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0. REDACCIÓ I APROVACIÓ 
 

Aquest document va ser redactat per tot el claustre dins el marc de la Comissió 

Pedagògica, dins el context del Pla estratègic de qualitat i millora contínua, en el qual es 

troba immers l’INS Andreu Nin, i aprovat per Resolució del Departament d'Educació 

del curs 2008-09.  

Aquest document està en consonància amb el projecte educatiu de centre i, per tant, 

per la seva redacció es tenen en compte els principis i objectius sorgits de la diagnosi de 

la realitat del centre educatiu en el qual ens trobem. 

 

0.1.Base legal. Normativa reguladora 

Els aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del centre, els 

aspectes didàctics i pedagògics, de participació i de gestió del centre, queden recollits 

cada curs en una Resolució del Departament d’Educació, en la qual s’aproven les 

instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics 

d’educació secundària, Apartat “Referents Normatius” i altres referències legislatives 

recollides en l’esmentat document.  

Aquesta Resolució es fa pública en el Full de Disposicions i Actes Administratius 

d’Educació i està disponible en el sistema informàtic de gestió documental del centre i 

també es pot obtenir per Internet al web del Departament d’Educació.  

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, LOE, és el nou 

marc de referència pel que fa als Òrgans de Participació i Control de la gestió del centre, 

sense perjudici de les normatives específiques que puguin regular situacions particulars. 

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, LEC, regula l’educació a Catalunya i totes les seves 

concrecions en decrets. 
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0.2.Documents Marc 

Documents Relació amb el NOFC 

Projecte educatiu de centre (PEC) S’hi troben reflectides les notes d’identitat del centre, la 

seva filosofia i les línies pedagògiques que el 

caracteritzen. 

Projecte curricular del centre (PCC) 

 

Es desplega el currículum que es desenvolupa en el 

centre, i tot el referent a l’atenció educativa. 

Pla d’acció tutorial de centre Marc general dels diferents PATs, on trobem les línies 

generals de l’acció tutorial de l’INS. 

Pla lingüístic de centre Marc general d’usos lingüístics del centre.  

Pla estratègic del centre Apunta cap a una millora de la qualitat en l’atenció 

educativa de la diversitat d’alumnes del centre, així com 

en la major incorporació de les TIC en els processos 

d’ensenyament-aprenentatge. 

Pla de qualitat i millora Té com a principal objectiu revisar tots els processos que 

es duen a terme en el marc del centre per tal de millorar-

los i unificar-los. 

Pla d’acollida  Es recullen totes les accions i documents a desplegar en 

l’acollida de la diversitat d’alumnes que arriben al centre, 

així com dels professors/es i tutors/es. 

 

0.3. Vigència i revisions 

La vigència inicial del present Reglament serà de dos cursos complets a partir de la 

data d’aprovació.  

Passat aquest període la direcció iniciarà el procés de revisió i d’actualització que 

s’haurà de tancar dins del curs acadèmic.  

Si per raons extraordinàries, de desajust a la realitat de l’institut o de contraposició a 

la normativa aplicable al funcionament dels centres docents públics, o d’altres, fessin 

aconsellable una modificació, aquesta serà iniciada d’ofici a instància del/a director/a.  
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També podrà iniciar-se un procés de revisió del NOFC quan hi hagi una proposta 

raonada amb:  

● L’acord per majoria simple del Claustre i/o del Consell Escolar .  

Les propostes de modificació s’hauran de fer per escrit i hauran de ser presentades a 

la direcció per a la seva inclusió en l’ordre del dia dels òrgans col·legiats esmentats. 

Aquest podrà acceptar o desestimar la proposta.  
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0.4. Control de canvis 

 

Data Revisió Número 

revisió 

Revisat per: Modificacions 

1 setembre 2010 V 1.1 Coord. pedagògica 
-El RRI ara és diu àmbit de convivència del PEC. 

- Article 18: Departaments didàctics. Punt 18.2. Afegir: Aquesta 

revisió ha de ser trimestral, seguint el model establert per la direcció. 

- Article 20 : Comissions. Punt 20.1:On deia Comissió de cPunt 

20.2.: On deia Comissió d’atenció de l’ESO, treure ESO, perquè 

sigui de tot el centre. A funcions, incloure un nou punt: Proposta i 

revisió dels PI ( programes individualitzats). A «Caps de 

departament», ara dirà «Comissió pedagògica». 

30 setembre 2011 V1.2  
-Canvi de nom del reglament; seguint la normativa vigent és diu: 

«NOFC». 

- Incloure el segell de qualitat a peu de pàgina. 

- Canvi de Depart. «d’Educació» per «d’Ensenyament». 

-S’ha afegit:«q) Departament d’Automoció». 

-Eliminació de la Comissió comenius. 

-Inclusió del punt 20.16. Altres comissions. 

-Actualització de l’organigrama. 

- Consell Escolar: Separació de Comissió permanent i convivència. 

- Afegir la comissió de competències bàsiques. 

- Afegir l’apartat de la TIS. 

- Ampliacions en les funcions del PAS ( seguint normativa). 

- Ressaltar que la mediació abraça tota la comunitat (en diversos 

punts del capítol de la mediació). A demanda del Consell escolar. 

30 juliol 2013 V1.3  
- Actualització de l’organigrama 

-Supressió de convocatòries 1 i 2 del Consell Escolar. 

- Canvi de mon de la «Coordinació pedagògica» per «Comissió de 

caps», i canvi de la seva periodicitat. 

-Supressió de les comissions didàctica, ràdio. I inclusió d’unes altres: 

promoció de centre, comenius. 

- Canvis en la Comissió d’informàtiva. 

- Canvis en les funcions del coord. de l’ESO. I supressió de la coord. 

de batxillerat. 

- Canvi de nom de «vaga» per «inassistència col·lectiva». 

-Canvis en les funcions dels tutors de CF. 

-Incorporació de l’ús del mail en la comunicació interna. 

-Canvi d’horari dels estudis de matí. 

- Canvis en l’article 80. 

30 juliol 2015 V1.4 Direcció 
- Actualització de l’organigrama. 

-Canvis als articles:8, 9, 10 i 11. 

- Article 19.1 nou (el contingut no tenia sense títol). 

-Article 21 incorporació de noves comissions i eliminació d’altres. 

- Article 46.3 nou 
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- Canvis als articles 22, 24, 26, 27, 28, 30, 40.3, 45.2, 44, 54, 55, 67, 

70 i 74. 

- Article 77 és nou 

- Canvis als articles 81 i 82. 

31 juliol 2016 V1.5 Coord Pedagògica 
-Canvis als articles: 19.2, 21.11, 79.2, 82 

30 juliol  2017 V1.6 Coord Pedagògica 

Caps d’estudis 

-Canvi organigrama (Art.4) 

-Canvis Arti. 19 

-Canvi articles :21 ( 21.11,21.12,21.13) 

-Canvi de nom de l’article 28 

-Canvis a l’article 36,42 

-Canvis de normativa als articles 59, 62 
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TÍTOL I. NATURALESA I PRINCIPIS GENERALS 

DEL CENTRE 
 
Article 1. Definició i oferta educativa. 

L’INS Andreu Nin és un centre docent públic, depenent del Departament d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, en el qual s’imparteixen els ensenyaments de: ESO, 

Batxillerat i Formació Professional Específica de Grau Mitjà i Superior,amb les 

diferents modalitats i especialitats. 

El nostre INS té una configuració singular que influeix molt en la seva 

organització. Estem distribuïts en dos espais separats per les seves respectives tanques. 

En un espai es troben els edificis A i B, on trobem 3r i 4t de l’ESO, Batxillerat i les 

diferents especialitats de cicles formatius. I en un altre espai trobem l’edifici C on 

trobem bàsicament 1r i 2n de l’ESO. Aquestes barreres físiques propicien també la 

forma organitzativa, com queda reflectit en el present document. 
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Article 2. Objectius Pedagògics. 

Aquest document i la seva aplicació es desenvoluparan tenint sempre present els 

principis generals següents: 

a) El desenvolupament de l’educació i la convivència dins un marc de tolerància i 

respecte a la llibertat de l’individu, a la seva personalitat i conviccions, que no 

podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni obligació d’assumpció 

d’ideologies o creences determinades. 

b) El dret de tots els membres de la comunitat escolar a intervenir en les decisions que 

els afectin mitjançant els seus representants lliurement elegits. 

c) L’orientació dels alumnes perquè puguin assolir progressivament la responsabilitat 

de la seva pròpia educació i de les activitats complementàries de tipus cultural i 

associatiu, recreatiu o similar que aportin un enriquiment a la seva educació i 

formació. 

d) El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions, amb respecte a les 

llibertats acadèmiques que corresponen als professors. 

e) Assegurar l’ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius 

educatius del centre escolar. 

f) Vigilar el compliment dels deures i obligacions inherents als drets de cadascun dels 

individus components de la comunitat escolar. 

g) Vigilar, avaluar i sancionar les normes inherents al present document, sempre amb 

esperit de comprensió i de recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig. 

h) Autoavaluació i proposició d’esmenes o variacions al present document, segons 

s’evolucioni i s’adapti a la realitat escolar i a la normativa vigent. 

i) Estimular la participació dels membres de la comunitat educativa 

Article 3: El projecte educatiu de centre. El seu procediment d’aprovació, 

revisió i actualització. 

