del 

procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 

particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn   i  l'ORDRE EDU/340/2009 de 30 

de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a 

la universitat. 

 

Promoció-batxillerat 

 

L’alumnat passarà a segon curs quan hagi superat totes les matèries de primer curs o no tingui 

superades dues matèries com a màxim. 

L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat hagi suspès cinc o més matèries ha de 

romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva totalitat. Tanmateix, 

l’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat hagi suspès tres o quatre matèries podrà 

matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0013/04cdbfa7-54a9-4e93-8da2-5130d8c380c9/ordre_avaluacio_batxillerat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0013/04cdbfa7-54a9-4e93-8da2-5130d8c380c9/ordre_avaluacio_batxillerat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0083/c9b8b730-777a-4421-bcd7-cd133066d75d/Ordre-ENS-62_2012.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f1b97538-86c2-4cf3-838f-ba04c8d3ec1b/09180141.pdf
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L’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de 

batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.  

L’alumnat que en finalitzar el segoncurs de batxillerat tingui avaluació negativa en algunes matèries 

podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.  

Després de les proves extraordinàries ha de tenir lloc una nova sessió d’avaluació final extraordinària. 

En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, cal prendre les decisions 

definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries. 

L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica de l’alumne o 

alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació de totes 

les matèries cursades, es considera que els resultats en algunes matèries poden compensar els 

obtinguts en altres atenent l’assoliment de les competències, i també les possibilitats de progrés de 

l’estudiant en opcions posteriors. Si la decisió de l’equip docent, a efectes de pas de curs o 

d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la 

majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, 

cada membre de l’equip docent ha d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’ha de 

fer constar en l’acta d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues 

matèries.  
Aquesta modificació només es podrá fer si l’alumne ha obtingut un mínim d’un 3 en la materia. 

 

 

 

Repetició de la totalitat de matèries del segon curs 

 

Els/les alumnes que cursin segon de batxillerat amb avaluació negativa en algunes matèries al final 

del segon curs podran optar també per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així 

ho sol·liciten i renuncien a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades.  

De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les 

matèries següents: treball de recerca, estada a l’empresa i les possibles matèries pendents de primer 

curs que l’alumne/a hagués superat en cursar el segon curs.  

L’anul·lació de les qualificacions té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic cursat per al qual 

es presenta la sol·licitud de renúncia computarà a efectes d’anys de permanència en el batxillerat en 

règim ordinar i diürn. El centre informarà per escrit l’alumne/a sol·licitant, o els seus pare, mare o 

tutor/a legals en el cas que sigui menor, de les condicions de la renúncia.  

Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el segon curs, l’alumne/a, 

o el seu pare, mare o tutors legals si és menor, ha de presentar al centre on està matriculat de segon 

no més tard de la finalització del primer trimestre del curs una sol·licitud signada per l’alumne/a, o el 

pare, mare o tutors legals si cal, amb constància explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva 

renúncia. El centre ha de trametre la sol·licitud a la Direcció General d'Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat.  
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3.6.4. Participació de l'alumnat en el procés d'avaluació 

 

Una de les prioritats educatives del centre és promoure la participació activa de l'alumnat en la vida 

del centre i en el seu procés d'avaluació. Aquesta participació estarà orientada a fomentar la 

contribució de l'alumnat  en la millora de la dinàmica del grup i dels resultats educatius. 

El pla d'acció tutorial inclourà les activitats que s'han de realitzar cada trimestre des de les tutories, 

els equips docents i en les sessions d'avaluació amb l'objectiu de promoure aquesta implicació de 

l'alumnat  en el seu procés d'avaluació. Entre les activitats recollides en el PAT podem destacar: 

a) La informació sobre el procediment d'avaluació i recuperació que es realitza els primers dies del 

curs per part del professorat de  cada matèria. 

b) La realització periódica, des de cada matèria i a les tutories, de valoracions conjuntes entre el 

professorat i els alumnes sobre el funcionament de les activitats d'ensenyament -aprenentatge, 

el rendiment acadèmic individual i del grup, la dinàmica del grup-clase i d'altres aspectes que 

puguin influir en els resultats d'avaluació de l'alumnat. 

c) Amb l'ajuda del tutor, els alumnes fan un resum de les valoracions realitzades a cada matèria i 

elaboren les valoracions globals que aquest transmetrà  a la junta d'avaluació. 

 

 

3.6.5. Les sessions d'avaluació 

 

Les normes per les quals es regiran les sessions d'avaluació són les següents: 

 

a) Tot el professorat de matèries comunes, 2a llengua estrangera de l’ESO i d’optatives específiques 

de 4t d’ESO ha d’assistir a totes les reunions d’avaluació dels grups en què imparteix classe. A la 

reunió d’avaluació final també hi assistiran els professors de religió i cultura i valors ètics 

b) Al batxillerat és obligatòria l'assistència de tot el professorat del grup de matèries comunes i de 

modalitat. 

c) El tutor farà recompte del percentatge del nombre de matèries suspeses, farà acta de la sessió i 

la passarà a coordinació. 

d) El delegat/da i el subdelegat/da del grup poden assistir, si així ho sol·liciten i el/la tutor/a ho creu 

convenient a l'inici de la sessió, per tal d'exposar les consideracions que creguin oportunes. 

e) Amb el butlletí de notes, els tutors/es adjuntaran el recull de faltes d'assistència, així com les 

observacions que creguin oportunes. També es responsabilitzaran de complimentar tota la 

documentació interna pertinent. 

f) El butlletí de notes es retornarà al tutor/a signat pel representant legal en el termini fixat en cada 

avaluació.  

g) Tot el professorat  ha de estar disponible al centre els dies establerts al calendari per a possibles 

reclamacions de notes i, també, el dia fixat per a una possible junta extraordinària d’avaluació. 
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3.6.6. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs 

 

Reclamacions motivades per les qualificacions de l'ESO o batxillerat 

D'acord amb l'article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, 

els alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar 

aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com a 

reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al 

final d'un curs o de l'etapa.  

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO o batxillerat 

Si no es resolen directament entre el professor i l'alumne afectats, es presentaran al tutor, el qual les 

traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn. En 

tot cas, la resolució definitiva correspondrà al professor i la reclamació i la resolució adoptada es 

faran constar en el llibre d'actes del departament o seminari, o registre documental amb funció 

equivalent, i es comunicaran a l'equip docent del grup corresponent 

Reclamacions per qualificacions finals d'ESO o batxillerat 

Per a les qualificacions finals de curs el centre establirà un dia, posterior a la realització de les 

avaluacions finals de juny i de setembre, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles 

reclamacions. Si l'alumne no està d'acord amb la resolució dels professors quant a les qualificacions 

de les matèries, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director i presentat el mateix dia 

o l'endemà. També podran adreçar directament al director, en el mateix termini, reclamacions contra 

les decisions relatives a la promoció de curs o l'acreditació final d'etapa.  

3.7. Ús de les llengües 

 
 L'ús de les llengües en el nostre centre es pot resumir amb els principis del nostre projecte lingüístic: 

 

a) El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge. 

b) La llengua és l’eix vertebrador al voltant del qual s’articula el desplegament curricular de totes les 

matèries d’ensenyament., per tant serà explicita a totes les àrees impartides. 

c) El nostre objectiu és que els nois i noies, en acabar l’etapa dominin les dues llengües oficials i han 

de conèixer una o dues llengües estrangeres per tal d’esdevenir usuaris i aprenents capaços de 

comunicar-se i accedir  al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural. 

d) La complexa situació sociolingüística de Badalona, i del nostre barri, exigeix una gestió en el 

camp de l’ensenyament que ajudi eficaçment al coneixement i a l’ús de la llengua catalana. En 

aquest sentit, cal promoure la participació de tota la comunitat educativa, a través del Pla 

Educatiu d’Entorn i d’altres iniciatives,  en activitats que comportin l’ús i la integració a la llengua 

i a la cultura catalana. 



  

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Ventura Gassol 
 

 

Aprovat per Claustre i Consell Escolar el 9 d‘octubre de 2018  46 
 

e) Cal mostrar sensibilitat, respecte i interès per les manifestacions lingüístiques i culturals que 

facilitin el domini d’altres llengües, pel que suposen de mitjà per ampliar les possibilitats de 

relació amb altres horitzons culturals. 

 

La realitat sociolingüística de l’alumnat del centre i de l’entorn fa que el castellà sigui la llengua de 

relació. Cal aconseguir que la llengua catalana no quedi limitada a una llengua exclusivament 

d’aprenentatge i que esdevingui una llengua d’intercanvi, sigui quina sigui la competència de partida 

de l’alumne/a i caldrà, doncs, dissenyar actuacions per implementar l’ús del català en contextos 

informals. 

El centre ha d'utilitzar la llengua catalana en tots els seus àmbits, tant de treball com de convivència. 

En aquest sentit, l’institut utilitzarà la llengua catalana per presentar actes públics, anunciar actes 

culturals, etc. El català ha d’ésser usat de forma preferent en les activitats extraescolars. 

Les manifestacions pròpies del centre (cartells, pàgina web, etc) són en llengua catalana, encara que 

hi hagi col·laboracions en altres llengües. Les activitats d’ensenyament i aprenentatge i el material 

curricular  són en català: el Treball de Síntesi i el Projecte de Recerca (a l’ESO) i el Treball de Recerca 

(a Batxillerat), que el treball escrit i l’exposició oral es farien en català, excepte si era un tema 

específic de castellà o anglès. 

 

4. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

4.1. Descripció 

 

La comunitat educativa del centre és integrada pels alumnes, mares, pares o tutors, personal docent, 

altres professionals d'atenció educativa que intervenen en el procés d'ensenyament en el centre 

(vetlladors, Psicopedagog/a de l'EAP, referent del servei Salut  i Escola,...),  personal d'administració i 

serveis del centre, i la representació municipal. Els membres de la comunitat escolar estan 

representats en el consell escolar del centre. 

 

4.2. El professorat 

4.2.1. Assistència i puntalitat del professorat 

 

El professorat en iniciar la seva jornada laboral haurà de signar els fulls de control d’assistència. que 

hi ha a la sala de professors. Aquesta signatura servirà perquè el professorat de guàrdia pugui 

detectar les absències no previstes i poder cobrir l’absència. Tanmateix aquest full servirà el/la cap 

d’estudis per tenir-ne constància i poder elaborar el control mensual de faltes d’assistència. 
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Al costat del full de signatures hi haurà també el control del full de guàrdies on el professorat 

encarregat de la guàrdia d’aquella hora anotarà les incidències que es puguin anar produint al llarg 

del dia (absències imprevistes del professorat, retards d’arribada...)  tot posant el nom del  professor 

absent, l’aula i el curs a substituir. En aquests fulls quedaran recollides les absències previstes i la 

feina que s’hagi pogut deixar. 

 

En el que cas que es produeixi un retard el professor procurarà avisar al Centre per tal de comunicar-

ho i el professor de guàrdia anirà a cobrir la seva absència fins que aquest arribi. El professorat de 

guàrdia serà qui anoti el seu retard (a partir de 5’) i al costat la durada d’aquest. 

 

Les faltes d’assistència s’hauran de justificar per escrit a cap d’estudis utilitzant el model de 

justificació que es trobarà a les gavetes del costat del full de signatures.  Quan es pugui preveure una 

falta d’assistència es comunicarà a direcció i la feina prevista es deixarà al costat del full de signatures 

o a el/la cap d’estudis per que aquest/a el pugui lliurar al professorat de guàrdia. El professorat de 

guàrdia s’encarregarà de lliurar-la als alumnes i de recollir-la al finalitzar la classe. Aquesta es deixarà 

a la guixeta del professor substituït.  

 

Quan un professor/a no pugui assistir al centre a causa d’un imprevist contactarà a través del telèfon 

del centre preferentment amb el director/a o cap d’estudis i si no és possible amb qualsevol dels 

membres de l’equip directiu. 

La normativa referida a l'assistència del personal docent està recollida en els documents 

d'organització i gestió d'inici de curs i s'actualitzen anualment. 

4.2.2.  Drets i deures del professorat 

 

El professorat té dret a: 

 

a) Els drets reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral docent en 

funció de la pròpia situació contractual. 

b) Autonomia, dins del curs o àrea, per decidir el mètode a emprar, a fi d'assolir els objectius de 

la Programació General del centre i del seu Projecte Educatiu, sense detriment del treball 

coordinat a nivell de curs, cicle i conjunt de centre escolar. 

c) Respecte a la seva dignitat personal i professional. 

d) Ser informat de la gestió del centre per mitjà del Claustre de professors o dels representants 

als òrgans col·legiats. 

e) A assistir a totes les reunions del Claustre, amb veu i vot. 

f) A assistir, amb veu i vot, a totes les reunions de nivell o departament que li pertoquen, com 

també a les dels altres òrgans que li corresponguin. 

g) Presentar la seva candidatura a qualsevol dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

h) A portar sota la seva responsabilitat la formació del grup-classe d'alumnes que li han estat 

encomanats. 

i) El professorat que té encomanada la tasca de tutor podrà convocar els pares o tutors 

dels alumnes al centre, individualment o col·lectiva (prèvia comunicació a l'equip 

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf
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directiu), per tractar d'assumptes propis de la seva educació. 

j) Participació activa a la gestió del centre, personalment o a través dels seus representants. 

 

El professorat té el deure de: 

 

a) Assistir amb puntualitat a les classes i reunions de les quals sigui membre.Entenent que les 

reunions convocades per l'equip directiu són d'obligatòria assistència i no s'hi pot faltar per 

l'exercici de les funcions implícites a qualsevol dels càrrecs que desemvolupi el professorat, a 

no ser per autorització explícita del /la director/a. 

b) Prendre part, juntament amb al seu grup d'alumnes, en les activitats aprovades en la 

Programació General del centre. 

c) Realitzar les funcions per a les quals va ser elegit. 

d) Col·laborar en el compliment de les decisions aprovades pels òrgans col·legiats relatives a la 

funció docent. 

e) Mantenir amb els pares i els alumnes un clima de col·laboració, amb assistència a les 

reunions o entrevistes periòdiques programades a aquest efecte. 

f) Desenvolupar una avaluació contínua dels alumnes. 

g) Autoavaluar periòdicament la seva activitat educativa. 

h) Conèixer l'entorn dels seus alumnes. 

i) Corregir les conductes anòmales de qualsevol alumne, sigui dins o fora de la classes. 

 

4.3. El personal no docent 

4.3.1. PAS 

El personal d’administració i serveis (PAS) participa en la tasca educativa del centre i des dels seus 

àmbits d’actuació col·labora en l’aplicació i desenvolupament del PEC. Correspon al secretari/a ser el 

responsable d’aquest àmbit.  

En el nostre centre hi ha quatre membres del PAS dos subalterns, una administrativa i una  auxiliar 

administrativa. 