El projecte educatiu de centre està en línea amb el projecte de direcció segons la LEC, 

el decret d’autonomia i el decret de direcció. 
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La seva revisió serà mentre duri el mandat del director/a i d’acord a la revisió 

per la direcció. La seva aprovació serà per consell escolar previ coneixement del 

claustre. 

Article 4. La comunitat educativa. 

Entenem el present document com una eina que ha de servir per regular la vida interna 

del centre, i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que 

formen part de la comunitat educativa, plasmant les regles que obliguin a tots els qui, 

d’una manera o altra, participin en l’acte educatiu i garanteixin al mateix temps els drets 

que la legislació vigent els atorgui. 

Són membres de la comunitat educativa els alumnes matriculats o inscrits en 

algun dels ensenyaments autoritzats pel Departament d’Ensenyament impartits en el 

centre, els seus pares i mares o tutors legals, el professorat i el personal d’administració 

i serveis. 
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Article 5. Àmbits d’aplicació d'aquest document 

Són finalitats del present document proporcionar un marc de referència per al 

funcionament de la institució escolar i per a cadascun dels sectors que formen la 

comunitat educativade l’InstitutAndreu Nin, d’acord amb els principis establerts per la 

normativa vigent. 

Els membres de la comunitat educativa de l’Institut Andreu Nin hauran de 

conèixer aquest document, aplicar-lo i fer-lo complir en la mesura de llurs 

responsabilitats, complir-ne les prescripcions i facilitar el seu desenvolupament, amb 

l’objectiu d’assolir un funcionament adequat, un grau de responsabilitat i de 

convivència òptims.  

Aquelles altres persones que desenvolupin alguna activitat professional o que rebin 

formació ocupacional o contínua en el centre hauran de respectar les normes de 

convivència i d’utilització de les instal·lacions establertes pel centre. Així mateix, tota 

persona que, circumstancialment, es trobi en les dependències dels centre haurà de 

respectar i complir les normes de funcionament i seguretat establertes.  
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TÍTOL II. ELS ÒRGANS DE GOVERN DEL 

CENTRE 
 
 
CAPÍTOL 1. DELS ÒRGANS UNIPERSONALS 
 

Article 6. Òrgans unipersonals. 

Són òrgans unipersonals de govern de l'institut: la directora, el/la cap d'estudis, cap 

d’estudis de formació professional, cap d’estudis adjunt, el/la coordinador/a 

pedagògic/a, el/la secretari/a. 

A l’institut, els òrgans de govern unipersonals constitueixen l’equip directiu. 

L’equip directiu assessora la directora en matèries de la seva competència, 

elabora la programació general, el projecte educatiu, el Pla general de l’INS (PGI) i la 

memòria anual de l’institut. 

Seguint la legislació vigent, les seves funcions són les següents: 

 

Article 7. La directora. Competències. 

La direcció i responsabilitat general de l’activitat de l’institut correspon la directora, la 

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

la programació general. 

Correspon ala directora: 

a) Representar el centre i representar l’administració educativa en el centre, sense 

perjudici de les competències de la resta d’autoritats educatives de l'administració 

educativa. 

b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta 

aplicació al centre. 

c) Dirigir i coordinar totes les activitats del centre d’acord amb les disposicions vigents 

i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 
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d) Elaborar, amb caràcter anual en el marc del projecte educatiu, la programació general 

del centre conjuntament amb l’equip directiu i vetllar per l’elaboració, aplicació i 

revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular del centre i per a la seva adequació al 

currículum aprovat pel govern de la Generalitat. 

e) Col·laborar amb els òrgans superiors de l’administració educativa. 

f) Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l’institut. 

g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col·legiats de 

govern del centre, visar les actes i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva 

competència. 

h) Tenir cura de la gestió econòmica de l’institut i formalitzar els contractes relatius a 

l’adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d’obres, serveis 

subministraments, d’acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres, autoritzar les despeses i ordenar els pagaments 

d'acord amb el pressupost del centre. 

i) Visar les certificacions i els documents oficials del centre. 

j) Designar els/les caps d’estudis i cap d’estudis adjunt, la coordinadora pedagògica, 

el/la secretari/a i proposar el seu nomenament al delegat o delegada territorial 

corresponent del Departament d’Ensenyament. També correspon a la directora 

designar la resta d’òrgans unipersonals de govern i nomenar els de coordinació. 

k) Vetllar pel compliment de les Normes d’organització i funcionament de centre 

(NOFC). 

l) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més 

convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al 

qual estigui adscrit cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, enel 

marc general de les necessitats del centre i el seu projecte educatiu, un cop escoltada 

la proposta dels departaments. 

m) Controlar l’assistència del personal del centre i el règim general de l’alumnat, 

vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals. 

n) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i 

facilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats pròpies en el marc 

de la normativa vigent. 
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o) Promoure plans de millora de la qualitat a l’institut, així com projectes d’innovació i 

d’investigació educativa. 

p) Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la memòria anual d’activitats del centre 

i trametre-la a la corresponent delegació territorial del Departament 

d’Ensenyament,un cop el Consell Escolar del centre n’hagi emès el corresponent 

informe. 

q) Altres funcions que per disposicions del Departament d’Educació siguin atribuïdes 

als directors o directores dels centres. 

r) Determinar l’estructura organitzativa necessària i nomenar la persona responsable de 

coordinació de riscos laborals i de medi ambient. Establir i documentar els principis i 

els objectius de l’acció preventiva de riscos laborals. Determinar els procediments 

necessaris per tal d’assegurar l’activitat preventiva i de respecte al medi ambient. 

s) Assignar els recursos necessaris per desplegar l’activitat preventiva i mediambiental i 

comunicar al Departament d’Ensenyament quan no estigui al seu abast. 

t) Promoure la consulta al professorat i al PAS, la formació, la informació i la 

comunicació en matèria preventiva i mediambiental. 

u) Comunicar al Departament d’Ensenyament els accidents laborals i mediambientals 

que es produeixin. Comunicar-hi les malalties laborals, si escau. 

v) Desplegar el projecte de direcció. 

 

Article 8. El cap d’estudis. Competències. 

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

activitats del centre i la seva organització i coordinació, a l’àmbit d’ESO i Batxillerat, 

sota el comandament de la directora del centre. 

Són funcions específiques del cap d’estudis: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el mateix centre com amb els 

centres de procedència de l’alumnat i els centres públics que imparteixen l'educació 

secundària obligatòria de la zona escolar corresponent. Coordinar també,quan 

s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de 
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l’horari escolar i la distribució dels grups, les aules i altres espais docents segons la 

naturalesa de l’activitat acadèmica, tot tenint en compte el parer del claustre. 

b) Exercir la prefectura immediata del personal docent que imparteix ensenyaments a 

l’ESO i Batxillerat. 

c) Convocar, presidir i fer l’acta de les reunions dels equips docents de l’etapa. 

d) Substituir a la directora en cas d’absència. 

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

d’avaluacions finals d’etapa. 

f) Vetllar per l’ordre i la tranquil·litat a l’institut a fi d’aconseguir uns paràmetres 

adequats per desenvolupar una docència de qualitat. 

g) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

h) Establir el sistema de control d’assistència dels alumnes i de comunicació als pares o 

tutors legals i supervisar-ne l’aplicació. 

i) Actualitzar les NOFC i vetllar pel seu compliment en aquelles qüestions que afecten 

l’ordre i la convivència del centre i el bon funcionament de les activitats lectives. 

j) Realitzar una sèrie de tasques concretes a Batxillerat:  

1. Coordinar amb els tutors l’orientació dels alumnes als diferents itineraris 

curriculars. 

2. Coordinar amb l’equip de psicopedagogia i els tutors/es el desenvolupament del 

Pla d’acció tutorial del centre. 

3. Coordinar amb els tutors l’elecció, per part dels alumnes, dels temes del treball 

de recerca. 

4. Coordinar amb els tutors dels treballs de recerca la realització, exposició i 

avaluació dels treballs. 

5. Coordinar amb els diferents departaments del centre la participació en les 

sessions de coordinació de les PAU. 

6. Vetllar per tot el procés d’inscripció i realització de les PAU. 

7. Proposar els millors treballs de recerca per participar en diferents concursos. 

k) Aquelles altres que li siguin encomanades per la directora o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament. 
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Article 9: Cap d’estudis de Formació Professional. 