 

4.3.2. Funcions del personal auxiliar d'administració (o administratiu) 

Correspon al personal funcionari del cos auxiliar d'administració (o cos administratiu), adscrit als 

centres educatius: 

a) la gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes; 

b) la gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, historials acadèmics, 

expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificacions, diligències...; 

c) la gestió administrativa i la tramitació dels assumptes propis del centre. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 
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a) Arxiu i classificació de la documentació del centre 

b) Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació, tramesa, compulsa, 

franqueig…) 

c) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes 

d) Gestió informàtica de dades (domini de l'aplicació informàtica que correspongui en cada cas) 

e) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria administrativa del 

centre 

f) Recepció i comunicació d'avisos, encàrrecs interns i incidències del personal (baixes, 

permisos…) 

g) Realització de comandes de material, comprovació d'albarans..., d'acord amb l'encàrrec 

rebut pel director o el secretari del centre 

h) Manteniment de l'inventari 

i) Control de documents comptables simples 

j) Exposició i distribució de la documentació d'interès general que estigui al seu abast 

(disposicions, comunicats…) 

El director del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la 

realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

 

 

4.3.3. Funcions del personal subaltern 

Correspon al personal del cos subaltern: 

a) Vigilar les instal·lacions del centre. 

b) Controlar els accessos i rebre les persones que accedeixen al centre. 

c) Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 

d) Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

e) Atendre els alumnes. 

f) Donar suport al funcionament i a l'estructura del centre i també a l'equip directiu. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

a) Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. Comunicació 

a la secretaria de les anomalies que es puguin detectar quant al seu estat, ús i funcionament. 

b) Encesa i tancament (posada en funcionament) de les instal·lacions d'aigua, llum, gas, 

calefacció i aparells que escaiguin, i cura del seu correcte funcionament. 

c) Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions 

esportives i altres espais del centre. 
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d) Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

e) Control d'entrada i sortida de persones al centre (alumnes, públic...). 

f) Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

g) Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 

h) Trasllat de mobiliari i d'aparells que, pel volum i/o pel pes, no requereixin la intervenció d'un 

equip especialitzat. 

i) Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, material 

audiovisual, etc.). 

j) Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s'efectuen en el centre. 

k) Utilització del fax (enviament i recepció de documents). 

l) Realització d'enquadernacions senzilles, etc., sobre material propi de l'activitat del centre. 

m) Col·laboració en el manteniment de l'ordre dels alumnes en les entrades i sortides. 

n) Intervenció en els petits accidents dels alumnes, segons el protocol d'actuació del centre. 

o) Recollida i control dels permisos de sortida dels alumnes  

p) Control de l'entrada de l'alumnat que arriba amb retard i col·laboració en el control de la 

puntualitat i l'assistència dels alumnes. 

q) Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament d'impresos, 

atenció de consultes presencials i derivació, si escau. 

r) Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

s) Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 

t) Realització d'encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i el funcionament 

propis d'aquest (tràmits al servei de correus...). 

u) Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal del 

centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

El director del centre pot determinar, segons les necessitats i característiques del centre, la 

realització de funcions i tasques similars o relacionades amb les anteriors 

 

4.3.4. Jornada i horari de treball del PAS 

La jornada de treball i l’horari del PAS és el que estableix l’Administració sense perjudici de les 

adaptacions que, per necessitats dels centres i d’acord amb la seva activitat, calgui fer per garantir-

ne el funcionament adequat. En la determinació dels horaris, que seran autoritzats pels Serveis 

Territorials s’hi han de tenir en compte els objectius de millora i ampliació de l’horari d’atenció al 

públic, així com l’optimació de la disponibilitat del temps del personal. 
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Excepcionalment, i només quan en sigui prèviament autoritzada, la direcció del centre pot requerir el 

personal fora de l’horari establert, si hi concorren necessitats del servei com a conseqüència de la 

seva activitat. En aquest cas e personal té dret a la compensació horària que correspongui. 

La responsabilitat del control de la jornada i l’horari correspon al secretari/a del centre, per delegació 

el director/a. 

En el supòsit d’absència prevista aquest ho farà saber al secretari/a que ho comunicarà a la direcció 

del centre. Si es tracta d’una absència no prevista aquest haurà de contactar a través de trucada 

telefònica al centre preferentment amb el secretari/a o director/a en el cas que no sigui possible ho 

comunicarà a qualsevol del membre de l’equip directiu. 

Tots els permisos i llicències, s’hauran de sol·licitar a través del portal de l’empleat públic ATRI 

excepte: 

Llicències 

Llicència per assumptes propis 

Permisos 

Permís de maternitat 

Permís de paternitat 

 

Totes les reduccions de jornada 

La dirección podrá aprovar, rebutjar o deixar-les pendents per manca de justificació a través 

del seu portal ATRI. 

4.3.5. Del personal de suport socioeducatiu del centre 

Al nostre centre existeix actualment la figura del vetllador que exerceix com a monitor que atén i 

acompanya als alumnes amb dificultats motrius.  

L’horari s’adaptarà a les necessitats d’atenció de l’alumne i a l‘horari de funcionament del centre.  

Correspon al vetllador: 

a) Donar suport a l’equip de professors a l’aula. 

b) Col·laborar en les tasques que determini el centre. 

c) Vetllar per l’adquisició d’hàbits de la vida quotidiana del centre. 

d) Ajudar a l’alumne en els seus desplaçaments a l’aula i pels espais del centre per garantir la 

participació de l’alumne en totes les activitats. 
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e) Donar suport a la higiene personal els alumnes objecte de la seva atenció, en el cas que 

aquest  la requereixi. 

f) Donar suport en els desplaçaments a l’exterior, en les sortides escolars i les activitats 

complementàries del centre. 

g) Donar suport a l’alumne al pati durant les hores d’esbarjo. 

h) Potenciar la relació afectiva amb els seus companys, afavorint el seu àmbit relacional. 

 

4.3.6. Personal de manteniment i neteja 

El/la secretari/a és el/la responsable de la supervisió de la feina realitzada per les empreses de neteja 

i manteniment que presten servei al centre. 

A través dels diferents contractes establerts per ambdues parts es determinaran les tasques, l’horari i 

la retribució econòmica. 

 

4.4. Els pares i mares dels alumnes 

4.4.1. Qüestions generals 

 

Les/els mares/pares tenen dret a: 

a) Participar a la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs, sense cap marginació 

per creences, raça o religió. 

b) Ser atesos pels professors i tutors dels seus fills en els horaris fixats en la Programació 

General del Centre. 

c) Assistir a les reunions convocades segons la Programació General del Centre. 

d) Rebre informació correcta i puntual del comportament i activitat acadèmica i conductual del 

seu fill/a. 

e) Pertànyer a l'Associació de Pares d'Alumnes segons els seus reglaments específics. 

f) Col·laborar en l'organització de les activitats extrascolars programades. 

g) Defensar els seus drets respecte a l'educació dels seus fills/es. 

h) Elegir l'ensenyament religiós per als fills/es. 

i) Elegir i ser elegit membre del Consell Escolar o d'altres òrgans amb representants de 

mares/pares. 

j) Ser tractat amb respecte i sense vexació per part de la resta de la comunitat escolar. 

 

Les/els mares/pares tenen el deure de: 

a) Acceptar els objectius i els principis expressats al Projecte Educatiu de l'institut i la normativa 

recollida en el document de les NOFC, com també els mecanismes previstos per fer-ne la 

modificació. 

b) Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament de les 

activitats del centre. 
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c) Fer créixer en els seus fills/es actituds favorables al centre. 

d) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o altres òrgans de 

govern del centre, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment dels 

seus fills/es. 

e) Vigilar la neteja personal i el vestir adequat del seu fill/a. 

f) Comunicar al centre si el fill/a pateix malalties infecto-contagioses i parasitàries. 

g) Assolir els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus representants. 

h) Justificar adequadament, si escau, les absències dels seus fills/es davant el seu tutor de 

classe. 

i) Facilitar als seus fills/es els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat, com també l'equipament preceptiu del centre. 

 

 

4.4.2. Informació a les famílies 

 

Las famílies són informades dels aspectes organitzatius i pedagògics del centre en les reunions que es 

realitzen a l'inici i durant el curs, convocades pels tutors/es o l'equip directiu. 

També són informades en les entrevistes que mantenen amb els tutors i, de vegades, quan això no és 

possible, per via telefònica. 

Durant el curs reben informació per escrit d'activitats puntuals o recordatoris d'esdeveniments que 

es desenvolupen al llarg del curs. Aquesta informació ha començat a realitzar-se per correu 

electrònic i la tendència és que la major part de la informació es rebi per aquest mitjà, mantenint els 

dos formats.   

 

4.4.3. Visites dels pares 

 

Els tutors disposen d'una hora dins del seu horari de permanència al centre per atendre a les 

famílies. Si l'entrevista no es pot realitzar en aquesta hora el tutor podrà proposar una altra, sempre 

que el centre estigui obert i que no coincideixi amb cap altra activitat que el professor hagi de 

realitzar al centre (reunions de nivell, avaluació, claustres, ...), preferiblement de 15:00h a 18:00h de 

dilluns. El tutor com a mínim tindrà una entrevista al llarg de tot el curs i en el cas que sigui necessari 

se’n faran més. Serà possible, a petició dels pares, dur a terme una entrevista quan aquests ho 

creguin necessari sempre havent contactat amb aquest per via telefònica o a través de l’agenda de 

l’alumne concertant el dia i l’hora de visita. 

 

4.4.4. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) 

 

Seran objectius de l'AMPA: 

a) Donar suport i assistència als membres de l'Associació, i en general a les mares/pares i als 
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tutors, al professorat i a l' alumnat del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en 

tot allò que es refereix a l'educació dels seus fills/es, i, en conjunt, de tot l' alumnat 

matriculat al centre. 

b) Promoure la participació de les mares/pares de l'alumnat en la gestió educativa del centre. 

c) Assistir les mares/pares de l'alumnat en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la 

gestió educativa del centre. 

d) Promoure la representació i la participació de les mares/pares de l'alumnat al Consell Escolar 

del centre i altres òrgans col·legiats. 

e) Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn. 

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en 

l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extrascolars o 

de serveis. 

g) Promoure les activitats de formació de mares/pares, tant des del vessant cultural com de 

l'específic de responsabilització en l'educació 

 

Podran ser membres de l'AMPA els pares o tutors de l' alumnat que estiguin matriculats al centre. 

L'AMPA podrà utilitzar els locals del centre per a la realització de les activitats que els són pròpies, 

dins de les finalitats assignades per la Llei. La Direcció del centre facilitarà la integració de les 

esmentades activitats en la vida escolar i les tindrà en compte en la Programació General que 

anualment elabori l'Equip Directiu. 

L'AMPA serà responsable de les accions derivades de la realització de les seves activitats, com també 

de l'abonament de les despeses, incloent-hi les d'ús de les instal·lacions i serveis del centre, previ 

acord amb la direcció. 

 

Funcions de  l'AMPA al nostre centre 

 

a) És el portaveu de les famílies i fa arribar al professorat les seves inquietuds. 

b) Participa en el Consell Escolar i totes les comissions que d’ell se’n deriven. 

c) Organitza activitats extraescolars en col·laboració amb l’Associació Esportiva del centre. 

d) Gestiona la biblioteca del centre en horari extraescolar.  

e) Organitza, amb el suport de l’Ajuntament, xerrades per a pares i mares. 

f) Organitza la festa de graduació i final de curs i fa un obsequi a tot l’alumnat. 

 

Pot col·laborar econòmicament en les diferents activitats de centre (la festivitat de Sant Jordi, la 

cursa de Nadal,  en la compra d’equipaments,...) 

 

4.5 Els alumnes 

4.5.1. Alumnes delegats 

Els alumnes delegats són els representants del grup. Seran elegits democràticament dos 

representants per classe, un/a delegat/ada i un/a subdelegat/ada, amb el mateix valor davant de tots 
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els estaments del Centre. L'elecció es realitzarà durant el primer mes o trimestre de classe (segons 

els cursos), pel procediment de la majoria simple, i els càrrecs duraran, en principi, tot el curs, però 

podran ser revocats en qualsevol moment per majoria simple de la classe; en aquest cas caldrà 

procedir a una nova elecció. Els/les representants podran dimitir: el/la delegat/ada serà substituït/da 

pel subdelegat/ada o bé es convocarà una nova elecció. 

Els/les representants no es responsabilitzaran dels actes individuals comesos per qualsevol membre 

de la classe. Han de ser portaveus de l'opinió de la classe i no de la seva pròpia.  

Podran estar presents a les sessions d'avaluació els primers 15 minuts. 

 

Les seves funcions són: 

a) Fer de vincle d'informació entre el Consell Escolar i l'alumnat, professorat i alumnat i Equip 

directiu i alumnat. 

b) Representar al seu grup en les reunions, en les sessions d'avaluació, en el consell de 

delegats/des, davant el professorat i davant de direcció. 

c) Col·laborar en la cohesió del grup. 

 

 

4.5.2. El Consell de Delegats/ades 

 

L'òrgan de gestió de l'alumnat és el Consell de Delegats/ades, format pels delegats/ades i 

subdelegats/ades de tots els cursos del Centre, a més dels seus representants al Consell Escolar. 

Aquest Consell tindrà les següents funcions: 

a) Informar els representants estudiantils del Consell Escolar del Centre de la problemàtica de 

cada curs o grup. 

b) Ser informats pels seus representants al Consell Escolar sobre els temes que s'hi tractin i 

acords que es prenguin. 

c) Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d'aquest organisme. 

d) Informar l'alumnat de les seves activitats. 

e) Fer de vincle d'informació entre l'equip directiu i l'alumnat. 

f) Afavorir l'intercanvi d'informació entre els grups del Centre. 

g) Afavorir la cohesió de l'alumnat. 

 

Funcionament i organització: 

 

a) Triar per votació i majoria simple, un/a president/a, un/a secretari/a, i 2 vocals, càrrecs que 

es renoven cada curs. 

b) Reunions del consell de Delegats/des mensuals, dilluns a l'hora de l'esbarjo de les quals cal 

fer acta, passar els acords al l'ED, fer propostes als representants del CE per portar-les al CE. 

Si hi ha alguna situació excepcional es poden fer reunions fora de l'horari previst avisant 

prèviament a l'ED. 

c) Reunions del Consell de Delegats/des amb algun membre d'ED trimestrals per intercanviar 

informació, fer propostes de treball...Cal fer-ne l'acta corresponent. 
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d) A les sessions de tutoria caldrà que els delegats transmetin la informació a l'alumnat i recollir 

les seves propostes. 

Els membres del Consell de Delegats i Delegades tenen el dret de ser informats sobre tot allò que 

afecti l'alumnat del Centre o el d'altres Centres Docents, sempre i quan això no alteri el normal 

desenvolupament de les activitats de l'Institut. 

El centre facilitarà els locals adequats per a les activitats pròpies de les Associacions d'Alumnes, dins 

dels límits imposats per la infraestructura i sempre que això no impliqui una alteració de l'activitat 

acadèmica. 

 

4.6. Carta de compromís educatiu 

Amb la incorporació de l'alumnat nou al centre o en el canvi d'etapa educativa , el centre i les 

famílies signem un acord de compromís educatiu amb l'objectiu d'aconseguir el màxim rendiment de 

l'alumnat, en totes les seves vessants, i un clima optim d'ensenyament en el centre. 

ANNEX 1. Carta de compromís educatiu d'ESO 

 ANNEX 2. Carta de compromís educatiu de BATXILLERAT 

 

5. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

5.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 

Tots i totes som responsables de mantenir un bon clima de convivència al centre. Tant l’alumnat com 

el professorat i el PAS intentaran reconduir aquelles actituds que incomodin o perjudiquin qualsevol 

membre de la comunitat educativa reflexionant sobre les conseqüències de les mateixes, educant en 

l’empatia i la responsabilitat. 

L’organització del recursos del centre i les programacions d’aula s’orientaran a un tractament de la 

diversitat que faciliti que tot l’alumnat desenvolupi les seves capacitats, afavorint la vinculació de 

l’alumnat al centre i el treball de tothom en bona convivència. 

Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre realitzades 

per l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 

extraescolars. Així mateix, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l’alumnat que, encara 

que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la 

vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

La imposició de mesures correctores i de sancions ha de tenir en compte el nivell escolar en què es 

troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva 

conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu. 



  

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Ventura Gassol 
 

 

Aprovat per Claustre i Consell Escolar el 9 d‘octubre de 2018  57 
 

 

5.1.1. Mesures de promoció de la convivència 

 

L’Acollida, la coeducació, la inclusió i la comunicació són els pilars bàsics de les mesures de promoció 

de convivència al nostre centre. 

Tenim establerts els protocols d'acollida de l'alumnat i del professorat nou. En aquests protocols 

s'informa als membres de nova incorporació de les característiques del centre incidint especialment 

en aquells aspectes que ajuden a crear un bon clima de convivència. 

El Pla d'Acció Tutorial  inclou activitats que porten a la reflexió a l'alumnat i promouen actituds que 

faciliten la convivència al centre. 