Correspon al cap d’estudis de Formació Professional: 

a) Impulsar, coordinar i supervisar les accions de formació professional a l’institut 

d’educació secundària i superior d’ensenyament professional. 

b) Coordinar la participació del coordinador de formació professional i dels caps de 

departament en la planificació, programació i avaluació de la formació professional 

específica. 

c) Coordinar, amb els corresponents caps d’estudis, els caps dels departaments de 

formació professional dels diferents instituts d’educació secundària que imparteixen 

de manera coordinada cicles formatius de formació professional específica. 

d) Coordinar i supervisar les accions de formació que s’impulsen per a desenvolupar el 

mòdul de la formació en centres de treball. 

f) Coordinar els tutors de pràctiques professionals. 

g) Impulsar les accions d’innovació i investigació educatives i formació del professorat 

en l’àmbit de la formació professional. 

h) Coordinar-se amb la directora per la prefectura immediata del personal docent que 

imparteixi ensenyaments professionals. 

i) Coordinar els programes de formació professional desenvolupats a l’institut o dirigits 

des d’aquest. 

j) Dirigir les accions d’anàlisis de la inserció professional i laboral dels alumnes.  

k) I aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament. 

 

 

Article 10: Cap d’estudis adjunt/a d’ESO. 

Correspon al cap o la cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació internade 

les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, a l’àmbit de 1r i 2nd’ESO, 

sota el comandament de la directora del centre. 
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Són funcions específiques del cap o la cap d’estudis adjunt: 

a) Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el mateix centre com amb els 

centres de procedència de l’alumnat i els centres públics que imparteixen l'educació 

secundària obligatòria de la zona escolar corresponent. Coordinar també,quan 

s’escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme l'elaboració de 

l’horari escolar i la distribució dels grups, les aules i altres espais docents segons la 

naturalesa de l’activitat acadèmica, tot tenint en compte el parer del claustre. 

b) Exercir la prefectura immediata del personal docent que imparteix ensenyaments a 1r 

i 2n de l’ESO. 

c) Convocar, presidir i fer l’acta de les reunions dels equips docents de l’etapa. 

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

d’avaluacions finals d’etapa. 

e) Vetllar per l’ordre i la tranquil·litat a l’institut a fi d’aconseguir uns paràmetres 

adequats per desenvolupar una docència de qualitat, incloent-hi els relacionats amb 

la comissió de convivència, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals. 

f) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en el centre i fer-ne el 

seguiment. 

g) Establir el sistema de control d’assistència dels alumnes i de comunicació als pares o 

tutors legals, i supervisar-ne l’aplicació. 

h) Dirigir i coordinar les activitats d’acollida que es realitzen amb l’alumnat de 1r i 2n 

d’ESO. 

i) Aquelles altres que li siguin encomanades pel director o directora o atribuïdes pel 

Departament d’Ensenyament. 

 

Article 11. El secretari. Competències. 

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

l’institut, sota el comandament de la directora. 

Són funcions específiques del secretari les següents: 

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

reunions que celebrin. 
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b) Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar.Veure Manual de secretaria. 

c) Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut. 

d) Dur a terme la gestió econòmica del centre i la comptabilitat que se’n deriva i 

elaborar i custodiar la documentació preceptiva. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres juntament amb el director. Elaborar el pressupost del 

centre. 

e) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa de procés de 

preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents. 

f) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets d’acord amb 

la normativa vigent. 

g) Ordenar el procés d’arxiu dels documents de centre, assegurar la unitat dels registres 

i expedients acadèmics i custodiar els documents oficials. 

h) Confegir i mantenir l’inventari general del centre. 

i) 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. 

j) Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició, l’alienació i 

lloguer de béns mobles i els contractes d’obres, de serveis i de subministraments, 

d’acord amb la normativa vigent. 

k) Exercir la prefectura immediata del personal d’administració i serveis. 

l) Obrir i mantenir el registre de nomenaments d’òrgans de coordinació de caràcter 

unipersonal del centre, on se n’explicitarà la seva vigència i a partir dels quals 

s’emetran les certificacions escaients. 

m) Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a de l’institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 
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Article 12. Coordinadora pedagògica 

Correspon a la coordinadora el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es 

desenvolupen a l’institut sota la dependència de la directora. 

Són funcions específiques del coordinadora pedagògica: 

a) Elaborar i actualitzar el PCC, tot procurant la col·laboració i participació dels 

departaments didàctics. Vetllar per la seva concreció en les diferents àrees i matèries 

dels cicles, etapes, nivells i graus que s’imparteixen a l’institut, i supervisar les 

programacions corresponents. 

b) 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 del cicle superior d’educació primària en el si de la 

zona escolar corresponent. 

c) Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i graus 

dels ensenyaments impartits, i vetllar per la seva coherència. 

d) Organitzar l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d’aprenentatge i la singularitat de cada alumne, especialment 

d’aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant la 

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

Proposar les modificacions curriculars que hagin de ser autoritzades pel Departament 

d’Ensenyament quan escaigui. 

e) Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i terminals de cada 

àrea o matèria, juntament amb els caps de departament. 

f) Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, 

nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre. 

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

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixin a l’institut, 

juntament amb els caps de departament. 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

NOFC NOFC 

 

 

 

VERSIÓ V 1.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 21-12-2016  

ARXIU  Pàgina 25 de 120 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

h) Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que es desenvolupin a l’institut, quan escaigui. 

i) Sol·licitar la participació dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica en 

aquelles actuacions quan el tema així ho requereixi. 

j) Coordinar els caps de departament i la resta d’òrgans unipersonals en l’àmbit de la 

seva competència. 

l) Coordinar el funcionament de les diferents comissions. 

k) Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director o atribuïdes per 

disposicions del Departament d’Ensenyament.  
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CAPÍTOL 2. DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 
 

Article 13. Òrgans col·legiats. 

Són òrgans col·legiats el Consell Escolar i el Claustre de professors.  

 

Article 14. El Consell Escolar: composició, elecció, renovació i 

competències. 

És un dels òrgans de participació en el control i la gestió del centre, segons la Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, i segons la Llei 12/2009 de 10 de juliol, que en regula la 

seva composició proporcional i les seves competències. La seva regulació i composició 

mínima està regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

Article 15. Organització i funcionament del consell escolar. 

1. Membres : 

Atenent a les proporcions que s’estableixen en la normativa vigent, el nombre de 

representants el determina el propi Consell Escolar periòdicament, per a cada sector. 

a) Membres nats: 

● La directora del centre, que n’és el President  

● El/la cap d’estudis  

● El secretari del centre (amb veu i sense vot ). És el secretari del Consell Escolar. 

b) Membres de designació directa: 

1 Representant de l’Ajuntament del Vendrell. 

1 Representant de l’Associació de mares i pares d’alumnes, designat directament per la 

Junta de l’AMPA. 

1 Representant del sector empresarial (Amb veu i sense vot ): Persona designada per 

una associació o agrupació empresarial invitada a participar, d’entre els sectors 

relacionats amb la FP que s’imparteix en el centre.  

1 Persona responsable de la coeducació (pot ser professor/a, pare, mare o alumne). 

c) Membres electes : 
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8 Representants del Claustre : professors/es, designats en votació de Claustre. 

1 Representant del PAS : designat per votació entre el personal d’administració i serveis  

3 Representants dels alumnes: designats per votació pels alumnes del centre.  

3 Representants dels pares/mares: designats per votació pels pares i mares amb dret a 

vot.  

 

2. Renovació del Consell Escolar  

a. La renovació dels membres nats és automàtica en el moment de produir-se el canvi 

en l’equip directiu.  

b. La renovació dels membres de designació directa serà atribució de l’entitat 

representada qui podrà fer-la en qualsevol moment, mitjançant un comunicat escrit. 

Cada convocatòria de procés de renovació els serà notificada per si consideren que 

cal procedir a la renovació. 

c. Dels representants dels sectors electes se’n renovarà la meitat cada 2 anys. La 

convocatòria electoral la realitzarà la directora del centre. En el cas del PAS, amb 

representació única, es realitzarà un procés d’elecció cada 2 anys.  

Si durant la vigència del mandat es produeix alguna baixa serà substituïda per 

aquell candidat que en el procés electoral anterior hagi obtingut un nombre de vots 

major entre els no escollits. El temps de representació per al nou incorporat serà el 

que li quedava a la persona substituïda.  

Si no hi ha més candidats suplents en un sector determinat, el lloc vacant no serà 

cobert fins al següent procés electoral, variant així temporalment el nombre de 

membres del Consell a tots els efectes.  

 

3. Competències i funcionament  

Les competències del Consell Escolar venen definides en l’esmentada Llei orgànica i 

que es transcriuen: 

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes als que es refereixen les lleis abans 

esmentades. 
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b) Aprovar i avaluar la programació general anual de l’institut sense perjudici de les 

competències del Claustre, en relació a la planificació i organització del centre. 

c) Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels 

candidats. 

d) Participar en el procés de selecció del director del centre en els termes que la llei 

estableix. Ser informat del nomenament i cessament de la resta de membres de 

l’equip directiu. En el seu cas, previ acord dels seus membres, pres per majoria de 

dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.  

e) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció a que s’estableix en la llei i les 

disposicions que la desenvolupin. 

f) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar per que s’atenguin a la 

normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director es 

corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència 

del centre, el Consell Escolar, a instància de pares/mares o tutors, podrà revisar la 

decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes. 

g) Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la 

igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits 

de la vida personal, familiar i social. 

h) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar i 

aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que s’estableix en 

la Llei. 

i) Fixar les directrius per la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb 

les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes. 

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 

escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en que participi el 

centre. 

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’administració 

competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, 

així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa. 

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.  
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El plenari del Consell es reunirà almenys un cop al trimestre i sempre que el President 

ho consideri necessari. També es convocarà quan ho demanin 1/3 o més dels membres 

amb dret a vot.  

L’horari ordinari de les reunions s’acordarà en la sessió de constitució.  

En aquesta reunió també s’escolliran els membres de les diferents comissions i 

una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva 

entre homes i dones. 

Els acords del Consell i de les seves comissions, sempre que sigui possible, es 

prendran per consens. En cas contrari, es realitzarà votació nominal directa i es 

requerirà la majoria absoluta dels membres del Consell o de la comissió amb dret a vot 

per a prendre els acords en primera convocatòria. En cas de realitzar-se la votació en 

segona convocatòria, l’acord es prendrà per majoria simple, sempre que no es pugui 

ajornar la decisió. Si per raons de calendari es pot ajornar l’acord fins a la propera 

reunió ordinària, es posposarà la decisió.  

A les reunions del Consell Escolar s’hi podrà convidar algun càrrec unipersonal 

de direcció o de coordinació, quan es tractin aspectes del seu àmbit de gestió o de la 

seva competència. 

 

Article 16. Comissions del Consell Escolar. 

Comissions específiques. En el si del Consell Escolar es constituiran, amb caràcter 

ordinari, les comissions que es concreten a continuació. En la seva composició hi 

estaran representats almenys els sectors professors, alumnes i pares/mares d’alumnes. 

Es constituiran de nou després de cada procés de renovació.  

Totes les comissions aixecaran actes de les reunions i seran incorporades 

cronològicament al registre d’actes del Consell Escolar en forma d’annexos.  

 

a) Comissió Econòmica.  

Serà presidida pel director/a i n’actuarà de secretari el del centre. La Comissió 

Econòmica actuarà com a junta de contractació en aquells procediments d’adjudicació 

de serveis que contemplin aquesta figura.  
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També proposarà l’adjudicació de les compres de material quant pel seu import 

requereixi la licitació de tres o més empreses, segons la normativa vigent.  

Realitzarà el seguiment i valoració de l’execució del pressupost, revisarà el 

projecte de pressupost i les seves revisions i els elevarà a l’aprovació del ple del 

Consell.  

Es reunirà d’ordinari un cop per trimestre i tantes vegades com ho consideri 

necessari la directora.  

 

b) Comissió Permanent  

Serà presidida pel director/a, o el/la cap d’estudis per delegació d’aquell, i el secretari 

del centre amb veu i sense vot. En la seva composició hi estaran representats per igual 

els sectors professors i els sectors alumnes i pares/mares en conjunt. Es constituiran de 

nou després de cada procés de renovació.  

Per delegació del Consell Escolar assumeix les competències que en matèria 

d’inscripció i matriculació la normativa atribueixi al Consell. A més, exercirà aquelles 

altres competències que li delegui expressament el Consell Escolar.  

 

c) Comissió de convivència 

Quan la comissió permanent actuï com a Comissió de convivència per a tractar aquells 

aspectes disciplinaris qualificats com a faltes i siguin susceptibles d’aplicar una sanció.  

Es reunirà sempre que la convoqui la directora o a petició dels sectors electes 

representats i sempre que ho requereixin aspectes de disciplina o convivència.  

 

d) Altres comissions 

A més de les comissions esmentades, es podran constituir aquelles de caràcter temporal 

que el Consell consideri necessari per analitzar àmbits concrets de funcionament del 

centre. La seva composició serà definida en el moment de la seva creació pel Consell 

Escolar.  
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Article 17. El Claustre de professors. 

El Claustre és l'òrgan propi de participació del professorat en el govern del centre i té la 

responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si n’és el cas, decidir sobre tots els 

aspectes educatius del centre. Serà presidit pel Director/a. 

 

Composició  

Estarà integrat per la totalitat del professorat que presta servei en el centre.  

 

Article 18.Competències i funcionament del Claustre. 

Les competències del Claustre seran les que li assigna la Llei Orgànica 2/2006, 

d’Educació, així com la LEC 12/2009, i que es detallen a continuació:  

a) Formular a l’equip directiu i al Consell Escolar propostes per a elaborar els projectes 

de centre i la programació general anual.  

b) Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius del 

projectes i de la programació general anual.  

c) Fixar els criteris referents a l’orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels 

alumnes.  

d) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i de la investigació pedagògica 

i en la formació del professorat del centre. 

e) Elegir els seus representants en el Consell Escolar del centre i participar en la 

selecció del director en els termes establerts per la llei esmentada. 

f) Conèixer les candidatures a la direcció del centre i els projectes de direcció 

presentats pels candidats. 

g) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment 

escolar i els resultats de l’avaluació interna i externa en les que participi el centre. 

h) Informar de les normes d’organització i funcionament del centre. 

i) Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 

perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

j) Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 
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k) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa o per les 

respectives normes d’organització i funcionament.  

l) Fer suggeriments de millora pel centre en qualsevol dels seus aspectes. 
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TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

D'ACTIVITATS DOCENTS 

 
CAPÍTOL 1 : ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS 
 

Article 19. Els departaments didàctics. 

En els instituts d’educació secundària es constitueixen departaments didàctics en funció 

de les àrees curriculars de l’educació secundària obligatòria, batxillerat i famílies de 

cicles formatius, en els quals s’integrarà el professorat d’acord amb les seves 

especialitats, agrupades per afinitat. 

En el si de cada departament es coordinen les activitats docents de les àrees i 

matèries corresponents, es concreta el currículum i es vetlla per la metodologia i la 

didàctica de la pràctica docent. 

La direcció nomena el/la cap de departament, un cop escoltada la proposta feta 

pels membres del departament.  

La direcció pot modificar l’estructura dels departaments, agrupant-ne, quan així 

convingui, per racionalització organitzativa i segons els criteris d’afinitat, o establint 

seminaris en el si dels departaments quan la complexitat d’aquests així ho aconselli. 

 

19.1. Composició dels departaments didàctics. 

Pel que fa als departaments didàctics, l'estructura del nostre Institut és la següent: 

a) Departament de Llengua Catalana i Literatura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua Catalana i Literatura. 

 

b) Departament de Llengua Castellana i Literatura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Llengua Castellana i 

Literatura. 
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c) Departament de Llengües Estrangeres. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: Anglès i Francès, així com 

altres llengües estrangeres, si n’hi ha. 

 

d) Departament de Matemàtiques. 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: matemàtiques. 

 

e) Departament de Ciències de la Natura. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: física i química, biologia i 

geologia. 

 

f) Departament Artístic. 

En forma part el professorat de les especialitats següents: educació visual i plàstica i de 

música 

 

g) Departament de Tecnologia. 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: tecnologia. 

 

h) Departament de Ciències Socials 

En forma part el professorat de les especialitats de geografia i història, religió, filosofia, 

cultura clàssica i economia. 

 

i) Departament d’Educació Física 

En forma part el professorat de l’especialitat següent: educació física 
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 k)Departament d’Orientació 

En formen part el professorat d’orientació educativa i els d’atenció a la diversitat. 

 

l) Departament d’Administració 

En forma part el professorat de les especialitats següents: processos de gestió 

administrativa i administració d’empreses. 

 

m)  Departament de Comerç i Màrqueting 

En forma part el professorat de les especialitats següents: processos comercials, 

organització i gestió comercial. 

 

n) Departament d’Electricitat i Electrònica 

En forma part el professorat de les especialitats següents: sistemes electrotècnics i 

automàtics, instal·lacions electrotècniques. 

 

ñ) Departament de Formació i Orientació laboral 

 En forma part el professorat de l’especialitat de formació i orientació laboral.  

 

o) Departament de Serveis Socioculturals i a la Comunitat 

En forma part el professorat de les especialitats següent: Intervenció 

sociocomunitària i serveis a la comunitat. 

 

q) Departament de Transport i Manteniment de Vehicles: 

 En forma part el professorat de les especialitats següents: organització i 

manteniment de vehicles i manteniment de vehicles. 

 

q)Departament de Sanitat: 
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 En forma part el professorat de les especialitats següents: processos sanitaris i 

procediments sanitaris i assistencials. 

 

r) Departament d’Activitats Fisicoesportives 

En forma part el professorat de l’especialitat d’educació física  

La directora establirà l’adscripció dels membres del professorat de les 

especialitats no especificades a l’apartat anterior als corresponents departaments 

didàctics. 

 

19.2. Les funcions dels departaments. 

Les funcions dels departaments, la seva estructura, així com l’elecció i funcions del cap 

de departament venen marcades per la legislatura vigent. 