A l'inici de curs es proporciona una guia a l'alumnat i una altra al professorat on s'especifica, de 

forma resumida, la normativa bàsica de funcionament del centre. En aquesta es donen unes 

orientacions sobre aquells aspectes que poden ajudar a crear i mantenir aquest clima. 

Durant el curs s'organitzen diverses activitats (Concert de Nadal, Jornades culturals, celebració de la 

diada de Sant Jordi) i sortides (tutorials, de final de curs o d'etapa) que ajuden a fomentar  una 

adequada convivència al centre. 

 

En la guia de l'alumnat i del professorat, accesible al moodle, s'especifica les normes bàsiques que 

impliquen el respecte per les persones i el material i que tots els membres de la comunitat educativa 

ens comprometem a respectar-les.  

En entrar a classe: 

a) Ser puntuals, tant els professorat com l’alumnat. 

b) Entrar ordenadament 

 

A classe: 

a) Respectar les persones (vocabulari, gestos, to de veu...) 

b) Intervenir ordenadament (aixecar la mà per demanar la paraula) 

c) Fer cas de les indicacions del professorat. 

d) Respectar les opinions expressades en les intervencions dels/de les companys/es. 

e) Tenir cura del material. 

f) No menjar ni beure-hi 

g) No fer soroll en moure les cadires i les taules 

h) Comunicar els desperfectes a consergeria 

i) Només es pot sortir de l'aula per anar al lavabo excepcionalment, en casos d'extrema 

necessitat i només quan hagin passat 5' de l'inici i com a molt tard 5’ abans de finalitzar la 

sessió. El professor de l’aula serà qui donarà la clau del WC a l’alumne/a. 
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En acabar la classe: 

a) En sortir de l’aula, si no hi entra cap més grup, tancar els llums i la porta. 

b) Deixar l’aula en condicions per poder donar la classe següent (taules i cadires ordenades i 

pissarra neta, ordinador i canó tancats, sense papers ni guixos al terra...) 

c) Si és l’última hora de classe en aquella aula, pujar les cadires. 

 

Entre classes: 

a) Només es podrà sortir de l’aula si la següent classe és a una altra aula. S’anirà directament a 

l’aula a la que ens dirigim evitant passejades innecessàries. 

b) Caminarem sense córrer, parlant sense crits i evitant molestar a les altres persones. 

 

Al pati 

a) Tot l’alumnat es dirigirà al pati que serà l’únic lloc on es podrà menjar. Ningú es pot quedar 

als passadissos ni a les aules si no és amb la companyia d’un membre del professorat. 

b) Es compartiran els espais mirant de no molestar la resta d’alumnat i professorat al pati amb 

els nostres jocs. 

c) Es podran utilitzar els serveis que es troben davant de la porta del pati. 

d) S’utilitzaran les papereres i no es llençarà res a terra. 

e) Es podrà utilitzar la biblioteca com a sala d’estudis,  

f) Els alumnes de 3r, 4t d’ESO i Batxillerat poden sortir al pati o al carrer amb l’autorització dels 

pares, però en cap cas poden estar circulant pels passadissos ni romandre en les aules. La 

porta principal es tancarà 5 minuts després de sonar el timbre del pati i es tornarà a obrir 5 

minuts abans d'acabar l'esbarjo. Mentrestant, no s'hi podrà entrar ni sortir a no ser per 

accedir a secretaria o fotocòpies o per cas de força major (no s'aplicarà aquesta norma en 

dies de pluja o condicions especials). En cas de necessitat, trucaran al timbre i se'ls obrirà. 

 

5.1.2. Mesures de foment de la sostenibilitat 

 

a) Per estalviar: 

a. Mantenir les finestres tancades quan hi ha la calefacció encesa 

b. No encendre els llums si no és necessari. (aixecar les persianes abans d'encendre el 

llum). 

c. No malbaratar fotocòpies i paper. Treballar en format digital sempre que sigui 

possible. 

d. Vigilar l'ús del material específic (laboratori, tallers, material esportiu...) 

b) Per reciclar tot el que sigui possible: 

a. Dipositar el paper a les papereres de reciclatge. 

c) Utilitzar els contenidors de piles 
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d) Restaurar el que es pugui. 

5.1.3. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 

 

Dins del Pla d’Acció Tutorial s’han inclòs diferents activitats d’acord amb cadascun dels nivells per a 

promocionar un bon clima de convivència i de respecte dins i fora del centre educatiu. Seran els 

tutors i els coordinadors que ajustaran aquestes activitats en funció del grup clase i de les 

problemàtiques que puguin sorgir al llarg del curs.  

 

L’optativa "aprenem a ser mediadors" proporciona a l’alumnat una visió diferent per abordar i 

resoldre els possibles conflictes com poder-hi participar de forma activa entrant a formar part de 

l’equip de mediació assessorats i supervisats per un professor que en forma part. 

 

La Comissió de convivència es reuneix setmanalment. En aquestes reunions es revisaran quines 

amonestacions s’han imposat durant la setmana i quins/es alumnes estan acumulant amonestacions. 

Es parlarà amb aquells/es alumnes que estan acumulant amonestacions per fer-los reflexionar sobre 

la seva actitud i advertir-los de les possibles conseqüències d’aquesta actitud. La Comissió pot 

intervenir també en cas de conflictes greus investigant i parlant amb persones afectades o testimonis 

 

5.2. Mediació escolar 

 

La mediació és un procés educatiu per gestionar els conflictes que genera beneficis a tots els que hi 

participen: per a uns perquè els fa conscients de les conseqüències dels seus actes i els ofereix una 

via reparadora; per als perjudicats perquè els permet expressar-se i considerar el dany rebut i les 

disculpes i els compromisos dels altres; per tota la comunitat educativa perquè queda enfortida i més 

legitimada en la seva primordial funció socialitzadora. 

El Servei de Mediació, integrat per professorat i alumnat, pretén gestionar els casos de conflicte que 

puguin aparèixer al llarg del curs, sempre que s’ajustin als criteris exposats a continuació. 

 

Àmbits d’aplicació 

 

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes 

interpersonals. Es pot oferir la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes de 

l’alumnat contràries a les normes de convivència que hagin originat un perjudici a altres, llevat que 

s’hagi produït una agressió, amenaça o vexació, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o si es 

tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència. 

Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada 

una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i 

proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

La mediació es basa en els principis següents: 
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a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte no solament són lliures 

d’acollir-se o no a la mediació, sinó també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.  

b) La imparcialitat del mediador/a, que ha d’ajudar als participants a assolir l’acord pertinent sense 

imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part.  

c) La confidencialitat, que obliga a la persona mediadora i als participants a no revelar a persones 

alienes al procés de mediació la informació de caràcter confidencial que n’obtinguin en el curs 

del procés, llevat dels casos previstos a les lleis.  

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació 

i el/la mediador/a han d’assistir personalment a les reunions de mediació sense que es puguin 

valer de representants o intermediaris. 

 

Procés de mediació 

 

Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del context on 

sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació per tal d’aclarir la situació i 

evitar la possible intensificació del conflicte. Així mateix, un cop detectada una conducta contrària a 

les normes de convivència del centre es pot oferir a l’alumne/a la possibilitat de resoldre el conflicte 

per la via de mediació. Qualsevol membre de la comunicat educativa pot proposar conflictes a 

resoldre a l’equip de mediació, parlant directament amb un mediador o dipositant la proposta a la 

bústia instal·lada a aquest efecte. 

El professorat que forma part de l’equip de mediació es reunirà cada setmana i assignaran els casos 

que hagin sorgit als diferents membres de l’equip. La persona mediadora, després d’entrevistar-se 

amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la 

manifestació favorable de l’alumne/a de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la 

seva opinió pel que fa al cas. 

Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres docents o s’hagi sostret 

aquest material, el director/a ha d’actuar en el procés de mediació en representació del centre. Si la 

persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, el/la mediador/a ha de convocar 

una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació amb els 

pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. Si la solució acordada inclou 

pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en benefici de la persona 

perjudicada es compromet l’alumne/a i, si és el cas, els seus pares o tutors i, en quin termini s’han de 

dur a terme. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el 

mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumne/a reconegui la seva conducta, es 

disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes; i només s’entén produïda la 

reparació quan l’alumne/a dugui a terme, de forma efectiva, les accions reparadores en benefici de la 

persona perjudicada a què s’hagi compromès. 

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, un cop produïda 

la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, el/la mediadora ho comunicarà 

per escrit a la direcció del centre i l’instructor/a de l’expedient formularà la proposta de resolució de 

tancament de l’expedient disciplinari. Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si 

s’incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l’alumne/a o als seus pares o tutors, 



  

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Ventura Gassol 
 

 

Aprovat per Claustre i Consell Escolar el 9 d‘octubre de 2018  61 
 

el/la mediador/a ho ha de comunicar a la direcció del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures 

correctores o el procediment sancionador corresponent. 

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la 

mediació, les disculpes de l’alumne/a o el compromís de reparació ofert per aquest, o quan el 

compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de 

l’alumne/a, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat 

de la seva actuació 

 

5.3. Règim disciplinari de l'alumnat. Conductes greument perjudicials 

per a laconvivència en el centre 

5.3.1. Conductes Sancionables (art. 37.1 LEC) 

Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts en aquest capítol, les 

següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre: 

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar 

que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l'article 33. 

b) L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment 

aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra 

l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 

documents i material acadèmic. 

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu 

material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. 

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

centre. 

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal 

dels membres de la comunitat educativa del centre. 

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el 

centre. 

 

5.3.2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es 

pot prolongar per un període superior a un mes. 

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries 

durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del 

corresponent curs acadèmic. 
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c) Canvi de grup o classe de l'alumne. 

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot 

ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació 

contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs 

acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla de 

treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant 

els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua. 

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la 

fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. 

f) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta. 

Segons l’article 44 del decret 279/06, quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament 

de l’activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la 

direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor o instructora i escoltada la 

comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats 

cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió 

provisional del dret d’assistir a determinades classes o activitats o del dret d’assistir al centre per un 

període màxim de cinc dies lectius. Cas que l’alumne o alumna sigui menor d’edat, aquestes mesures 

s’han de comunicar als seus pares. El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les 

mesures provisionals adoptades. 

En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets per part de l’instructor o la 

instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt 

excepcional i tenint en compte la pertorbació de l’activitat del centre, els danys causats i la 

transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a 

superar en cap cas el termini de vint dies lectius.  

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d’assistència al centre, el tutor o 

tutora recollirà de  l’equip docent les activitats que l’alumne haurà de realitzar durant aquell temps i 

el lliurarà a cap d’estudis. Si aquesta suspensió és superior a 5 dies l’alumne es presentarà 

setmanalment al cap d’estudis per retornar  la feina i recollir-ne la nova, si és el cas.  

 

Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d’assistir al 

centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a 

compte de la sanció a complir. 

 

Davant de qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal, d’acord amb l’article 40 del 

decret 279/06, la direcció del centre ho comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis 

Territorials del Departament d’Educació i Universitats. Això no serà obstacle per a la continuació de 

la instrucció de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.  

L'Administració educativa proporcionarà a l'alumnat sancionat els mitjans per fer efectiu el seu dret a 

l'educació i, en el cas de l'ensenyament obligatori, el seu dret a l'escolaritat.  
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Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s’hagi 

obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en danys a les 

instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d’aquest material, i el menor o la 

menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de 

mediació penal juvenil, el director o la directora del centre o la persona membre del consell escolar 

que es designi, ha d’assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l’equip de 

mediació corresponent, per escoltar la proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la. 

 

5.3.3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 

 

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. 

Per a poder sancionar les conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre serà 

necessària la prèvia instrucció d’un expedient. Al consell escolar li correspon conèixer la resolució de 

conflictes disciplinaris i vetllar per a què s’atengui a la normativa vigent. Quan les mesures 

disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin 

greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar la 

decisió adoptada i proposar, en el seu cas, les mesures oportunes. 

 

5.3.4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010) 

Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la 

seva comissió i de la seva imposició. 

 

5.3.5. Graduació de les sancions. Criteris. (art. 24.3 i 4 Decret 102/2010) 

 

Per a la graduació en l'aplicació de les mesures correctores i sancions que corregeixen les faltes 

esmentades a l'article 37.1 de la Llei d'educació, 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'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de 

compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 

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

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
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5.3.6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 Decret 102/2010) 

Les faltes comporten l'obertura d'expedient i Correspon al director o a la directora del centre 

incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els 

expedients a l’alumnat. A aquest efecte l'equip directiu, escoltat el/la tutor/a, redactarà un informe 

en el qual es detallarà el supòsit de fet. 

Així mateix, l’acumulació de conductes contràries a aquestes normes de convivència suposaran 

l’obertura d’expedient disciplinari. A nivell orientatiu, quan un alumne acumula nou amonestacions, 

la Comissió obrirà expedient disciplinari. També es pot obrir amb menys amonestacions si es 

considera que la gravetat d’una o més d’una de les amonestacions així ho requereix. Altres conductes 

puntuals greument perjudicials per a la convivència poden suposar també l’obertura d’expedient 

disciplinari i fins i tot la privació preventiva del dret d’assistència al centre. 

L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 

10 dies des del coneixement dels fets. 

El director o la directora del centre ha de formular un escrit d’inici de l’expedient. El director/a 

nomenarà un/a instructor/a i, si escau per la complexitat de l’expedient, d’un secretari o secretària. 

Seguint l’ordre establert a partir d’un sorteig a l’inici de curs i començant primer per tot aquell 

professorat que no és tutor/a, el/la Cap d’Estudis nomenarà un membre del professorat com a 

responsable de la instrucció de l’expedient. 

La direcció comunicarà al Consell Escolar o a la comissió de convivència l'inici de l'expedient 

disciplinari. La decisió d’inici de l’expedient s’ha de notificar a la persona instructora, a l’alumne o a 

l’alumna i, quan aquest siguin menors d’edat, als seus pares. També n'informarà en cas de decidir no 

instruir l'expedient. 

L’instructor s’informarà sobre els fets al voltant de les amonestacions que han ocasionat l’obertura 

d’expedient, parlarà amb el tutor per a conèixer la situació de l’alumne/a afectat i citarà a l’alumne/a 

i la seva família per a portar endavant els tràmits de l’expedient. A continuació n’informarà el nivell i 

el consultarà respecte a quina sanció consideren adient. Finalment retornarà l’expedient a la 

Comissió de Convivència qui decidirà la sanció a imposar tenint en compte tota la informació i 

propostes recollides a l’expedient i les sancions aplicades en situacions similars, tot i tenir en compte 

dels circumstàncies específiques de cada cas. Si la sanció proposada és superior als 15 dies lectius de 

privació del dret d’assistència, es convocarà el Consell Escolar per a prendre la decisió. 

 

Pel que fa a la resolució de l’expedient, correspon al director o a la directora del centre, escoltada la 

comissió de convivència, i si ho considera necessari el consell escolar, en el cas de conductes que en 

la instrucció de l’expedient s’apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, 

resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. 

 

El cap d’estudis comunicarà als pares la decisió que s’hagi adoptat als efectes que aquests, si ho 

creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part del consell 

escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri oportunes. 

Quan s’hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti si el consell 

escolar ha proposat mesures i si aquestes s’han tingut en compte a la resolució definitiva. Així 

mateix, s’ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l’alumne o alumna, o els seus 
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pares en cas de minoria d’edat, per presentar reclamació o recurs i l’òrgan al qual s’ha d’adreçar. 

La resolució s’ha de dictar en un termini màxim d’un mes des de la data d’inici de l’expedient i s’ha 

de notificar a l’alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d’edat, en el termini màxim de 10 dies. 

Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar 

recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant 

el director o la directora dels serveis territorials corresponents, segons el que disposen els articles 

114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.  

Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s’hagi resolt el corresponent recurs o hagi 

transcorregut el termini per a la seva interposició. 