En particular, les seves competències són: 

a) Formular propostes a l’equip directiu i al Claustre relatives a l’elaboració del 

Projecte educatiu i la Programació general anual. 

b) Formular propostes a la reunió de caps de departament relatives a l'elaboració dels 

Projectes curriculars d’etapa.  

c) Elaborar, abans de començar el curs, la Programació didàctica corresponen a les 

àrees, matèries i mòduls integrats en el departament, sota la coordinació del cap de 

departament i d’acord amb les directrius generals establertes en la reunió de caps de 

departament. Les programacions seran aprovades pels departament i validades per 

l’equip directiu. 

d) Donar el resum de la programació a tot l’alumnat. 

e) Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament dels 

seus membres 

f) Mantenir actualitzada la metodologia didàctica. 

g) Col·laborar amb el Departament d’Orientació en la prevenció i detecció de 

problemes d’aprenentatge i elaborar la programació i aplicació d’adaptacions 

curriculars per aquells alumnes que ho necessitin, entre ells els alumnes de nee i els 

que segueixen programes de diversificació. 
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h) Organitzar i realitzar activitats complementàries en col·laboració amb el 

departament corresponen. 

i) Organitzar i realitzar les proves necessàries per els alumnes de Batxillerat, ESO i CF 

amb matèries pendents, inclosos ex-alumnes d’ESO que es presenten per lliure.  

j) Resoldre les reclamacions derivades del procés d’avaluació que els alumnes 

formulin al departament i dictar els informes pertinents. 

 

k) Elaborar, a final de curs, una Memòria en la que s’avaluarà el desenvolupament de 

la Programació didàctica, la pràctica docent, els resultats obtinguts, propostes de 

millora... 

l) Proposar matèries optatives que depenguin del departament i que seran impartides 

pel seu professorat. 

m) Elaborar el Pla anual del departament. 

n) Avaluar, analitzar i fer propostes de millora dels resultats acadèmics de les matèries. 

o) Realitzar de manera periòdica reunions dels seus membres per tal de tractar 

conjuntament els temes mencionats anteriorment. 

p) Realitzar totes aquelles tasques que al llarg del curs surgeixin a les reunions de caps 

de departament. 

q) I els encàrrecs que la direcció faci. 

 

19.3. Les competències del cap de departament: 

Les competències del cap de departament són: 

a) Participar en l’elaboració del PCC, redactar la Programació didàctica del 

departament a on s’agrupen totes les matèries o mòduls que se integren en el 

departament. 

b) Assistir a la reunió de caps de departament amb la direcció i transmetre els 

acords d’aquestes reunions als membres dels seus departaments didàctics. 

c) Dirigir y coordinar les activitats acadèmiques del departament. 
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d) Convocar i presidir les reunions ordinàries del departament i les que, amb 

caràcter extraordinari, s’haguessin de celebrar. I redactar els acords presos a 

les reunions segons model digital establert per l’Institut.  

e) Elaborar i donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a la 

programació, amb especial referència als objectius, als mínims exigibles i als 

criteris d’avaluació.Recollir els resguards dels resums de la programació 

donats als alumnes, per tots els professors que formen part del departament. 

f) Realitzar les convocatòries, quan corresponguin, dels exàmens per a l’alumnat 

amb matèries pendents, alumnes lliures, i de les proves extraordinàries, 

sempre en coordinació amb el/a cap d’estudis. Presidir la realització dels 

exercicis corresponents i avaluar-los en col·laboració amb els membres del 

departament. 

g) Vetllar pel compliment de la Programació didàctica del departament i la 

correcta aplicació dels criteris d’avaluació. 

g) Resoldre les reclamacions de final de curs que afectin al seu departament, 

d’acord amb les deliberacions dels seus membres i elaborar els informes 

pertinents. 

h) Coordinar l’organització d’espais i instal·lacions, adquirir el material i 

l’equipament específic assignat al departament i vetllar, pel seu manteniment.  

i) Promoure l’avaluació de la pràctica docent del seu departament i dels diferents 

projectes i activitats del mateix. 

j) Col·laborar en les avaluacions que sobre el funcionament i les activitats del 

centre es realitzin. 

l)Analitzar els resultats acadèmics de la seva matèria partint dels resultats de les 

avaluacions. Plantejar propostes de millora. 

k) Fer el seguiment de les programacions del professorat del seu departament. 

Aquesta revisió ha de ser trimestral seguint el model establert per la direcció 

  n)  Els encàrrecs que la direcció faci. 
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Article 20. Els equips docents. 

L’equip docent està constituït pel conjunt de professors que imparteixen docència a un 

mateix grup d’alumnes. Està coordinat pel coordinador d’etapa corresponent, el/a tutor/a 

i/o els caps d’estudis a l’ESO i el batxillerat, i pel tutor del grup corresponent als Cicles 

Formatius(en els cicles de 2 anys portarà l'equip docent el tutor de 2n curs). 

Aquest equip garanteix l’actuació coordinada en l’establiment de criteris 

unificats pel manteniment de la convivència dels alumnes, la resolució de conflictes, 

quan s’escaigui, i la informació als pares. Es constitueix en junta d’avaluació per fer el 

seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants. Així com l’anàlisi dels 

resultats obtinguts a cada avaluació pels grups classe i proposar millores vers a la 

millora dels resultats acadèmics i la revisió de les guies d’alumnes i de les 

programacions didàctiques si escau. 

Dins els equips docents, els equips de tutors de cada cicle i/o etapa són els 

encarregats del desenvolupament de la matèria de tutoria i de l’aplicació en general del 

Pla d’acció tutorial, amb l’assessorament de l’equip d’orientació del centre, si escau. 

 

 

Article 21. Les Comissions i equips de millora. 

Les comissions, de manera genèrica, es reuniran l’últim dimecres de mes, dins l’horari 

de reunió de departament. 

Un/una docent no pot acumular més de dos càrrecs  quan aquestos comportin 

disminució d’hores lectives. 

 

21. 1. Comissió de caps de departament. 

Composició. 

Serà presidida pel coordinador/a pedagògic/a i estarà formada pels caps de departament 

de tots els departaments didàctics del centre.  
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Funcions. 

Les funcions de la comissió es centren en l’àmbit pedagògic i curricular, que actuarà 

com a òrgan de consulta prèvia a la presentació de propostes al Claustre.  

a) Avaluar la programació acadèmica general de l’institut i fer propostes per 

la planificació del curs següent.  

b) Ser consultada en el procés de redacció i revisió del Projecte Educatiu, les 

NOFC, el PCC i el PAT, com a pas previ al Claustre.  

c) Informar o proposar iniciatives d’experimentació pedagògica a implantar 

en el centre. 

d) Valorar la incidència de la formació del professorat sobre l’acció 

acadèmica i informar del pla de formació de centre elaborat a partir de les 

necessitats detectades en els diferents departaments.  

e) Fer propostes en relació als criteris generals d’avaluació i de recuperació 

dels alumnes.  

f) Analitzar i elaborar propostes en relació a la millora del rendiment 

acadèmic i dels resultats de l’avaluació del centre fetes per l’administració 

educativa.  

g) Vetllar pel compliment i posterior avaluació dels PCC de cada estudi que 

composa el nostre centre. 

h) Estar informada de les accions implantades en els diferents departaments 

didàctics per millorar els resultats acadèmics i la satisfacció de l’alumnat.  

i) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin l’acció educativa del centre.  

j) Proposar la planificació general de les sessions d’avaluació i el calendari 

d'exàmens o proves extraordinàries, d’acord amb la directiva  

k) Planificar i/o revisar la planificació del mapa estratègic de les 

competències bàsiques.  

l) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per la direcció del centre.  

 

Plantejar recursos i fer la revisió per aconseguir millorar els resultats acadèmics 
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Periodicitat. 

Pel desenvolupament de les seves competències, la comissió es reunirà cada setmana, 

sempre i quan sigui necessari. Serà la coordinadora qui convoqui tant les reunions 

ordinàries com extraordinàries.  

 

21. 2. Comissió de qualitat i millora. 

Composició. 

Els/les responsable de les estratègies i el coordinador de qualitat. 

Funcions. 

Bàsicament les seves funcions són: 

a) Vetllar pel seguiment del pla de qualitat per mantenir i millorar el sistema de 

qualitat establert al centre  

b) Vetllar per la gestió de la documentació, del control de la satisfacció dels 

diferents grups d’interès. 

c) Reunió mensual per tal de revisar la planificació dels objectius a 

desenvolupar. 

d) Proposar actuacions per millorar les tasques a realitzar. 

e) Comentar en el Claustre les accions que des del pla estratègic s’estan fent. 

f) Els encàrrecs que la direcció faci. 

 

21. 3.Comissió d’atenció a la diversitat de l’ESO (CAD). 

Composició. 

Està formada per la directora, que la presideix,la coordinadora pedagògica (si escau), 

professorat representant de diferents àrees curriculars del centre i professorat implicat 

en diversos recursos d’atenció a la diversitat que hi ha al centre(mestre de terapèutica, 

professora d’orientació educativa,professorat de l’aula d’acollida, professionals de 
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l’USEE, professorat dels grups de diversificació curricular, docent de les àrees 

instrumentals...). 

 

Funcions. 

La comissió està destinada a l’anàlisi dels projectes que es porten a terme pera atendre 

les necessitats educatives de l’alumnat i proposar millores. Els punts amb què 

s’intentaran realitzar les millores són: 

a) L’acció tutorial: hores de tutoria, PAT, cotutories, altres recursos com la 

mediació. 

b) Adaptacions i modificacions curriculars: agrupaments dels cursos per nivells. 

c) Atenció a la diversitat de tot l’alumnat: agrupaments flexibles a les àrees 

instrumentals. Desdoblaments a la resta d’àrees.Intervenció de 2 professors/es a 

l’aula, etc. 

d) Atenció a l’alumnat de NEE: atencions individuals, programes de diversificació 

curricular, USEE, UEC, EAP. 

e) Atenció a l’alumnat nouvingut: aula d’acollida, projecte padrins o parelles 

lingüístiques, PII ( programes individuals intensius). 

f) Proposta i revisió dels PI (programes individualitzats). 

g) Revisió de les propostes de millora sorgides a partir de l’anàlisi de resultats 

acadèmics trimestrals. S’han d’aplicar (les propostes, com a molt tard la 

quinzena posterior a l’avaluació) perquè doni temps a l’aplicació i posterior 

anàlisi. 

h) I els encàrrecs que la direcció faci. 

21. 4. Comissió mediateca. 

Composició. 

La coordinadora de mediateca i diversos professors/es. 

Funcions. 

Bàsicament les seves funcions són: 
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a) Encarregar-se de l’obertura durant tots els patis de les dues biblioteques. 

b) Vetllar pel fons bibliogràfic. 

c) Controlar i realitzar el servei de préstec de llibres i/o fons de la mediateca. 

d) Participar en activitats amb biblioteques del municipi. 

e) Portar a terme activitats relatives al Pla d’impuls de la lectura. 

f) Portar a terme el programa de Biblioteca Oberta. 

g) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

21.5. Comissió extraescolars. 

Composició. 

Està composada pel/la coordinador/a d’extraescolars, professorat (el número pot variar 

depenent del curs), delegats d’alumnes i pares. 

 

Funcions. 

Li correspon la coordinació general de les activitats escolars complementàries i de les 

activitats extraescolars del centre. 

La comissió està subdividida en diferents subcomissions (si el número de 

components ho permet) i tenen una determinada funció:  

a) Nadal, Carnaval, Excursions, Jornades Culturals.Cada una de les comissions té 

un responsable que ha de coordinar el grup de professors que hi pertanyen i, 

després, donar comptes a la coordinadora d’extraescolars.  

b) Establir el protocol per portar a terme qualsevol activitat (annexes). 

c) Proposar activitats per millorar la cohesió entre els companys: aniversaris, 

sopars, sortides... 

d) I els encàrrecs que la direcció faci. 
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21.6. Comissió web i TAC. 

Composició. 

El/la coordinador/a de la pàgina web i diferents professors que elaboren els continguts 

 

Funcions. 

a) Confeccionar l’estructura bàsica de la pàgina. 

b) Omplir la web dels continguts mínims per a fer-la operativa, tenint en compte 

que en el futur s’hauran d’anar actualitzant i ampliant continguts de forma 

permanent en funció de les necessitats del centre. 

c) Convertir la página web en un vehicle de comunicació immediat, flexible, 

interactiu i funcional, del qual se’n beneficiïn alumnes, pares i mares i 

professorat. 

d) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

21.7. Comissió mediació. 

 

Composició. 

El/la coordinador/a de mediació i professorat, pares i alumnes. 

Funcions. 

Els objectius de la comissió de mediació són:  

a) Enfortir els lligams en el si de la comunitat educativa. 

b) Educar íntegrament l’alumnat que conforma el nostre centre educatiu. 

c) Crear un bon clima per dur a terme l’ensenyament-aprenentatge de qualsevol 

tasca educativa. 

d) Obrir canals de comunicació afavorint el diàleg. 
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e) Explorar les posicions inicials de cada persona. 

f) Ajudar a comprendre les necessitats i interessos propis i dels altres. 

g) Fomentar el pensament creatiu. 

h) Valorar les manifestacions de reconeixement d’una part envers de l’altra. 

i) Ajudar a formular acords que resolguin els problemes actuals,que restaurin les 

relacions i previnguin necessitats futures. 

j) Enfortir les relacions afectives i d’interrelació. 

k) Treballar l’educació emocional. 

l) Preparar als participants per a un món divers i multicultural. 

m) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

21.8. Comissió Social de l’ESO. 

 

Composició. 

La professora d’orientació educativa, el mestre de pedagogia terapèutica, els caps 

d’estudis, membres de l’EAP i membres de l’Ajuntament i del Consell Comarcal. 

Funcions. 

a) Revisar els possibles absentistes del centre i elaborar pla de treball. 

b) Avaluar les necessitats dels alumnes amb risc social. 

c) Reunir-se mensualment amb representants de l’Ajuntament, el Consell Comarcal 

i l’EAP per revisar els diferents casos que es puguin detectar en el centre. 

d) Plantejar propostes de millora de la cohesió social. 

 

21.9.Comissió de promoció de centre.  

 

Composició. 
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Està composta per membres de l’equip directiu i professorat. 

 

Funcions. 

1) Organitzar les jornades de portes obertes del centre i qualsevol altre activitat de 

foment del centre. 

2) Fer propostes per millorar el coneixement que es té del nostre centre. 

 

21.10. Comissió de mobilitat internacional(Erasmus +,Comenius). 

 

Composició. 

Coordinador/a de la comissió i professorat. 

Funcions. 

- Portar a terme totes les activitats establertes als projectes de mobilitat en els quals 

el centre participa. 

- Omplir la documentació pertinent. 

21.11Equip de millora del projecte d’orientació de l’ESO 

Composició.- 

2 professors/es i una persona de l’equip directiu 

Funcions.- 

- Coordinació d’accions dins l’aula 

- Fer material 

- I els encàrrecs que la direcció faci. 
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21.12.- Equip de millora Projectes d’FP 

Composició.- 

El coordinador de projectes d’FP, el cap d’estudis i professorat d’FP. 

Funcions.- 

- Seguiment de la implementació de l’innova FP 

- Seguiment de la implementació de la formació Dual 

- Coordinació de la realització de la formació a demanda de les empreses 

- I els encàrrecs que la direcció faci. 

12.13.- Equip de millora Orientació FP 

Composició .- 

La coordinadora del projecte, el cap d’estudis i professorat d’FP 

Funcions.- 

- Gestionar l’Assessorament i el reconeixement. 

- Gestionar l’orientació educativa professional de l’alumnat (PAT) 

- Gestionat El Punt d’orientació professional 

- I els encàrrecs que la direcció faci. 

 

21.14.Altres comissions o equips de millora. 

 

Al llarg del curs es poden formar diferents comissions segons les necessitats 

aparegudes. La composició i funcions de les mateixes s’inclouran a aquests NOFC en 

els annexos. 
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CAPÍTOL 2: ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS 
 

Un/una docent no pot acumular més de dos càrrecs  quan aquestos comportin 

disminució d’hores lectives. 

Article 22. Funcions del coordinador/a d’extraescolars. 

Bàsicament les seves funcions són: 

a) Portar un registre de les sortides. 

b) Convocar la Comissió d’activitats Escolars del Centre, presidir-la i fer l’acta 

corresponent. 

c) Donar a conèixer als alumnes la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries i a les activitats extraescolars. 

d) Recollir la valoració de cada sortida feta pels professors organitzadors. 

e) Donar suport a l’organització, permisos (en cas d’anar a l’estranger) i 

contactes amb empreses, transport, etc.  

f) Presentar a final de curs una memòria de l’any seguint les pautes establertes 

per qualitat, així com la planificació anual. 

g) Facilitar al professorat la documentació necessària per realitzar les activitats. 

(Sistema de gestió documental) 

h) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

Article 23. Funcions coordinador/a LIC. 

Per potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social, el/la coordinador/a de llengua, 

interculturalitat i cohesió social ha de desenvolupar les funcions següents:  

a) Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, 

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 

intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 

educatiu plurilingüe.  
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b) Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

d’organització del centre (PEC, PLC, NOFC, Pla d’acollida i integració, 

programació general anual del centre, etc.) i en la gestió de les actuacions que 

fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a 

l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació 

intercultural i la convivència en el centre.  

c) Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la 

convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, 

afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats.  

d) Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en 

risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i 

coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen.  

e) Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla educatiu 

d’entorn.  

f) Fer la memòria i planificació anual 

g) Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 

delegació de la direcció del centre.  

h) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

Article 24. Funcions del/la coordinador/a de mediateca. 

Les seves funcions seran les següents: 

a) Assegurar l’organització, manteniment i la correcta utilització dels recursos 

documentals i de les biblioteques del centre. 

b) Atendre a l’alumnat que utilitza la biblioteca amb l’ajuda dels professors que tenen 

assignades hores d’atenció de la mateixa, facilitant l’accés a diferents fonts 

d’informació i orientant-los sobre la seva utilització. 

c) Difondre, entre el professorat i l’alumnat, informació bibliogràfica i cultural. 

d) Col·laborar a la promoció de la lectura com a mitjà de comunicació, entreteniment i 

oci. 
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e) Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca. 

f) Fer la memòria i planificació anual. 

g) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

 

Article 25. Funcions del/la coordinador/a informàtic/a. 