En el cas d’aplicar les sancions previstes als apartats e) i f) de l’article 39 a l’alumnat en edat 

d’escolaritat obligatòria, l’administració educativa ha de proporcionar a l’alumne o a l’alumna 

sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a l’escolaritat. 

Quan s’imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l’article 39, el director o la directora 

del centre, a petició de l’alumne o de l’alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al 

centre, prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

 

En el nostre centre les següents conductes greument perjudicials per a la convivència implicaran 

l’obertura automàtica d’expedient disciplinari i poden suposar la privació preventiva del dret 

d’assistència al centre:  

a) Robatoris. 

b) Agressions.  

c) Maltractament. 

d) Falta de respecte al professorat o altra personal adult del centre. 

e) Consum de substàncies tòxiques. 

f) Fumar. 

g) Conductes que posin en perill la salut o la seguretat. 

h) La publicació d’imatges (paper o internet) que faltin el respecte, es burlin o ridiculitzin 

qualsevol persona de la comunitat educativa.  

i) Incompliment dels càstigs 

 

Les sancions tindran en compte els fets a sancionar, l’edat i les circumstàncies personals de 

l’alumne/a i l’evolució de la seva conducta i actitud. 

A nivell orientatiu les sancions seran les següents: 

a) Acumulació d’amonestacions: assistència al centre dilluns a la tarda a realitzar tasques diverses o 

treball personal entre 2 i 4 dilluns o entre 1 i 5 dies de privació del dret d’assistència al centre. 

b) Robatoris: entre 1 dia de privació del dret d’assistència al centre i la inhabilitació definitiva per a 

cursar estudis al centre. 

c) Agressions: entre 1 dia de privació del dret d’assistència al centre i la inhabilitació definitiva per a 

cursar estudis al centre. 

d) Maltractament: entre 1 dia de privació del dret d’assistència al centre i la inhabilitació definitiva 

per a cursar estudis al centre. 

e) Falta de respecte al professorat o altre personal adult del centre:entre1 i 10 dieslectius de 
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privació del dret d’assistència al centre. 

f) Consum de substàncies tòxiques: entre 1 dia de privació del dret d’assistència al centre i la 

inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

g) Fumar: entre 1 i 5 dies de privació del dret d’assistència al centre 

h) Conductes que posin en perill la salut o la seguretat: entre 1 dia de privació del dret d’assistència 

al centre i la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

i) La publicació d’imatges (paper o internet) que faltin el respecte, es burlin o ridiculitzin qualsevol 

persona de la comunitat educativa: entre 1 i 10 dies lectius de privació del dret d’assistència al 

centre. 

j) Incompliment dels càstigs: la sanció serà el doble de la sanció no complerta.  

k) La reincidència en les mateixes conductes suposarà que en els subseqüents expedients les 

sancions siguin més fortes. 

 

 

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de 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/a i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

 

5.4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials per a la 

convivència en el centre 

Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre aquelles que, al no tenir la 

gravetat de les descrites en el decret com a faltes, són susceptibles d'una correcció ràpida, sense 

necessitat de tramitació d'expedient, que es fa efectiva mitjançant l'aplicació d'una mesura 

correctora.  

 

5.4.1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre 

 

Aquestes conductes contràries a les normes de convivència es  poden concretar en: 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. 

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.  

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.  

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material 

d’aquest o del de la comunitat educativa. 

f) Ús del mòbil dins de l’institut a excepció de l’hora del pati. 

g) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no 

constitueixi falta segons l’article 38 del decret 279/2006. 
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5.4.2. Mesures correctores i sancionadores 

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis o del director o la directora del centre. 

c) Privació del temps d’esbarjo. 

d) Amonestació escrita.  

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat 

educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a 

dues setmanes. 

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un 

període màxim d’un mes. 

g) Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze dies.  

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

lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne o l’alumna ha de romandre al centre 

efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.  

 

En el supòsit de la mesura correctora descrita en l’apartat d) a nivell intern hi ha un sistema 

d'amonestacions per escrit formalitzat amb unes butlletes on hi consta: el motiu de l'amonestació, la 

tipificació per part del professor/a, els deures a fer, el moment a recuperar el temps perdut i l'actitud 

de l'alumne/a mentre ha estat expulsat de l'aula. 

Aquesta butlleta és omplerta pel professor afectat, que li dóna l'alumne/a. Es poden produir dues 

situacions: 

a) El professor permet que l'alumne es quedi a l'aula. 

b) El professor insta a l'alumne a que abandoni la classe i té l'obligació de personar-se al professor 

de guàrdia, entregant-li la butlleta i seguir les instruccions que li doni. Al finalitzar l'hora de 

classe, el professor de guàrdia li retorna la butlleta a l'alumne/a que l'ha de retornar a l'endemà 

al tutor degudament signada pel pare/mare. L'acumulació de 9 amonestacions pot suposar 

l'obertura d'expedient disciplinari 

 

La imposició de les mesures correctores previstes als apartats e), f), g) i h) de l’apartat anterior s’han 

de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d’edat. 

Pel que fa a la falta descrita en l’apartat f) serà necessari que els pares o tutors de l’alumne/a afectat 

hagin d’anar a recollir-lo el mateix dia o dia següent. La reincidència pot comportar l’obertura 

d’expedient disciplinari. 

 

5.4.3. Aplicació de les mesures correctores.   

L’aplicació de les mesures correctores correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les 

mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’apartat anterior. 

b) La persona tutora, el/la cap d’estudis, el director o la directora del centre, escoltat l’alumnat, en el 

supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l’apartat anterior. 
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c) El director o la directora del centre, el/la cap d’estudis per delegació d’aquest, el tutor del curs i la 

comissió de convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les mesures correctores 

previstes a les lletres e), f), g) i h) de l’apartat anterior.. 

 

5.4.4. Circumstàncies atenuants i agreujants 

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:  

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. 

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 

d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d'intencionalitat. 

f) Els supòsits previstos a l'article 28.5 d'aquest Decret. (que l’alumne/a hagi acceptat la mediació i 

l’alumne/a perjudicat s’hagi negat) 

 

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat:  
 
a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 

educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o 

social. 

b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats 

recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

5.4.5. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores 

 

En el nostre centre el professorat ha de passar llista a cada classe a través d’una de l’aplicatiu Alexia. 

En aquest ha de fer constar tant les faltes d’assistència, com els retards i les expulsions. Una falta 

d'assistència correspon a una hora de classe. 

Els tutors seran els encarregats del control de faltes d'assistència i retards. Tanmateix seran els 

responsables d’iniciar les accions que calgui emprendre quan es dóna un cas d’absentisme (ANNEX 3). 

A primers hores el professorat de guàrdia passarà per totes les aules i anotarà els alumnes que no hi 

són i ho passarà al programa. Al finalitzar se sincronitzarà i s’enviarà un SMS a les famílies notificant 

l’absència del seu fill/a. En el cas que la família s’hagi notificat aquesta no caldrà enviar-li SMS.  

 

Faltes d’assistència 

 

Per a poder justificar les faltes d’assistència els alumnes ho hauran de fer amb l’imprès que poden 

obtenir a consergeria i al moodle. Totes les seves faltes d’assistència s’han de justificar a la següent 
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hora de tutoria. Quan un alumne té faltes per justificar, el tutor/a ha de posar-se en contacte amb la 

família via telefònica. Si la comunicació telefònica no és possible i s’han acumulat 10 faltes 

injustificades, s’enviarà la primera carta i així successivament fins arribar a la tercera, que serà 

certificada. 

 

Pel que fa a l’alumnat d’ESO l’escolarització és obligatòria fins al setze anys. Així, les faltes 

d’assistència de qualsevol alumne/a menor d’aquesta edat que no assisteix a l’institut sense una 

justificació amb o sense consentiment de la família han de ser comunicades als serveis socials. Quan 

un alumne major de 16 any té faltes d’assistència no justificades, se seguirà el mateix procés que en 

el cas dels menors. En cas que es consideri que és un cas d’absentisme, es convidarà l’alumne i la 

família a reconsiderar la seva situació, bé deixant de faltar o donant-se de baixa. En cas de no haver 

un canvi d’actitud, la Comissió de Disciplina, amb la informació que haurà adjuntat el tutor/a, pot 

decidir l’obertura d’un expedient disciplinari. 

Per l’alumnat de Batxillerat, l'acumulació de 30 faltes d'assistència no justificades, implicarà 

l'obertura d'expedient disciplinari i la sanció podrà comportar la pèrdua del dret a l'avaluació 

continua. L'alumne/a es podrà presentar a les proves extraordinàries de totes les matèries a les que 

està matriculat. 

Al Batxillerat les faltes d'assistència en hores anteriors a un examen tindran un tractament diferent. 

Si hi ha reincidència (és a dir, una segona vegada) el professor/a de la matèria a la qual falten pot 

rebaixar un punt en la nota del proper examen que faci l'alumne. En el cas de reincidència, no 

s'haurien d'admetre els justificants que no siguin oficials. 

 

Al Batxillerat no es podrà repetir cap examen sense justificant oficial. A l’ESO la reincidència podrà 

comportar la no repetició de l’examen sense justificant oficial. 

 

Puntualitat 

 

La falta de puntualitat de l’alumnat els dos primers cursos de l’ESO té un tractament diferenciat si es 

tracta de l’hora d’entrada respecte a la resta. Els primers poden entrar malgrat que la porta del 

centre s’hagi tancat i el conserge apuntarà el dia, el nom i el curs de l’alumne i al cinquè retard del 

mes l’alume/a serà sancionat quedant-se d’un a dos dilluns a la tarda. En el cas de reiteració 

d’impuntualitat serà la comissió de convivència que decidirà si es fa necessària una altra sanció. Per 

l’alumnat de segon cicle d’ESO i Batxillerat el retard a primera hora serà considerat com a falta 

d’assistència i romandrà a l’entrada de l’institut fins a la següent hora. 

Per a tot l’alumnat no es considerarà retard si aquest aporta un justificant oficial i podrà entrar al 

centre. 

La manca de puntualitat en els canvis de classe podrà ser considerat com un acte d’indisciplina i 

sancionat com els de l’apartat anterior. 

5.4.6. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. 

La normativa vigent en matèria de drets i deures de l' alumnat no contempla ni regula el dret de 

vaga. Malgrat això l’article 32 de La Llei orgànica d'educació 2/2006, de 3 de maig, tracta les 

qüestions relatives a les “Decisions sobre l'assistència a classe”.  
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D’acord amb aquesta l’alumnat de primer cicle d’ESO no tenen contemplat el dret de vaga. Per la 

resta, el Consell Escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària 

obligatòria, i les decisions col·lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva assistència a 

classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de 

l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a 

la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares. 

Així doncs, en el nostre centre l’alumnat de segon cicle d’ESO i Batxillerat podran no assistir a classe 

quan com a resultat de la reunió del Consell de delegats i delegades així ho decideixi de forma 

unànime i ho hagi comunicat amb suficient antelació 72h a la direcció del centre. 

Aquest dret, però, ha de ser exercit de forma responsable i sense que suposi impedir l'exercici 

d'altres drets que també han de ser respectats, com poden ser el dret dels pares/mares a estar 

informats/des de les activitats dels seus fills/es menors d'edat o el dret de cada alumne/a a decidir 

lliurement si s'uneix o no a la protesta. Tampoc no poden realitzar-se actes que suposin que la 

direcció de l'institut hagi d'assumir una responsabilitat que no li correspon. Aquesta responsabilitat li 

correspon només quan els/les alumnes són al seu càrrec durant l'horari escolar però no té perquè 

assumir-la si els/les alumnes surten de l'Institut per acudir a una manifestació o concentració fora del 

centre. 

En conseqüència, les accions de no assistència col·lectiva que es puguin organitzar en el futur, han 

d'ajustar-se a les següents normes: 

 

a) En cas de convocatòria de mobilitzacions, tant si és de caràcter més general com si és iniciativa 

de l'alumnat del propi centre, el Consell de Delegats i Delegades es reunirà on exposarà la 

informació rebuda i l’elaboració escrita dels seus principals punts per tal d'organitzar la 

mobilització. Aquesta reunió es realitzarà fora de l'horari escolar, informant prèviament a la 

direcció de l'Institut.  

b) El Consell de Delegats i Delegades podrà convocar reunions per grups classe per tal de debatre la 

qüestió. Aquestes reunions es faran també fora de l'horari escolar o bé, utilitzant part d'una  

hora de classe, si el professor o professora corresponent ho autoritza. 

c) En el cas que s'acordi realitzar la mobilització, el Consell de Delegats i Delegades ho comunicarà 

per escrit a la direcció, indicant els motius de la protesta, l'abast de les accions a realitzar i, si 

s'han realitzat votacions, el resultat exacte d'aquestes amb les firmes dels/les alumnes que 

participen en les mobilitzacions. Aquesta comunicació s'haurà de fer, en tot cas, amb l'antelació 

mínima de 72 hores per tal que la direcció pugui informar als pares/mares dels/les alumnes de 

les accions previstes. 

d) El Consell de Delegats i Delegades i la direcció de l'Institut vetllaran per tal que tot l' alumnat 

pugui exercir el seu dret, tant si decideixen unir-se a la mobilització com si decideixen no fer-ho. 

e) Durant l’exercici de dret de vaga és responsabilitat dels pares el que facin els seus fills. El 

professorat i la Junta Directiva del Centre no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas 

d’inassistència d’un alumne. 
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5.4.7. Informació a les famílies 

El contacte amb les famílies es farà preferiblement per entrevista amb els pares. En el cas que no 

sigui possible es comunicarà per via telefònica o amb una nota a l’agenda. Aquest contacte l’establirà 

aquella persona de la comunitat educativa que hagi imposat la sanció a l’alumne/a o el/la tutor/a 

prèvia comunicació a direcció. 

 

6. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

6.1. Horari lectiu.  Aspectes generals 

6.1.1. Marc horari general 

 

Pel que fa al marc horari lectiu de l’alumnat tant per l’ESO com pel Batxillerat és de dilluns a 

divendres de 8:30h a 15:00h, amb mitja hora d'esbarjo d'11:30h a 12. 

 

 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Horari 

     08:30 - 09:30 

     09:30 - 10:30 

     10:30 - 11:30 

Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 11:30 - 12:00 

     12:00 - 13:00 

     13:00 - 14:00 

     14:00 - 15:00 

 

 

La tarda de dilluns l'alumnat podrà gaudir d’activitats de reforç, ampliació i lleure que s’adaptin i 

donin coherència al PEC,  que garanteixin els pilars bàsics de la cohesió social i millorin els resultats 

educatius.  

Així doncs, l’horari no lectiu per a l'alumnat, amb responsabilitat del professorat, serà dilluns de 16h 

a 17h es desenvoluparan activitats de reforç i/o ampliació. 