Les seves funcions seran les següents:  

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

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

b) Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis 

del centre en l’ús del maquinari i programari, específicament de les aplicacions 

de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament. 

c) Coordinar-se amb els diferents responsables de les aules específiques. 

d) Vetllar pel bon funcionament i manteniment de les instal·lacions i els 

equipaments informàtics i telemàtics del centre. 

e) Assessorar al professorat en la utilització educativa dels programes i 

equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre 

la seva formació permanent en aquest tema. 

f) Confeccionar un esquema de la distribució informàtica del centre. 

g) Facilitar i animar al professorat a utilitzar els mitjans informàtics  

h)  En coordinació amb la Prefectura d’Estudis, establir l’horari d’utilització de les 

aules d’informàtica i donar-lo a conèixer al professorat perquè ho utilitzi. 

i) Vigilar el manteniment de mitjans informàtics en general.  

j) Assessorar sobre adquisicions de mitjans informàtics.  

k) Convocar i coordinar les sessions de treball dels equips de professors que 

participin en els programes.  

l) Conèixer i actualitzar l’inventari dels mitjans informàtics.  

m) Realitzar els informes que li siguin requerits per part de la direcció.  

n) Participar en el curs que des del CRP es fa sobre les TIC. 
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o) Fer la memòria i planificació anual. 

p) Aquelles altres que la directora de l’institut li encomani en relació amb els 

recursos informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament 

d’Ensenyament, o qualsevol altra funció relativa a la utilització dels mitjans 

informàtics com a recurs didàctic.  

q) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

 

Article 26. Funcions del/la coordinador/a de riscos laborals. 

Correspon als coordinadors i coordinadores de prevenció de riscos laborals promoure i 

coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant, hauran de: 

a) Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i 

fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors i treballadores en l’acció 

preventiva, d’acord amb les orientacions del servei de prevenció de riscos 

laborals.  

b) Controlar els possibles riscos laborals que se’n puguin derivar quan es facin 

obres en el centre. 

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

també en la implantació, la planificació i la realització dels simulacres 

d’evacuació.  

d) Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb 

el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat 

(diferents espais, adequació...).  

e) Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 

persones, els telèfons i l’estructura.  

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

complementària a les revisions oficials.  

g) Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.  

h) Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  
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i) Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en 

l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre.  

j) Coordinar la formació de les treballadores i dels treballadors del centre en 

matèria de prevenció de riscos laborals.  

k) Coordinar les tasques de reparacions del centre per tal que en un període breu de 

temps estiguin solventats. Qualsevol despesa important que s’hagi de fer s’haurà 

de consultar amb la direcció. 

l) Fer la memòria i planificació anual. 

m) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

 

Article 27. Funcions del/la coordinador/a de mediació. 

Són funcions del/a coordinador/a:  

a) Convocar, presidir i fer l’acta de les reunions de la Comissió de Mediació. 

b) Reconèixer i potenciar els recursos existents al centre. 

c) Combinar el funcionament del servei de mediació amb la formació de les 

persones que utilitzaran aquest servei. 

d) Potenciar la confiança en les persones que han de fer-se càrrec de les 

situacions conflictives que genera la quotidianitat en el centre. 

e) Fomentar la cultura de la mediació en la previsió i resolució de conflictes. 

f) Planificar les posibles mediacions que es facin en el centre. 

g) Fer la memòria i planificació anual. 

h) Proposar actuacions per mantenir una bossa de mediadors de la comunitat 

educativa. 

i) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

Article 28. Funcions del/la coordinador/a d’educació secundària 

obligatòria (cal afegir les funcions del de Batxillerat) 

Són funcions del/a coordinador/a d’ESO: 

a) Reunió setmanal amb els caps d’estudis per la coordinació dels equips docents. 
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b) Tractament de la disciplina, fent suport als caps d’estudis. 

c) Organitzar de la jornada de portes obertes. 

d) Col·laborar en l’organització d’extraescolars. 

e) Coordinar les reunions de delegats conjuntament amb els coordinadors 

d’extraescolars i pedagogia. 

f) I els encàrrecs que la direcció li faci. 

 

Article 29. Funcions del/la coordinador/a de formació professional i de 

pràctiques en les empreses. 

Són funcions del/la coordinador/a de formació professional i de pràctiques en les 

empreses: 

a) Coordinar els criteris d’actuació i les normes a seguir per part dels professors i 

alumnes en el conjunt dels cicles formatius, fent suport al cap d’estudis. 

b) Vetllar per l’adequació de les accions dels tutors de grup i de pràctiques 

professionals, tot coordinant-les. 

c) Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit 

territorial on és ubicat l’institut, d’acord amb la planificació, els criteris i programes 

del Departament d’Ensenyament. 

d) Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i 

les empreses de l’àrea d’influència. 

e) Establir relacions amb les empreses per a la realització de les pràctiques. 

 

Article 30.Funcions del/la coordinador/a de qualitat 

El/la coordinador/a de qualitat, bàsicament,assumeix la responsabilitat del procés de 

Desenvolupament del Sistema de Qualitat i de la Gestió de la Qualitat, juntament amb la 

Comissió de Qualitat.Entre altres funcions ha de realizar: 

a) Informar al claustre de la ubicació de la documentació general del centre. 
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b) Participar en les coordinacions de qualitat per tal de mantenir i millorar el 

sistema de qualitat establert al centre. 

c) Vetllar per a que tots els companys facin servir els documents que s’han aprovat. 

d) Preparar les auditories. 

e) Planificar les no conformitats i controlar la temporalització i realització 

d’aquestes. 

f) Convocar, presidir i fer l’acta de les reunions de comissió de qualitat. 

g) Fer la memòria i planificació anual. 

h) I els encàrrecs que la direcció li faci. 
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TÍTOL IV. ALTRES ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
 
CAPÍTOL 1. PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES 
 

Article 31. Participació dels alumnes en general. 

Els alumnes, com a membres de la comunitat educativa, tindran els drets i deures que es 

contemplen en la legislació vigent i tots els que estan regulats en les presents NOFC. 

Les vies de participació de l’alumnat al centre seran:  

 

a) Delegats i Sotsdelegats.  

b) Junta de Delegats.  

c) Representants en el Consell Escolar.  

 

Article 32.Participació dels delegats i sotsdelegats. 

Cada grup d’estudiants escollirà, per sufragi secret i directe, durant el primer mes del 

curs escolar, un delegat de grup que formarà part de la Junta de Delegats. S’escollirà 

també un sotsdelegat, que substituirà al delegat/a en cas d’absència o malaltia i el 

recolzarà en les seves funcions. Davant l’absència de candidats, el tutor nomenarà 

directament ambdós càrrecs.  

Les eleccions de delegats seran organitzades i convocades per la direcció en 

col·laboració amb els tutors dels grups i els representants dels alumnes en el Consell 

Escolar.  

El mandat dels delegats i sotsdelegats finalitzarà amb el curs escolar en que 

foren escollits.  

Els delegats i sotsdelegats podran ésser revocats, previ informe raonat dirigit al 

tutor, per majoria absoluta del grup d’alumnes que els havien escollit i/o pel tutor si les 

circumstàncies ho requereixen. En aquest cas, es procedirà a la convocatòria de noves 

eleccions en un termini de quinze dies i d’acord amb l'establert en el punt anterior.  
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Els delegats no podran ser sancionats per l’exercici de les funcions que els 

encomana el present reglament.  

 

 

Correspon al delegat de grup:  

 

a) Ser el portaveu i el representant de la seva classe davant de qualsevol òrgan 

col·legiat o unipersonal de l’institut i la Junta de Delegats, exposant les 

suggerències i reclamacions del grup al que representen, sense que això comporti 

cap reprimenda cap a ell com a persona individual. 

b) Assistir a les reunions de la Junta de Delegats i participar en les seves 

deliberacions.  

c) Fomentar la convivència entre els alumnes del seu grup.  

d) Col·laborar amb el tutor i amb l’equip docent en els temes que afecten al 

funcionament del grup.  

e) Col·laborar amb el professorat i amb els òrgans de govern de l’institut pel seu bon 

funcionament.  

f) Cuidar de l’adequada utilització del material i de les instal·lacions de l’institut i 

comunicar al tutor, o en el seu defecte al secretari del centre, de tots els 

desperfectes que observi.  

g) Assitir a les juntes d’avaluació en representació del seu grup a l’inici de les 

mateixes. 

 

Article 33. Participació de la junta de delegats. 

En l’institut existirà una Junta de Delegats integrada pels delegats dels diferents grups i 

pels representants dels alumnes en el Consell Escolar. Es constituirà un cop escollits els 

delegats i sotsdelegats de tots els grups del centre i s’escollirà per majoria absoluta al 

seu President que actuarà com a coordinador i portaveu de la Junta.  
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La Junta de Delegats podrà reunir-se en ple o, quan la naturalesa dels problemes 

ho faci més convenient, en comissions, i en tot cas ho farà abans i/o després de cada una 

de las reunions que celebri el Consell Escolar.  