El professorat disposarà de 2h dimarts a la tarda per realitzar les reunions dels equips docents, els 

claustres i totes aquelles que es puguin requerir per al bon desenvolupament de la gestió del centre. 
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Permanència a les aules  

 

a) El professorat ha de començar puntualment les classes per tal d’evitar aglomeracions als 

passadissos. 

b) Quan acabem una classe i sortim de l’aula haurà de quedar en condicions, és a dir, sense papers 

per terra  i deixar  les taules i cadires ben col·locades. A darrera hora del dia assegurarem que els 

llums, ordinadors i projectors quedin apagats, les persianes baixades i cadires sobre la taula.  

c) No podem deixar sortir als alumnes de classe abans d’hora, és a dir, abans de que soni el timbre. 

d) A les hores de pati o si després de la nostra el grup sencer marxa per fer classe a alguna altra aula 

específica tancarem l’aula amb clau. 

e) Si algun alumne o grup ha de sortir més tard, a qualsevol hora, perquè es queda amb un 

professor, serà aquest qui li obrirà la porta perquè marxin i no el conserge ni el professor de 

guàrdia. 

f) En cas que falti un professor/a, els alumnes d'ESO  esperaran el professor/a de guàrdia, que 

passarà llista, els donarà feina i vigilarà. El professor/a de guardià serà qui autoritzi la utilització 

dels netbooks. 

g) Si no s'ha de canviar d'aula els alumnes no en poden sortir, per tant, no poden sortir al passadís 

ni anar al lavabo.  

h) Només es pot sortir de l'aula per anar al lavabo excepcionalment, en casos d'extrema necessitat i 

passats més de 5' d'iniciada la classe, o abans que faltin 10' per acabar. El professor de l’aula serà 

qui donarà la clau del WC a l’alumne. L'alumne no ha d'anar a la sala de professors a buscar les 

claus. 

i) No es deixarà sortir al servei a més d'un alumne alhora. 

j) Un alumne no pot anar al a sala de professors a buscar objectes personals sense una autorització 

del professor 

 

 

6.1.2. Entrades i sortides del centre de l'alumnat durant l'horari lectiu 

 

6.1.2.1. Primera hora del matí 

 

a) Les portes del centre s'obren cinc minuts abans que soni el timbre  i es tanquen a les 8:30h 

b) Els alumnes de 3r, 4t d’ESO  i Batxillerat només podran entrar tard quan portin un justificant 

mèdic o a la següent obertura de portes, a les 09:30. 

c) Quan un alumne/a de 1r o 2n d’ESO arriba tard, a consergeria se li prendrà nota i s’incorporarà a 

l’aula ordinària o de convivència. 

d) Quan l’alumne acumuli 5 retards, el tutor trucarà a casa i avisarà que en la següent ocasió no 

entrarà a l’aula i s’incorporarà a l’aula de convivència (guàrdia) fins la següent hora. 

e) A primera hora és el/la professor/a de cada classe qui obre la porta de l'aula. 
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6.1.2.2. Sortides per malaltia.   

a) Un alumne d’ESO podrà marxar del centre per motius de salut o en d’altres circumstàncies 

quan: 

• En el cas que es trobi malament en horari lectiu serà necessari que els pares, o una 

persona major d'edat autoritzada per ells, el vinguin a buscar 

• En el cas que porti un justificant signat pels pares de visita al metge podran marxar sense 

que els pares els vinguin a buscar. El professorat de guàrdia comprovarà telèfònicament 

aquesta autorització abans de deixar-lo sortir i deixarà constància en el full de sortida 

d'aquesta comunicació. 

b) Els alumnes de batxillerat que per motius de salut hagin de marxar del centre, hauran de 

tenir una autorització expressa dels pares, signada a inici de curs,  i es trucarà a llurs famílies 

per informar que el seu fill marxa.  

 

 

 

6.2. Guàrdies del professorat 

 

Les guàrdies del professorat queden confeccionades a l’inici de curs i queda penjat al suro de la sala 

de professors la distribució setmanal de les guàrdies. 

A la sala de professors, al damunt de la taula de control de guàrdia, hi ha la informació referida a les 

guàrdies  diàries i les incidències que hi ha previstes per aquell dia.  

Quan tot el professorat que comença a primera hora ha signat, el professorat de guàrdia traslladarà 

els fulls amb aquesta informació a la sala de convivència. 

 

6.2.1. Tasques del professorat de guàrdia 

a) Es revisarà que no falti cap professor al full de signatures i si en falta algun caldrà que un dels 

professors de guàrdia vagi a aquella aula.  

b) Caldrà anotar al full de guàrdia les absències i els retards (a partir dels 5’) del professorat . 

c) A les sortides el professorat que no tingui classe amb aquell grup d’alumnes serà el primer en fer 

la substitució. 

d) El lloc central de guàrdia és la sala de professors/es, però també s'ha de controlar la resta del 

centre. 

e) Cal que apunteu les recuperacions de guàrdia a la casella corresponent 

f) El professorat de guàrdia tindrà al seu càrrec l'alumnat que hagi estat exclòs d'alguna classe. El 
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professorat que l'ha expulsat l'ha d'introduir al programa Alexia i lliura l'amonestació  al/la  

tutor/a un cop signada. 

g) Els/les alumnes expulsats restaran a la sala de convivència acompanyats pel professorat de 

guàrdia És molt important que els/les alumnes expulsats/ades estiguin fent algun treball . 

h) El professor/a de guàrdia és el responsable de resoldre, en la mesura del que sigui possible, els 

problemes de qualsevol índole que es presentin. Quan això no sigui possible s'haurà de localitzar 

algun membre de l'equip directiu. 

i) S'ha de vigilar que no hi hagi rondant pel Centre persones no vinculades al centre o bé alumnes 

que estan expulsats/ades. 

j) Els canvis de guàrdia s'hauran de realitzar amb el màxim de puntualitat per tal d'assegurar un 

correcte funcionament de les tasques acadèmiques. 

k) En cas que falti un professor/a, l'alumnat ha de romandre a l'aula fins que arribi el professorat de 

guàrdia. Aquest els donarà la feina deixada pel professor/a absent o els en posarà si no treballen. 

En cap cas no és permès d'abandonar l'aula ni circular pels passadissos o escales.  

l) El professorat de guàrdia no ha de deixar les claus del servei a l'alumnat, l'encarregat és el 

professor de l'aula. 

 

 

6.2.2. Vigilància de l’esbarjo. 

Amb caràcter general n`hi haurà 5 professors de guàrdia al pati i 1 a la biblioteca. A continuació es 

descriuen les actuacions.   

a) És molt important començar-les puntualment. 

b) Un dels professors buidarà els passadissos del primer pis, fa la ronda i comprova que no hi hagi 

els alumnes pel passadís i que totes les portes estiguin tancades amb clau i s’assegura que la 

porta del pati, del passadís dels vestidors, estigui tancada (no amb clau). Se’n va cap a la planta 

baixa i controlarà que no quedi ningú als passadissos (l’alumnat ha d’estar a la biblioteca o al 

pati).  

c) Un altre professor fa la ronda caminant per la pista de bàsquet i controla que cap alumne/a pugui 

fumar o saltar a l’espai cantoner entre carrer i l’Escola Joan Coret. També regula i controla l’accés 

de l’alumnat al pati del Joan Coret si han d’anar a recollir pilotes. 

d) Un altre controlarà la pista de futbol i ha de garantir l’ordre de joc establert per l’alumnat de 

l’AEE 

e) Un altre controla l’accés a l’edifici pel passadís del gimnàs i l’espai exterior (és una zona on es 

produeixen molts conflictes) 

f) L’altre professor controla la pista de sorra. Ha de garantir que no es jugui amb pilota ni cap 

objecte que pugui ser llançat. A més, es queda controlant l’accés d’entrada a l’edifici del passadís 

de tecnologia. 

g) Quan soni el timbre, el professorat de guàrdia es distribuirà per controlar les dues portes d'accés  

a l'edifici, fins que entrin els darrers alumnes.  
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a) Els entrepans s’han de menjar al pati. Si volen anar a la biblioteca ho han de fer després 

d’esmorzar. No sortiran de la biblioteca fins que no soni el timbre de les 12h. 

b) Els conserges tancaran els serveis a les 12h. Si algú vol anar, ho ha de fer abans. 

c) En absència d'algun dels professors de guàrdia de pati, quan aquest no sigui inferior a 3 el 

professor encarregat de la biblioteca a aquesta hora la tancarà i donarà suport a la zona 

exterior (pistes esportives). 

d) Els dies de pluja l'alumnat es quedarà als passadissos i vestíbul de la planta baixa. S'obriran les 

aules 09 i 10. El professorat de guàrdia controlarà que no accedeixin al primer pis i vetllarà 

perquè no es produeixi cap incident. (proposta per a afegir al NOFC) 

e) Recordeu que l'alumnat no pot anar als lavabos dels vestidors. 

 

 

6.2.3. Reforç de guàrdia 

Aquests es donen per dos motius o bé com a recuperació d’una absència o perquè el grup que s’ha 

de fer classe està de sortida. En aquest cas el professor que està de reforç de guàrdia serà el primer 

en anar a fer la substitució del professorat absent durant aquell dia perquè està de sortida. El 

professor que està de reforç com a recuperació d’hores d’absència serà el primer en fer la guàrdia 

encara que no hi hagi sortides previstes.  

El professorat de segon de batxillerat durant les darreres setmanes de maig i principis de juny quan 

no hi ha classes ordinaries (examens recuperació 3ª avaluació, preparació de selectivitat, proves 

extraordinàries…) en el cas de no tenir alumnes, passarà a reforç de guardia. 

 

 

 

6.3. Activitats complementàries i extraescolars 

 

Dins la programació del centre es contempla la realització de Jornades Culturals, sortides i viatges. 

Són ocasions especialment indicades per aprofundir en les relacions interpersonals, el 

desenvolupament d’hàbits i competències socials, i el coneixement i el respecte envers l’entorn i els 

altres. 

Aquestes activitats i sortides tenen la mateixa consideració que qualsevol altra activitat lectiva en el 

centre, és a dir, cal assistir-hi i participar-hi. Les sortides pedagògiques són obligatòries. Si no s'hi va, i 

no es justifica, constarà com a falta d'assistència.  
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6.3.1. Jornades culturals 

 

Durant el curs, es dediquen uns dies a activitats no estrictament acadèmiques,  en les quals es 

treballen continguts interdisciplinaris i dels anomenats eixos transversals. Aquestes jornades, que 

pretenen fomentar la participació de tots els integrants de la comunitat educativa, incorporen la 

realització de diferents tallers, xerrades, conferències i espectacles, a dins i fora del centre, així com 

sortides o visites. 

 

 

 

6.3.2. Sortides 
 

Les sortides són organitzades pels departaments didàctics com a part de la seva programació 

didàctica o des dels equips docents per millorar la convivència i treballar temes transversals i de 

valors.  

 

El procediment a seguir per fer una sortida serà el següent: 

 

A l'inici de cada curs es fa una previsió de sortides que es presentaran en el Pla Anual del  Centre. Si 

alguna sortida no s’ha pogut preveure es presentarà el full per ser aprovada pel Consell Escolar a 

l’inici del següent trimestre. Només de forma molt excepcional podrà ser aprovada pel Consell  

Escolar si es presenta  el full  a l’equip directiu amb un mínim de 15 dies d’antelació. 

 

El centre lliurarà un imprès d’autorització amb la informació sobre la sortida. L’alumnat tornarà al 

centre l’autorització signada per la seva família dins del termini establert. Més enllà d’aquest termini 

poden no acceptar-se les autoritzacions i l’alumne no podrà assistir a la sortida. 

 

El responsable de la sortida (tutor o professor de l’àrea que organitza la sortida) ha de deixar a 

direcció i a la sala de professors, dos dies abans de la mateixa com a mínim, una llista on s’indiqui: 

 

a) alumnes que van a la sortida 

b) alumnes que no hi van i vindran al centre (signat pels pares) 

c) alumnes que no hi van i no vindran al centre (signat pels pares) 

d) alumnes que no han tornat el paper signat 

 

Tots els alumnes del curs hi participaran, sempre que no se'ls hagi instruït un expedient disciplinari 

on se'ls hagi aplicat una mesura correctora de supressió del dret de participar en activitats 

extraescolars i/o complementàries en aquell curs.  

 

L'equip docent podrà estudiar casos especials i negar la seva participació a algun/a alumne/a sense 

que necessàriament se'ls hagi instruït expedient o se'ls hagi aplicat la mesura correctora, si hi ha 

circumstàncies que ho fan recomanable 
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Els alumnes que no participen en una sortida han de comunicar-ho per escrit, especificant si vindran 

al centre, a fi de preveure les guàrdies oportunes. No es fa classe per als alumnes que no van a la 

sortida. En cas que els pares autoritzin que l’alumne no vingui al centre, se’n fan responsables. Si no 

en tenim constància escrita, serà una falta no justificada. 

 

El percentage mínim d’alumnes per a la realització de les sortides d’un dia és del 70%. 

 

 

6.3.3. Viatges , colònies i sortides amb pernoctació. 

 

En acabar l'etapa els/les alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat poden realitzar un viatge de final 

d'etapa. Aquests viatges hauran de tenir un caràcter lúdico-cultural; per tant no s’exclou cap lloc, 

sempre que tingui aquesta orientació. 

 

Poden anar al viatge tots els alumnes del centre matriculats a 4t d'ESO i 2n de batxillerat que durant 

el present curs no hagin passat per instrucció d'expedient disciplinari on se'ls hagi aplicat una mesura 

correctora de supressió del dret de participar en activitats extraescolars. 

Per poder anar al viatge l'alumne/a  ha d'estar al corrent de pagament de material escolar. 

 

 

Comissió viatge final d’etapa: 

 

a) Per al viatge de 4t d'ESO i amb la finalitat de recollir diners, els/les alumnes podran organitzar 

diferents activitats. Habitualment, Sant Jordi marca el moment en què els/les alumnes de 3r 

d'ESO comencen a recollir diners per a l'any vinent. 

b) Els diners que es recullin de les diferents activitats són col·lectius i, per tant, destinats als 

alumnes que finalment vagin al viatge. 

c) A l'inici de començar les activitats es crea una comissió de viatge formada per alumnes de 3r 

d'ESO, que obren una llibreta d'estalvis amb pares per tal de guardar els diners procedents de les 

diferents activitats. 

d) Coordinant aquesta comissió hi haurà un professor/a de 3r que ajudarà en les activitats, 

informarà al nivell i a la coordinació pedagògica de la marxa de la comissió. 

 

El nombre mínim d’alumnes per fer qualsevol sortida amb pernoctació és del 40%.  

En els viatges de final d’etapa, si el percentatge d’assistents és superior al 50%, l’alumnat no estarà 

obligat a assistir al centre tot i que es faran classes de consolidació. En la resta de viatges han 

d’assistir al centre. 
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Professorat acompanyant 

 

Pot acompanyar qualsevol professor del centre, però per ordre de preferència seran: 

 

a) Professor/a responsable de la sortida. 

b) Tutors de grups classes 

c) Professorat del nivell 

d) Qualsevol altre professor del centre preferentment que conegui als alumnes. 

 

 

6.3.4. Ràtio professorat-alumnat. 

 

SORTIDES D’UN DIA 

 

• ESO: 2  professors pels 30 primers  i un més per cada 20 o fracció. 

• BATXILLERAT: 2  professors pels 35 primers i un més per cada 25 o fracció 

 

 

VIATGES I COLÒNIES  

• ESO: 2  professors pels 20 primers  i un més per cada 15 o fracció. 

• BATXILLERAT: 2  professors pels 20 primers i un més per cada 20 o fracció 

 

En aquelles sortides en les quals participen monitors, la ràtio serà com la de sortides d’un dia. 

 

6.3.5. Gestió econòmica de les activitats, sortides i viatges 

 

Les activitats, sortides i viatges gestionades pel centre que tinguin una cost econòmic s’han de 

comunicar a la Secretaria amb un full informatiu. 

Aquest full informatiu inclou la descripció, cost, dates aproximades, terminis de pagament al 

proveïdor i també el termini de cobrament dels imports a les famílies. 

El centre no farà cap pagament sense abans haver recaptat l’import corresponent. 
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6.4. Espais i equipaments del centre 

6.4.1. Normes d'ús dels espais 

 

Aules  
 
Abans de marxar de classe el professorat ha d’assegurar-se que la pissarra digital quedi apagada, 
controlar que els alumnes deixin taules i cadires ben posades, controlar que no s’hagin embrutat ni 
pintat parets, taules i cadires, tancar els llums, tancar les finestres, fer sortir els alumnes i tancar la 
porta de l’aula amb clau.  
Entre classe i classe aquelles aules a on no es fa classe han de romandre tancades amb clau i els 
alumnes no poden quedar-s’hi sols a l’interior. 
Si queden motxilles, abrics o jaquetes en l’interior de les aules, els alumnes no han de deixar-hi 

diners ni qualsevol altre objecte de valor; el centre no es farà càrrec dels objectes personals de valor 

dels alumnes ni de les pertinences que hagin estat objecte de pèrdua, deteriorament o sostracció. 

Aules específiques  
 
Són aules específiques la biblioteca, els tallers, l’aula de música, l’aula de plàstica, el laboratori i el 
gimnàs així com les pistes.  
La major part d’aquestes aules estan assignades a un departament didàctic determinat que és 
l’encarregat de vetllar pel seu correcte manteniment.  
 
 
Passadissos  
 
Els alumnes només poden romandre als passadissos els temps mínim imprescindible per efectuar els 
canvis d’aula.  
Els alumnes no poden estar asseguts o estirats al terra, ni en cap actitud que pugui destorbar la 
circulació fluida a través dels passadissos.  
En cas que falti un/a professor/a, els alumnes han d’esperar en silenci al davant de la porta de l’aula 
que arribi el/la professor/a de guàrdia. Durant aquest temps no poden córrer, cridar, empaitar-se ni 
molestar el funcionament de les activitats lectives. Si per alguna raó el/la professor/a de guàrdia triga 
en arribar, el/la delegat/da o un altre alumne/a del grup anirà a consergeria per avisar d’aquesta 
situació i que es pugui cobrir aquesta mancança.  
Les finestres dels passadissos romandran tancades a l’hivern i obertes quan faci calor. Quan les 
finestres estiguin obertes, els alumnes s’han d’abstenir de cridar des d’elles i de llençar cap tipus 
d’objecte cap a l’exterior.  
No pot haver-hi alumnes deambulant pels passadissos una vegada iniciades les classes. Els alumnes 
expulsats de classe s’han de dirigir directament a la planta baixa i presentar-se davant els professors 
de guàrdia (sala de professors).  
Igual que a la resta d’instal·lacions del centre, s’ha de vetllar per la neteja dels passadissos, no 
llençant brossa al terra i utilitzant les papereres.  
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Lavabos  
 
S’ha de procurar anar al lavabo a les hores del pati però mai entre classe i classe. Durant l’hora de 

classe en principi no es permetrà anar al lavabo tret de casos particulars que valorarà el professorat. 

Si és així, el professor prendrà nota de la data, l’hora i el nom de de l’alumne en un full que estarà a 

la taula de l’aula. 

El professorat de guàrdia no ha de deixar la clau perquè tothom n’ha de disposar d’una.  
 
L’alumnat haurà de fer un bon ús de les instal·lacions i dels materials que hi hagi en els lavabos. En 

cas que es detecti que s’han embrutat indegudament o s’hi han produït actes incívics l’equip directiu 

podrà decidir tancar els lavabos afectats durant un període de temps determinat. 

 
Escales  
 
Les escales són estrictament una zona de pas i per raons de seguretat sempre han de trobar-se lliures 
d’obstacles. Per tant, els alumnes no poden aturar-se en les escales ni seure en elles obstaculitzant el 
pas.  
L’edifici disposa de dues escales. Per efectuar els seus desplaçaments els alumnes hauran d’utilitzar 
l’escala que tinguin més a prop, evitant moviments innecessaris. Els rètols de senyalització de sortida 
d’emergència indiquen quina és l’escala situada més a prop de la porta de cada aula.  
 
Ascensor  
 
Només poden utilitzar l’ascensor aquelles persones que tinguin reduïda la seva mobilitat i també el 
professorat, el PAS i el personal de neteja i manteniment quan ho requereixin.  
Els alumnes que necessitin fer ús de l’ascensor hauran de demanar la clau a consergeria.  
Els alumnes que tinguin autorització per utilitzar l’ascensor són responsables de fer-ne un bon ús. 
Això implica, per exemple, que no deixaran que altres alumnes no autoritzats els acompanyin en els 
seus desplaçaments (només pot pujar a l’ascensor l’alumne/a lesionat i un acompanyant).  
 
Vestidors  
 
Els alumnes utilitzaran els vestidors per canviar-se de roba abans i després de la realització 
d’activitats d’educació física. Si es requereix la utilització dels vestidors per altres tipus d’activitats 
s’haurà de demanar autorització a l’equip directiu.  
Per prevenir possibles actes incívics o furts, la porta dels vestidors haurà de romandre sempre 
tancada amb clau. El professorat d’educació física es responsabilitzarà del compliment d’aquesta 
norma.  
Dins de les motxilles, abrics o jaquetes que es deixin en els penjadors dels vestidors, els alumnes no 
han de tenir-hi diners ni qualsevol altre objecte de valor ; el centre no es farà càrrec dels objectes 
personals de valor dels alumnes ni de les pertinences que hagin estat objecte de pèrdua, 
deteriorament o sostracció.  
Una vegada finalitzada la classe d’educació física, quan abandonin el vestidor, els alumnes han de 
recollir totes les seves pertinences i deixar l’espai net i recollit, tenint en compte que a continuació 
serà utilitzat per un altre grup.  
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Gimnàs i pista poliesportiva  
 
Durant l’horari de classes el gimnàs i la pista poliesportiva estan reservats per a les activitats 
d’educació física.  
També s’hi poden desenvolupar activitats puntuals d’altres matèries sempre que estiguin 
supervisades per un/a professor/a i no interfereixin les classes d’educació física.  
 

6.4.2. Utilització dels recursos materials 

 

Control del material electrònic i informàtic: comandaments, ratolins, ordinadors portàtils i càmeres 

de fotos 

 

 

El comandament a distància del canó de la biblioteca i el ratolí de l’ordinador es troben 

custodiats a Consergeria i cal retornar-los en bon estat i amb piles. 

 

El mateix s’aplica als ratolins de la biblioteca. Es troben custodiats a Consergeria i cal retornar-los en 

bon estat.  

 

El professorat pot demanar  ordinadors portàtils  a Consergeria, els quals es poden utilitzar en cas de 

necessitat per diferents contingències que facin referència als alumnes i també com a suport per la 

docència. El mateix professor ha de retornar el portàtil i controlar possibles incidències. 

 

Per a qualsevol incidència relativa als aparells és necessari  omplir un  formulari que es troba enllaçat 

a la pàgina inicial del Moodle del centre. 

 

Les càmeres de fotografia i vídeo digital es troben a Secretaria. Les possibles incidències es 

notificaran a l’equip directiu. Recordeu que és important preveure quan s’utilitzaran les càmeres per 

a què tingueu temps de carregar les bateries, la qual cosa és responsabilitat del professorat.  

 

 

6.4.3. Comunicació d'incidències en la neteja o l'estat dels espais i equipaments 

a) Per a qualsevol incidència relativa als aparells és necessari  omplir un  formulari que es troba 

enllaçat a la pàgina inicial del Moodle del centre. 

b) Les taules i les cadires de les aules s’han de mantenir netes. Cadascun dels alumnes és 
responsable de la seva taula i de les que faci servir, i ha de vetllar pel seu bon estat. En aquest 
sentit, qualsevol professor/a podrà demanar a un/a alumne/a de netejar la taula, si ho creu 
oportú. Els estris de neteja es poden demanar a consergeria.  

c) Tots els alumnes han de col·laborar en el manteniment i bon estat de les instal·lacions, 
participant en tasques d’endreça i neteja.  

d) Si un professor/a observa qualsevol problema relacionat amb la neteja de l’aula o de qualsevol 
altre espai del centre, ha de comunicar-ho a consergeria.  
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e) Quan s’observi qualsevol desperfecte a les aules o en qualsevol altre espai o equipament del 

centre cal informar a consergeria per tal que passi la incidència al personal de manteniment. 

 

6.4.4. Menjar i beure 

No es permet mastegar xiclet, menjar, ni beure en les aules.  

a) Queda permès beure aigua durant les activitats lectives, sempre demanant permís abans al 

professor i quan l’alumnat la porti en una ampolla petita i la torni a guardar en la cartera després 

de consumir-la. No es pot beure aigua en determinats espais que disposen d’una normativa d’ús 

específica (laboratoris, tallers, aules d’informàtica).  

b) S’han de mantenir netes les instal·lacions, utilitzant les papereres i contenidors de recollida 

selectiva per dipositar els papers, restes de menjar, llaunes, etc.  

c) A l’hora de l’esbarjo, els alumnes han de tenir una especial cura i no llençar restes de menjar, 

papers, paper d’alumini, etc. al terra del pati per no destorbar les activitats d’educació física que 

es realitzen a la pista poliesportiva i per evitar la proliferació de gavines, coloms i rates. 

  

6.4.5. Ús social del centre 

Qualsevol entitat que vulgui fer ús de les instal·lacions del centre ha de signar un conveni d'ús en el 

qual s'especifiquen les condicions.  

 

6.5. Material didàctic,  llibres de text i quotes 

El centre gestiona l’adquisició de les llicències digitals segons les propostes de cada departament 

didàctic. Pel que fa al batxillerat els llibres es publicaran a la pàgina web del centre i cada alumne els 

adquirirà pel seu compte.  

Les quotes dels llibres digitals i altre material didàctic complementari serà abonat com a quota al 

centre.L’AMPA gestiona el cobrament de la quota de material reprogràfic. 
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6.6.  Normes d'utilització de dispositius digitals 

 

PER A L’ALUMNAT 

CRITERIS GENERALS 
 

1. Tots els alumnes de l’ESO disposen d’un ordinador portàtil personal per realitzar les diferents activitats 
en les diverses matèries. Només es poden utilitzar els models de portàtils autoritzats pel centre. 

2. L’ordinador, a l’institut i a casa, és una eina de treball,  d’estudi i aprenentatge.  
3. El professor/a, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i anuncia i organitza el que cal fer en 

cada moment. 
4. El professorat és qui determina quan s’engega i es tanca l’ordinador. 
5. El professor/a podrà retirar l’ordinador quan se’n faci un mal ús. Els portàtils retirats seran lliurats a 

direcció. 
6. Els portàtils i els carregadors han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom de l’alumne/a i 

el número de sèrie. 
7. L’ordinador és propietat de l’alumne/a. El centre no està obligat a fer tasques de reparació. El 

manteniment del portàtil va a càrrec de la família. 
8. L’alumnat és responsable de la custòdia, cura i bon ús de l’ordinador. En cas de pèrdua o desperfectes el 

centre no se’n farà responsable. 
9. Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat a un disc extern. També es recomana tenir un ratolí, 

uns auriculars i, si és possible, una funda. 
10. Tots els alumnes d’ESO disposen d’un nom d’usuari i una contrasenya personal que els permeten l’accés 

al correu corporatiu i al “Moodle”. Aquests són personals i secrets, cadascú és responsable de l’ús 
correcte dels mateixos. 

11. S’ha de comunicar al tutor/a immediatament qualsevol incidència amb l’ordinador. 
12. No es pot fer ús de cap tipus de dispositiu electrònic, especialment els telèfons intel·ligents 

(smartphones), en horari lectiu, ni a l'aula ni als passadissos, si no és de forma puntual i amb permís del 
professor.  
El no compliment d'aquesta norma suposarà una amonestació per escrit i la retirada de l'aparell per part 
del professorat i el seu lliurament a direcció. El pare, mare o tutor de l'alumne/a s'haurà de posar en 
contacte amb direcció o cap d'estudis per concretar quan el podran venir a recollir.  

13. Amb qualsevol dels dispositius també cal respectar la resta dels membres de la comunitat educativa. No 
s’ha de tenir, ni exposar a l’escriptori o a l’exterior, fotografies o vídeos de contingut obscè, violent, 
sexista, xenòfob,... 

14. Tothom té dret a preservar l’ús de la seva imatge. Mai s’ha d’utilitzar la webcam o l'smartphone, ni 
fotografiar altres persones al centre, o des del centre, ni gravar la seva veu ni imatge, excepte quan ho 
demani el professorat. 

15. Tot i que l'alumnat és l’únic usuari autoritzat del seu ordinador, el professorat de l’Institut Ventura 
Gassol, els pares, les mares, tutors/es sempre tindran accés al seu contingut.  

16. La pissarra digital interactiva, al igual que l’ordinador, és una eina de treball, només funciona amb un 
llapis especial. Queda totalment prohibida la utilització de qualsevol tipus de retolador que no sigui 
l’específic, perquè el dany seria irreparable. 
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EN EL TREBALL A L’AULA 
 

1. A més del portàtils, l’alumnat haurà de portar els estris d’escriptura (llapis, bolígrafs, goma, etc) i 

una carpeta/llibreta segons especifiqui l’equip docent a l’inici de curs.  

2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada. Per tant, si no es descarreguen, 

no s’endollaran durant les classes. 

3. Tots els documents es desaran organitzats per carpetes de matèries en la partició DADES. 

4. No està permès: 

a. Utilitzar sistemes d’emmagatzematge extern com per exemple llapis de memòria sense el 

permís del professor. En qualsevol cas aquests dispositius no podran  contenir fitxers no 

adequats per l’àmbit educatiu. 

b. Captar imatges, audio o vídeo sense permís dels afectats. 

c. Utilitzar programes per saltar el filtre de continguts del centre. 

d. Intentar desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat i qualsevol altre element de 

seguretat que intervingui en els processos telemàtics del centre. 

e. Utilitzar sistemes inalàmbrics de comunicació wifi de cap operador de comunicacions 

(Orange, Movistar, Vodafone,...).  

f. Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la xarxa mitjançant el consum massiu dels recursos 

informàtics i telemàtics, així com fer accions que facin malbé, interrompin, o generin errors en 

els sistemes.  

g. Introduir, descarregar d’Internet, reproduir, utilitzar o distribuir programes informàtics o 

arxius que no estiguin autoritzats expressament pel coordinador TAC. 

h. Entrar a pàgines no autoritzades, xats o a xarxes socials. 

i. Utilitzar programes P2P (Torrents, Ares,…). 

j. Instal·lar còpies il·legals de qualsevol programa. 

k. Tenir contrasenya d’usuari en el portàtil. 

 
FORA DE L’AULA 

 

1. Els ordinadors no poden sortir de l’aula. No es poden fer servir ni al pati ni als passadissos.  

2. A l’hora de l’esbarjo es deixaran a la motxilla o funda. L’aula quedarà tancada amb clau. 

3. Es podran utilitzar a la biblioteca, sempre que sigui per a la realització de tasques escolars. 
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NORMES EDUCAT 2.0 PER AL PROFESSORAT 

 

a) L’ordinador és propietat del centre.  

 

b) Quan els/les alumnes es trobin amb un problema tècnic, no poden interrompre la classe. 

S’actuarà de la següent manera: 

 

•  Faran un nou intent. 

•  Ho  provaran  per  altres  camins.  Ex.:  si  un  document  no  s’obre amb word,  provaran 

d’obrir-ho amb write. 

•  Reiniciaran l’ordinador. 

•  Si  no  es  solventa  el  problema, el  professor/a  decidirà  si  cal  una revisió per part del 

responsable d’informàtica 

 

c) Cap professor/a pot instal·lar programari nou als ordinadors dels alumnes sense l’autorització 

específica de la comissió TAC. 

 

d) En acabar la classe abans de l'hora del pati, de les 15:00h,  o quan després no hi hagi classe en 

aquella aula, el professor/a ha de tancar el canó, l’ordinador fix i l’armari del mateix a amb clau. 

Els estris de la pissarra digital interactiva també han de quedar tancats amb clau a l’armari. 

 

e) Quan els/les alumnes han de sortir de l’aula per anar per exemple a classe d’Educació física, o a 

fer alguna optativa, han d'endur-se’n els portàtils dins la motxilla. En qualsevol cas, si una aula 

queda buida, cal tancar-la sempre amb clau. 

 

f) A l’hora de marxar cap a casa, el professor/a tancarà l’aula sempre amb clau.  

 

g) A l’hora del patí el professor ha de tancar l’aula amb clau amb tots els portàtils dels alumnes 

desats a les motxilles o a les fundes.  

 

h) Quan els/les alumnes tenen una matèria a una aula diferent de l’habitual abans d’anar al pati 

han d’anar a la seva aula ordinària a deixar la motxilla, la qual quedarà tancada amb clau pel  

professor de guàrdia de pati que fa la ronda i comprova que totes les aules quedin tancades.  

 

i) En  l’hora de tutoria es realitzaran tasques de control, supervisió i resolució d’incidències dels 

ordinadors dels alumnes per part  de la comissió TAC.  

 

j) Si es detecta que un alumne es troba connectat a pàgines no autoritzades o que utilitza 

programari per tal de saltar-se les proteccions se’l sancionarà immediatament. Si malgrat les 

advertències continua fent un mal ús perjudicant greument la xarxa wifieduCat se li restringirà 

l’accés. 

 

Qualsevol conducta contrària a aquestes normes pot ser sancionada 
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6.7.  Seguretat, higiene i salut 

 

Pla d'evacuació del centre 

 

El Pla d'Emergència del Centre contempla l'evacuació de l'institut. Cal tenir presents les següents 

normes al respecte: 

 

1. ORGANITZACIÓ A LA CLASSE: Cada grup classe (CC i OPT) s'organitzarà ambdos alumnes 

responsables que col·laboraran en les tasques d'evacuació. 

 

2. SENYAL D'ALARMA: TOCS CURTS DE SIRENA 

 

3. ORGANITZACIÓ DE L'EVACUACIÓ: Quan soni el senyal el grup classe actuarà de la forma següent: 

 

▪ PROFESSOR/A: 1) Compta els alumnes 

   2) Ordena la formació d'una fila d'alumnes a la porta de l'aula 

   3) Espera l'ordre de sortida 

   4) Surt l' últim/a i tanca la porta 

 

▪ ALUMNES COL·LABORADORS/ES: 

   1) Un d'ells tanca totes les finestres obertes 

   2) Encapçala la fila d'alumnes fins al punt de trobada 

 

▪ ALUMNES DINS L'AULA: 

   1) S'organitzen en fila sense recollir res 

   2) Van al punt de trobada ràpidament 

   3) En cap cas tornen enrera 

 

▪ ALUMNES FORA DE L'AULA 

   A) Si són al mateix pis retornen immediatament a l'aula 

   B) Si són en un pis diferent, s'incorporen al primer grup que surt 

 

 

 

MOLT IMPORTANT:  

LA SORTIDA EN FILA ÉS INDISPENSABLE PER A PERMETRE EL PAS SIMULTANI DE MÉS D'UN GRUP 

CLASSE PER LES ESCALES I PASSADISSOS. 
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4. UN COP AL PUNT DE TROBADA: El professor/a torna a comptar els alumnes i tots plegats es 

queden agrupats, sense barrejar-se amb altres grups-classe, a l'espera d'indicacions posteriors: 

tornar a l’aula, dirigir-se al carrer, etc... 

 

5. ORDRE D'EVACUACIÓ: 

L'evacuació es basa en tres criteris bàsics: 

   A) primer surt la planta baixa, després el primer pis 

   B) primer surten les aules més properes a les portes i accessos 

C) les aules de la banda dreta surten per aquesta banda i les de la part 

esquerra per la porta esquerra d’accés al pati. 

PER TANT, 

 

▪ PLANTA BAIXA DRETA: Aules 01 ,02, 03, 04, 05, 12 i Biblioteca. 

Aniran cap a la porta del pati (banda dreta) i esperaran ordenadament al pati la sortida de la 

resta d’alumnes. 

▪ PLANTA BAIXA ESQUERRA: Aules 06, 07, 08, 09, 10 i 11. 

Aniran cap a la porta del pati (banda esquerra) i esperaran ordenadament al pati la sortida de la 

resta d’alumnes. 

▪ PRIMER PIS, DRETA: Aules  109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116. 

Baixen les escales de la part dreta i surten al pati per aquesta banda. 

▪ PRIMER PIS ESQUERRA: Aules 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118. 

Baixen les escales de la part dreta i surten al pati per aquesta banda. 

 

6.   FUNCIONS DELS ALTRES MEMBRES DEL CENTRE 

 

▪ PROFESSORS/ES A LA SALA DE PROFESSORS:  

Es dirigiran al punt de trobada i col·laboraran en les tasques d'organització al pati. 

 

▪ PROFESSOR/A DE GUÀRDIA: Pujaran al primer pis i ordenaran la sortida de les aules 

corresponents des de la part superior de l'escala, un cop siguin avisats pel personal de secretaria 

que la planta baixa ja ha estat evacuada. Seguidament controlaran els serveis i departaments per 

evitar que hi pogués quedar algú i baixaran al punt de trobada. 

 

▪ PERSONAL DE SECRETARIA: Ordenaran la sortida de les aules corresponents i, una vegada 

evacuada la planta baixa, donaran ordre de baixar als del primer pis i controlaran els serveis i 

dependències de la planta baixa per evitar que hi pogués quedar algú. Després romandran al peu 

de l'escala fins que els professors de guàrdia hagin  baixat i es dirigiran al punt de trobada. 

 

▪ PERSONAL DE CONSERGERIA: Tancaran el gas i l'electricitat. Un d'ells es dirigirà al pati amb les 

claus de les portes, per si calgués sortir per les portes del pati. L'altre romandrà a la porta 

principal a l'espera dels serveis de seguretat o emergència. 
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▪ EQUIP DIRECTIU: Coordinarà les tasques d'evacuació, el temps transcorregut i tindrà cura del 

control del Centre mentre duri l'emergència. 

 

INSTRUCCIONS ORIENTADES ALS ALUMNES 

 

1. Cada grup d'alumnes haurà d'actuar sempre d'acord amb les indicacions del seu professor/a i 

en cap cas no haurà de seguir iniciatives pròpies. 

2. Hi haurà dos encarregats per classe, tant en matèries comunes com optatives. 

3. Timbre d'avís. 

4. Els alumnes no recolliran els seus objectes personals, amb la finalitat d'evitar obstacles o 

demores. 

5. Els alumnes que en sonar el senyal d'alarma es trobin en els sanitaris o en altres locals annexos, 

en la mateixa planta de la seva aula, hauran d'incorporar-se amb tota rapidesa al seu grup. 

6. Tots els moviments hauran de realitzar-se de pressa, però sense córrer, sense atropellar-se ni 

fer empentes els altres i en silenci. 

7. Els encarregatsde grup, juntament amb el professor/a, baixaran persianes i tancaran finestres. 

La resta farà fila de dos. 

8. El professor/a comptarà  els  alumnes que en aquest moment hi ha a la classe i   tots sortiran 

per la porta més pròxima, seguint l'itinerari previst. 

9. El professor/a serà l'últim a sortir i tancarà la porta. L'encarregat de grup anirà primer,guiant 

al grup. 

10. Sortir al pati i quedar-se agrupats, tornar a comptar el grup i donar la informació al professor/a 

encarregat. 

11. Esperar al pati, agrupats, fins a nova ordre. 

12. Un cop acabat, tornar a classe en ordre, sense córrer i en silenci. 

 

 

 

INFORMACIÓ DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA 

 

En cas d’incendi, cal avisar de seguida a l’equip directiu.  Si l’equip directiu no ho pot fer, cal avisar els 

bombers (112). Si hi ha fum, sortiu de la zona ajupits. Cal tancar les portes a mesura que aneu sortint 

de l’edifici. No utilitzar l’ascensor de cap manera 

En cas d’emergència mèdica o accident, cal eliminar tot allò que pugui agreujar l’estat de l’accidentat 

i avisar de seguida l’equip directiu. Si l’equip directiu no ho pot fer, cal avisar els Serveis 

d’emergència mèdica (112).  
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6.8. Actuacions en determinats supòsits que afecten l'alumnat 

6.8.1. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat 

El tutor/a és l'encarregat de controlar l'assistència dels seus tutorats. Aquest control es farà 

setmanalment mitjançant les llistes d'assistència. 

Quan un/a alumne/a té 5 faltes d'assistència injustificades, el tutor/a es posarà en contacte amb la 

família per telèfon. 

10 faltes d'assistència injustificades, el tutor/a envia la primera carta als pares.  

20 faltes d'assistència injustificades, el tutor/a envia la segona carta als pares, els fa signar conforme 

es fan càrrec del seu fill quan no ve a classe. 

30 faltes d'assistència injustificades, el tutor/a  envia la tercera carta als pares,  si en vuit dies no a 

rebut resposta per part del pares, enviarà una carta on s'avisarà de la comunicació d'absentisme del 

seu fill a l'ajuntament i al departament d'ensenyament.  

A partir  d'aquest moment pot obrir-se expedient disciplinari i consta a l'expedient de l'alumne. 

Quan en els alumnes d’ESO es produeixi un cas d’absentisme escolar, el centre s’ha de posar en 

contacte amb els pares, mares o tutors legals per tal d’assabentar-los de la situació i recordar-los les 

obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills.  

Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista, la direcció del centre 

comunicarà per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació n’haurà de 

quedar còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d’Educació. 

El circuit d’actuacions queda recollit en el protocol d’absentisme adjuntat a l’annex 3. 

 

6.8.2. Actuacions davant de l’alumnat malalt i dels accidents 

 

Protocol d'assistència a l'alumnat malalt o accidentat 

 

El professor avisa als pares per tal d’informar de l’accident, o incident, i per a que els pares 

l’acompanyin al centre assistencial. Si això no és possible el professor de guàrdia acompanyarà a 

alumne/a. 

 

Si cal demanar un taxi de forma immediata perquè la família no se'n pot fer càrrec, s’avisa al 

conserge per a que el truqui. La família haurà de demanar la factura al taxista, o rebut amb el CIF 

corresponent i presentar-lo a la mútua, si l'alumnat és de 3r, 4t ESO o batxillerat,  o a la secretaria del 

centre si és de 1r o 2n d'ESO. 
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Els alumnes de 1r i  2n d'ESO són atesos en centres hospitalaris de la Seguretat Social amb la 

fotocòpia de la TIS. 

 

Els alumnes de  3r i 4t d'ESO i els de 1r i 2n de Batxillerat, estan adscrits a l'Assegurança Escolar 

Obligatòria (AEO), són atesos en centres concertats amb l’INSS, amb el resguard de matrícula. 

 

En el cas de l'Institut Ventura Gassol, els centres més propers són: 

 

Horari: de 9 a 13.30h i de 15 a 20h  Horari: de 8:30 a 21h 

Centre de Recuperació Gramenet  Centre traumatologia i ortopèdia  

Passeig Llorenç Serra, 27    Enric Borràs, 14 

08922 Sta. Coloma de Gramenet   08912 Badalona 

Tel.   934662252     Tel  933841411 

 

Recordar que en el cas dels alumnes amb AEO (3r, 4t d’ESO i  1r, 2n de Batx.) el 

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a, si és menor d’edat, ha de fer la sol·licitud de prestació de 

l’Assegurança escolar, per la qual cosa s’ha d’informar als pares que a l’endemà de l’accident 

han de passar per secretaria a recollir la sol·licitud i lliurar-la degudament signada amb: 

 

✓ fotocòpia DNI de l’estudiant (o llibre de família si no té per ser menor de 14 anys),NIE 

o passaport en vigor  

✓ fotocòpia DNI en vigor de pare/mare/tutor/a, NIE o passaport (si l’alumne és menor 

d’edat) 

✓ fotocòpia del llibre de família (fulls pares i estudiant) 

 

Ha de presentar els originals de les fotocòpies per tal de ser verificades. 

 

Aquells alumnes que no tenen NIE o Targeta de Residència no tenen dret a l’AEO i seran atesos en 

centres hospitalaris de la Seguretat Social amb la fotocòpia de la TIS. 

 

 

6.8.3. Problemes entre els progenitors en relació als fills 

 

Segons les instruccions del Departament d’Ensenyament (Resolució de 28 d’octubre de 2002) 

s’aplicaran els següents criteris en els supòsits de problemes sorgits entre els progenitors o tutors 

legals dels alumnes menors d’edat:  

a) En els casos de potestat compartida, tant el pare com la mare tenen dret a ser informats sobre el 

procés d’aprenentatge dels seus fills. En els casos de separació o divorci, el centre trametrà les 

informacions sobre l’alumne/a al progenitor que tingui judicialment reconeguda la guarda del 

menor, al domicili, telèfon i adreça electrònica que indiqui.  
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b) El progenitor que no tingui reconeguda la guarda, però tingui la potestat compartida, pot 

sol·licitar que se li faciliti la informació esmentada en les mateixes condicions (les sol·licituds 

s’han de presentar per escrit en la secretaria del centre).  

c) El centre anotarà en les dades personals dels alumnes els diferents domicilis i dades de contacte 

dels progenitors separats o divorciats que tinguin la potestat compartida.  

d) A l’hora de facilitar les informacions els professionals del centre han de respectar sempre un 

principi de neutralitat i no prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades 

entre els pares, facilitant la mateixa informació a ambdós progenitors.  

e) Cap funcionari del centre està obligat a proporcionar informes dels alumnes, a petició 

d’advocats. Cal exigir l’oportú requeriment judicial.  

f) Els progenitors que tinguin la potestat compartida, si així ho acorden entre ells i ho comuniquen 

al centre docent, poden assistir conjuntament a les entrevistes i reunions. En cas contrari, tenen 

dret a celebrar les entrevistes separadament. El director del centre pot preveure la necessitat de 

realitzar les entrevistes per separat en cas que en entrevistes anteriors s’haguessin produït 

actituds perjudicials per als menors o de desconsideració envers els professionals del centre.  

g) En cas de privació de potestat amb sentència ferma, el centre ha de disposar d’una còpia de la 

sentència que es conservarà en l’expedient de l’alumne/a a la secretaria del centre. El centre 

actuarà en relació amb el dret d’informació dels pares i mares d’acord amb el que estableixi la 

sentència. En cas que aquesta no determini res, el centre no haurà de facilitar cap informació a 

aquell dels progenitors que hagi estat privat de la potestat.  

h) Les decisions de canvi de centre d’un alumne/a corresponen als que tinguin atribuïda la pàtria 

potestat. Aquesta s’exerceix per ambdós progenitors o per un de sol amb consentiment exprés o 

tàcit de l’altre. En cas de desacord s’ha d’estar a allò que determini el jutge.  

i) El centre no lliurarà cap informació al pare o la mare de l’alumne/a en cas de suspensió de la 

potestat mitjançant resolució dictada per la Direcció General d’Atenció al Menor del 

Departament de Justícia. En aquest supòsit el centre ha de lliurar la informació a l’entitat pública 

protectora o a qui aquesta designi.  

Les famílies han de lliurar la documentació al centre, on consti la sentència del jutge, en la 

màxma brevetat possible. 

 

6.8.4. Actuació de la policia o de la DGAIA 

En el supòsit que funcionaris de la policia es presentin en les dependències del centre, cal tenir 

presents els següents criteris d’actuació:  

a)    Si demanen endur-se algun alumne/a, cal:  

a. Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional  

b. Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n’ordena l’actuació.  

c. Avisar els pares o tutors legals, si l’alumne/a és menor d’edat, per tal que acompanyin al 

fill/a. Si no és possible comptar amb els pares o tutors legals, els menors han de ser 

acompanyats pel tutor/a o per un altre professor/a.  

 

b)    Si demanen identificació o dades d’algun alumne/a, cal:  

a. Que s’acreditin com a policia, tot exhibint el carnet professional  
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b. Que aportin el requeriment judicial, o de la fiscalia, que n’ordena l’actuació.  

 

Sense el previ compliment de les actuacions precedents, no es pot lliurar cap alumne/a a la policia ni 

proporcionar dades sol·licitades per aquesta, llevat que els agents de policia es trobin davant una 

situació d’urgència perquè l’alumne/a intenta fugir o cometre algun acte il·lícit penal dins del centre.  

En el supòsit que es presentin al centre funcionaris de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència (DGAIA) per recollir un/a menor que ha estat declarat en situació de desemparament 

per resolució administrativa de la DGAIA, els funcionaris han d’acreditar-se i lliurar al centre una 

còpia de l’autorització emesa pel cap de servei territorial d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. El 

centre lliurarà el menor als funcionaris i arxivarà còpia de l’autorització presentada, així com les 

dades de l’acreditació dels funcionaris que han dut a terme la recollida. 

 

6.8.5. Presumpta comissió d'algun tipus de delicte per part de l'alumnat 

En el supòsit que es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun/a alumne/a ha comès algun 

acte presumiblement delictiu al centre o durant la realització d’alguna activitat relacionada amb la 

vida escolar (p.ex. tràfic d’estupefaents) o constitutiu de falta penal (p.ex. agressió), cal:  

a) Incoar el corresponent expedient disciplinari i adoptar les mesures cautelars que determini la 

direcció del centre.  

b) Denunciar el cas davant la policia.  

 

En cas d’aldarulls de control difícil o impossible, produïts per alumnes o terceres persones dins el 

centre, la direcció del centre avisarà la policia a fi de restablir l’ordre públic. 

 

6.8.6. Actuació en cas de constància o sospita de maltractaments 

D’acord amb el “Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus 

a menors” cal actuar de la manera següent:  

a) Quan hi hagi sospites d’un probable maltractament o abús sexual sobre un menor, cal que la 

direcció del centre ho comuniqui a la DGAIA i a la Fiscalia de Menors i doni compte d’aquesta 

actuació als serveis territorials.  

b) Quan hi hagi certesa d’abús sexual o maltractament sobre un menor cal que la direcció del 

centre es posi en contacte amb l’hospital de referència de la zona, que ho comuniqui 

simultàniament a la DGAIA i a la Fiscalia de Menors, i que doni compte d’aquesta actuació als 

serveis territorials.  

En ambdós casos el centre educatiu ha d’informar la família del menor de les actuacions que es facin.  

És convenient demanar l’assessorament de la Inspecció d’Educació abans de tirar endavant les 

actuacions indicades.  
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6.9. De les queixes i reclamacions 

6.9.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei.  

Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en un centre 

públic del Departament d'Ensenyament han d'adreçar-se al director del centre i han de contenir la 

identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la 

signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets, 

actuacions o omissions a què es fa referència. 

El director del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor o treballador afectat i, 

directament o per mitjà d'altres membres de l'equip directiu del centre, obtenir informació sobre els 

fets exposats. 

Obtinguda la informació i escoltat l'interessat, el director ha de prendre les decisions que consideri 

pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han presentat la queixa la solució 

adoptada o, si escau, la desestimació motivada, fent constar en l'escrit l'òrgan al qual poden recórrer 

si no queden satisfets per la resolució adoptada. La documentació generada ha de quedar arxivada a 

la direcció o a la secretaria del centre. 

6.9.2. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica 

respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens 

perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets. 

Les impugnacions de decisions s’han d’entrar per registre i s’han de passar a l’òrgan o personal 

superior dins l’organigrama del centre 

 

6.10. Gestió econòmica 

 

El centre utilitza el programari que el Departament d’Ensenyament posa a la seva disposició per 

elaborar, gestionar i, posteriorment, liquidar el pressupost. 

En finalitzar l’exercici econòmic, el director/a conjuntament amb el secretari prepara la liquidació 

pressupostària i la proposta d’incorporació dels eventuals romanents al pressupost de l’exercici 

següent. 

El pressupost anual i la liquidació econòmica són  presentats al consell escolar del centre abans de la 

seva aprovació. 
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El centre envia als serveis territorials l’original de la liquidació degudament signada pel director i pel 

secretari del centre. 

Una part del pressupost anual del centre podrà ser destinat a cobrir les despeses dels diferents 

departaments didàctics.  

Els criteris de distribució de les quantitats que podrà gestionar anualment cada departament estaran 

basats en aspectes com si el departament s’encarrega del manteniment d’alguna aula específica 

(laboratoris, tallers, etc.), el tipus de materials didàctics que es requereixen pel desenvolupament de 

les activitats programades des de les matèries que imparteix, etc.  

Des de la secretaria del centre es faran públics els criteris de distribució d’aquestes assignacions i 

s’elaboraran les liquidacions anuals dels pressupostos dels diferents departaments. Aquesta 

informació serà comunicada als departaments a través de la reunió de caps de departament. 

El/la cap de departament vetllarà per la correcta gestió de la quantitat econòmica assignada al seu 

departament i lliurarà a la secretaria del centre totes les factures i comprovants de les compres 

realitzades. Abans de realitzar una adquisició important o de signar qualsevol contracte, el/la cap de 

departament haurà d’informar i sol·licitar el vistiplau del secretari/a del centre. 

 

 

6.11. Gestió acadèmica i administrativa 

Al nostre centre utilutxem el programari SAGA (Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica) per a la 

gestió acadèmico-administrativa.  

6.11.1. De la documentació acadèmico-administrativa 

 

El personal administratiu, sota la supervisió del secretari/a del centre, és el responsable de la gestió i 

arxiu de la tota la documentació acadèmica-administrativa.  

En la secretaria del centre s’arxiven i custodien els expedients de l’alumnat, el professorat i el PAS, 

així com la resta de documentació derivada de la gestió acadèmico-administrativa de l’institut (llibres 

d’escolaritat, títols, beques i ajuts, certificacions,diligències, etc.), el registre de correspondència i els 

documents de gestió del centre.  

 

6.11.2. Altra documentació 

 
 
Les actes d’avaluació  
 
A secretaria quedaran arxivades i custodiades les actes d’avaluació. 

 
Modificació de les actes d’avaluació  
 
Una vegada finalitzades les juntes d’avaluació el professorat ha de signar les actes de qualificacions i 

aquestes quedaran arxivades en la secretaria del centre.  
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Les modificacions de les qualificacions corresponents a les avaluacions parcials d’ESO i batxillerat 

degudes a errors en la introducció de les dades o a processos de revisió posteriors a la finalització de 

la sessió d’avaluació s’hauran de comunicar al coordinador/a, perquè coordinació pedagògica les 

introdueixi en el sistema de gestió acadèmica. 

 

Les qualificacions atorgades en les actes de les avaluacions finals només podran modificades pels 

motius següents:  

 

a) Per error en la introducció de les dades  

b) Com a resultat d’un procés de revisió  

c) Com a resultat d’un procés de reclamació  

 

Una vegada les diligències disposin del vist-i-plau del director/a del centre, s’introduiran les noves 

qualificacions en l’aplicació informàtica de gestió acadèmica i es farà constar l’esmena en l’acta de 

qualificacions. Les diligències s’hauran d’arxivar juntament amb l’actes d’avaluació corresponents.  

En cap cas es podran modificar qualificacions quan l’expedient acadèmic s’hagi tancat per sol·licitud 

del títol, trasllat d’expedient de l’estudiant o qualsevol altra causa que motivi el seu tancament. 

Si el centre disposa d’altre tipus de documentació de caire més confidencial de l’alumnat (Serveis 

socials, CSMIJ, actes d’avaluació...) aquesta s’haurà de custodiar de manera que l’accés només sigui 

possible a personal autoritzat i no es podrà difondre. 

 

 

7. SERVEIS 
 

7.1. HORARIS 

Secretaria:  de 9:00 a 13:00 de dilluns a divendres; dilluns i dimarts de 15:30 a 17:30 (excepte juliol). 
 
Consergeria: dilluns i dimarts de 8:30 a 18:30. Dimecres, dijous i divendres: de 8:30 a 15:30. 
 
Biblioteca:  De dilluns a dijous de 17:00  a19:00. 
 
Fotocòpies:  d´11:30 a 12:00 de dilluns a divendres (durant l’esbarjo) a consergeria. Tardes de dilluns 
i dimarts de 16:00 a 17:00. 
 
Objectes perduts: d’ 11:30 a 12:00 (hora de pati) a consergeria. 
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7.2. SERVEI DE FOTOCÒPIES 

L'alumnat pot deixar en qualsevol moment els originals per fer fotocòpies als conserges, els quals els 
diran el dia i l’hora en què ho poden recollir tot. 
 
L'horari de fotocòpies "al moment ", per als alumnes, és  de 11:30 a 12:00.  Les tardes de dilluns i 
dimarts de 16:00 a 17:00.  Si són moltes fotocòpies millor deixar-les a consergeria i els diran per a 
quan estaran. 
 
El professorat té dues opcions a l'hora de fer fotocòpies: 
• encomanar-les a consergeria, omplint prèviament l'imprès corresponent i comptant que cal ser 

previsors per no tenir problemes, sobretot en "dates punta", 
• fer-se-les un mateix amb la fotocopiadora de la sala de professors amb el codi personal per 

tal de portar-ne un control. 

 
 
 

7.3. BIBLIOTECA 

 

La biblioteca té la clara vocació de contribuir a la dinamització cultural del centre i de tots els 

estaments que hi conviuen: alumnes, famílies, professorat i PAS. Els alumnes hi poden trobar un 

interessant fons de llibres de lectura classificat per matèries i en constant renovació, a més de 

diferents obres de consulta, revistes de divulgació i ordinadors amb connexió a Internet.  

 

El servei de consulta en sala, préstec de llibres i ús d'ordinadors, es podrà fer de dilluns a dijous de 

17:00h a 19:00h, quan l'AMPA mantingui la biblioteca oberta. Per poder accedir a tots aquests 

serveis, en horari extraescolar, s'ha de demanar el carnet de la biblioteca a l'AMPA. A més, a l'hora 

de l’esbarjo (d'11.30 a 12.00) la biblioteca està oberta com a sala d'estudi amb servei de préstec. En 

aquest cas no cal tenir carnet.  

 

PRÉSTEC 

• El període normal de préstec és de 7 -15 dies. 

• Es farà a l’hora de l’esbarjo, de dilluns a divendres.   

• La no devolució del document prestat comporta un avís a l’alumne la primera vegada, un avís a la 

família la segona, i finalment, a la tercera,  la reposició del llibre. 

 
RESPECTE AL MATERIAL: 
 
• Qualsevol dany ocasionat al material de biblioteca podrà reportar una sanció de convivència i la 

reposició del material. 
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8. DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL CENTRE  
Els documents de gestió del centre (PEC, NOFC, PGA, memòria anual, projecte lingüístic, etc.) estaran 

a disposicó de tots els membres de la comunitat educativa en la secretaria de l'institut. També es 

podran consultar a través del portal web i/o l'entorn virtual Moodle. 
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9. ANNEXOS 
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ANNEX 1  Carta de compromís educatiu d'ESO 

Carta de compromís educatiu d’ESO 

 

Les persones sotasignades,  Rosario Abadía Barrios,  com a directora del centre educatiu Institut Ventura Gassol i 

....................................................……................................………..............……..........(nom i cognoms), (pare, mare, tutor, tutora) de 

l’alumne/a .............................................................................................................…, reunits a la localitat de Badalona amb data 

........  de   ............ de 20........, 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: 

Per part del centre 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna sempre que 

respecti els drets humans i la legalitat vigent. 

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 i, si 

escau, explicar els resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne o alumna dins de les possibilitats i recursos del centre i mantenir-ne informada la 

família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família consistirà en tres butlletins de notes, un al final de cada 

avaluació i una preavaluació qualitativa a la meitat de la primera i segona avaluació, per informar-la de 

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Mantenir un mínim d’una entrevista anual amb la família que 

serà demanada per la família o pel tutor/a indistintament. 

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

Per part de l'alumne 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

2. Respectar les NOFC, especialment les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 

classes. 

3. Mostrar-se respectuós dins i fora de l’aula amb el professorat, els companys i la resta de membres de la 

comunitat educativa.  

4. Ser autoexigent i crític amb si mateix. Acceptar les orientacions i recomanacions del professorat. 

5. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, amb els 

hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i amb les tasques encomanades a casa pel professorat. 
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6. No fer ús de cap tipus de dispositiu electrònic, especialment els telèfons intel·ligents (smartphones), en 

horari lectiu, ni a l'aula ni als passadissos, si no és de forma puntual i amb permís del professor.  

El no compliment d'aquesta norma suposarà una amonestació per escrit i la retirada de l'aparell per part del 

professorat i el seu lliurament a direcció. El pare, mare o tutor de l'alumne/a s'haurà de posar en contacte 

amb direcció o cap d'estudis per concretar quan el podran venir a recollir. 

 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 

necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Educar el fill o filla en el respecte a les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 

afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Contribuir a que el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, els hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i també perquè faci les tasques 

encomanades a casa pel professorat. 

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. 

6. En cas de discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la 

formació del fill o filla, adreçar-se en primera instància al centre per contrastar-les, mitjançant entrevista 

amb el tutor o tutora que tingui assignat el seu fill o filla 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 

 La directora del centre   La família (pare, mare o tutor/a)  L'alumne/a   

 Nom: Rosario Abadía Barrios  Nom:     Nom:  

           

 Signatura     Signatura    Signatura 

 

 

Badalona.            de                    de    20  
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ANNEX 2  Carta de compromís educatiu de BATXILLERAT 

 

Carta de compromís educatiu de batxillerat 

 
Les persones sotasignades,  Rosario Abadía Barrios,  com a directora del centre educatiu Institut Ventura Gassol,  

l'alumne/a ......................……................................………..............……......... de ............. curs de batxillerat, i el/la seu/seva 

pare/mare/tutor/a..............................................................................................................……..……..…................................ 

conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família, l'alumne/a i de l’escola, signem aquesta 

carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos: 

Per part del centre 
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna. 
 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna sempre que 
respecti els drets humans i la legalitat vigent. 

 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). 
 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i, si escau, 
explicar els resultats de les avaluacions. 

 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques 
de l’alumne o alumna dins de les possibilitats i recursos del centre i mantenir-ne informada la família. 

 

7. Formar els alumnes amb rigor, de forma que puguin desenvolupar  la seva autonomia personal per contribuir al 
seu projecte vital  i afrontar amb garanties els posteriors estudis, tant 
universitaris com de cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments. 

 

8. Mantenir  una comunicació regular amb la família per informar-la  de l’evolució acadèmica i personal de 
l’alumne/a. Aquesta informació es farà mitjançant el  lliurament de tres butlletins de notes, un al final de cada 
avaluació i un mínim d’una entrevista anual, que serà demanada per la família o pel tutor/a indistintament. 

 

9. Comunicar a la família, les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra 
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

 

10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 
 

Per part de l'alumne 

 

7. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 
 

8. Respectar les  NOFC, especialment les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes. 
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9. Mostrar-se respectuós dins i fora de l’aula amb el professorat, els companys i la resta de membres de la 
comunitat educativa.  

 

10. Ser autoexigent i crític amb si mateix. Acceptar les orientacions i recomanacions del professorat. 
 

11. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques,  amb els 
hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i  amb les tasques encomanades a casa pel professorat. 

 

12. No fer ús de cap tipus de dispositiu electrònic, especialment els telèfons intel·ligents (smartphones), en horari 
lectiu, ni a l'aula ni als passadissos, si no és de forma puntual i amb permís del professor.  
El no compliment d'aquesta norma suposarà una amonestació per escrit i la retirada de l'aparell per part del 

professorat i el seu lliurament a direcció. El pare, mare o tutor de l'alumne/a s'haurà de posar en contacte amb 

direcció o cap d'estudis per concretar quan el podran venir a recollir.  

  

Per part de la família 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 
 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per 
aplicar el projecte educatiu del centre. 

 

3. Educar el fill o filla en el respecte a les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 
afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

 

4. En cas de discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la 
formació del fill o filla, adreçar-se en primera instància al centre per contrastar-les, seguint el protocol  
reglamentari: tutor/a- coordinadors/es -cap d’Estudis- direcció. 

 

5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 
 

6. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
 

7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 
 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 

     La directora del centre       La família (pare, mare o tutor/a)      L'alumne/a  
  
    Nom:  Rosario Abadía Barrios     Nom:       Nom:   
          
 

 
 

Signatura      Signatura    Signatura 
 

Badalona,              de                             de  20   
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ANNEX 3  Protocol d’absentisme

 