El cap d’estudis facilitarà a la Junta de Delegats un espai adequat per a que 

pugui celebrar les seves reunions i els mitjans materials necessaris per al seu correcte 

funcionament.  

 

 

La Junta de Delegats tindrà les següents funcions: 

 

a) Informar als representants dels alumnes en el Consell Escolar dels problemes de 

cada grup o curs.  

b) Rebre informació dels representants dels alumnes en dit Consell sobre els temes 

tractats en el mateix i de les confederacions, federacions estudiantils i 

organitzacions juvenils legalment constituïdes.  

c) Elaborar informes per al Consell Escolar a iniciativa pròpia o a petició d’aquest.  

d) Elaborar propostes de modificacions de les NOFC, dins l’àmbit de la seva 

competència.  

e) Informar als estudiants de les activitats de la Junta.  

f) Formular propostes de criteris per a l’elaboració dels horaris d’activitats docents 

i extraescolars.  

g) Debatre els assumptes que hagi de tractar el Consell Escolar en l’àmbit de la 

seva competència i realitzar propostes de resolució als seus representants en el 

mateix.  

 

Quan ho sol·liciti, la Junta de Delegats, en ple o en comissió, haurà de ser escoltada pels 

òrgans de govern de l’institut en els assumptes que, per la seva naturalesa, requereixin la 

seva audiència i, especialment, en el que es refereix a:  

 

a) Celebració de proves i exàmens.  
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b) Establiment i desenvolupament d’activitats culturals, recreatives i esportives en 

l’institut.  

c) Presentació de reclamacions en els casos d’abandonament o incompliment de les 

tasques educatives per part de l’institut.  

d) Al·legacions i reclamacions sobre l’objectivitat i eficàcia en la valoració del 

rendiment acadèmic dels alumnes.  

e) Proposta de sancions als alumnes per la comissió de faltes que portin aparellada la 

incoació d’expedient.  

f) Altres actuacions i decisions que afecten de mode específic als alumnes.  

Els membres de la Junta de Delegats en l’exercici de les seves funcions tindran dret a 

conèixer i consultar les actes de las sessions del Consell Escolar i qualsevol altra 

documentació administrativa del Centre, excepte aquella que en cas de difondre’s 

pogués afectar al dret a la intimitat de les persones.  

 

Article 34.Els representants en el Consell Escolar. 

Els representants dels alumnes en el Consell Escolar seran escollits per l’alumnat 

matriculats en l’institut.  

La taula electoral estarà constituïda per la directora de l’institut, que actuarà de 

presidenta, i dos alumnes designats per sorteig. Actuarà de secretari/a un/a alumne/a.  

La votació serà directa, secreta i no delegable. Cada alumne/a farà constar en la 

seva papereta, com a màxim, tants noms de candidats com llocs a cobrir. La votació 

s’efectuarà d’acord amb les instruccions que dicti la Junta Electoral. 

 

Article 35.Les reunions generals de alumnes. 

Els alumnes podran reunir-se en assemblea per a tractar temes generals. Preferentment 

les reunions es faran en període no lectiu. En aquest cas, sol·licitaran a l’equip directiu, 

amb vint-i-quatre hores d’antelació un espai al centre.  



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

NOFC NOFC 

 

 

 

VERSIÓ V 1.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 21-12-2016  

ARXIU  Pàgina 59 de 120 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

Podran realitzar-se, amb caràcter extraordinari, aquestes reunions en període 

lectiu sempre i quan sol·licitin la corresponent autorització a l’equip directiu amb 

l’antelació abans citada i aquest la concedeixi.  

Les assemblees d’alumnes podran comptar amb la presència de representants 

d’associacions d’alumnes. 

 

 

CAPÍTOL 2. PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

Article 36. Participació del professorat en general. 

A banda del Claustre i del Consell Escolar, podran existir altres òrgans de participació 

del professorat del centre que seran regulats per aquesta normativa, entre ells, les 

diferents comissions.  

Els Caps de les comissions decidiran quin professor/a necessiten a la seva comissió 

segons el perfil de tasques a realitzar. Les funcions de les diferents comissions i dels 

seus representants quedaran establertes als protocols d’actuació i organigrames de 

cadascuna de les comissions de l’institut.  

Cada professor/a només podrà ser membre d’una comissió, exceptuant la CAD. 

 

CAPÍTOL 3. PARTICIPACIÓ DELS/LES PARES/MARES 
 

Article 37. Les associacions de pares i mares. 

Els pares i mares de l’Institut es podran reunir lliurement, segons el que disposa la 

normativa vigent. Tota associació serà regulada en aquesta Normativa.  

L’ AMPA podrà:  

a) Portar al Consell Escolar propostes per a l’elaboració del Projecte educatiu i de 

la Programació general anual.  

b) Informar al Consell Escolar d’aquells aspectes de la marxa de l’institut que 

consideri oportuns.  

c) Informar a tots els membres de la comunitat educativa de la seva activitat.  
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d) Rebre informació del Consell Escolar sobre els temes tractats en el mateix, així 

com rebre l’ordre del dia del Consell abans de la seva celebració, amb l’objectiu 

de poder elaborar propostes.  

e) Elaborar informes pel Consell Escolar per pròpia iniciativa o a petició d’aquest.  

f) Elaborar propostes de modificació del NOFC.  

g) Formular propostes per a la realització d’activitats complementàries.  

h) Conèixer els resultats acadèmics globals i la valoració que dels mateixos realitzi 

el Consell Escolar.  

i) Rebre un exemplar del Projecte educatiu, dels Projectes curriculars d’etapa i de 

les seves modificacions.  

j) Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel 

centre.  

k) Fomentar la col·laboració entre tots els membres de la comunitat educativa.  

l) Utilitzar les instal·lacions del centre en els termes que estableixi el Consell 

Escolar.  

m) Participar en les actuacions del centre (extraescolars, de mediació, web...). 

L’Equip Directiu facilitarà a l’AMPA un espai adequat per poder celebrar les seves 

reunions i els mitjans materials necessaris per al seu correcte funcionament sempre i 

quan siguin sol·licitats a la Directora del Centre amb una antelació mínima de vint-i-

quatre hores.  
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TÍTOL V. DRETS I DEURES DELS MEMBRES DE 

LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
CAPÍTOL 1. DRETS I DEURES DE L'ALUMNAT. 
 

Article 38. Principis generals sobre els drets i deures de l’alumnat. 

Seguint la normativa vigent que regula els drets i deures de l'alumnat i els principis del 

nostre PEC. 

 

Article 39. Drets de l’alumnat. 

39.1.Dret a la formació. 

L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament 

integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament 

acceptats en la nostra societat. Per fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de 

comprendre: 

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la 

tolerancia i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la 

història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la 

contribució a la millora de l'entorn natural i del patrimoni cultural. 

c) L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, 

com també de coneixements científics, tècnics, humanístics,històrics i artístics i 

d’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

d) L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions 

harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 

e) La capacitació per a l’exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. 

f) La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el 

cas de l'alumnat menor d’edat, les dels seus pares,mares o persones en qui recau 

l’exercici de la tutela, dins el marc legalment establert. 
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g) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 

h) La formació per a la pau, la cooperació,la participació i la solidaritat entre els 

pobles. 

i) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques. 

 

Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució 

espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en 

consideració, entre altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els interessos de 

l’alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

 

39.2.Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

 

L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment 

escolar,per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, 

d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament. 

L’alumnat i, quan és menor d’edat, als seus pares, tenen dret a sol·licitar 

aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus 

aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions 

que, coma resultat del procés d’avaluació, s’adoptin alfinal d’un curs, cicle o etapa 

d’acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions hande fonamentar-se en 

alguna de les causes següents: 

a) La inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels seus elements en relació 

amb els objectius o continguts de la matèria, unitat formativa o mòdul sotmès a 

avaluació, o amb el nivell previst ala programació per l’òrgan didàctic 

corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts. 
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39.3.Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, 

a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles 

creences i conviccions. 

L’alumnat, i els seus pares, si l'alumne és menor d’edat, té dret a rebre 

informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi 

del centre. 

L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones 

sense manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

 

39.4.Dret a la integritat i la dignitat personal. 

L’alumnat té els drets següents: 

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva 

dignitat personal. 

b) A la protecció contra tota agressió física,emocional o moral. 

c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene 

adequades. 

d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els 

companys. 

e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de 

què disposin relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sense 

perjudici de satisfer les necessitats d’informació de l’administració educativa i 

els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i de l’obligació de 

comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin 

implicar maltractaments pera l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels 

deures establerts per les lleis de protecció del menor. 
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39.5.Dret de participació. 

L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 

preveu la legislació vigent. 

El sistema de representació de l’alumnat, mitjançant delegats i delegades, el 

funcionament d'un consell de delegats i delegades, i la representació de l’alumnat en el 

Consell Escolar del centre, ja queda regulat en aquestes NOFC en l’apartat 

corresponent. 

Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i 

consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les 

seves activitats, a criteri del director o de la directora del centre,sempre que no pugui 

afectar el dret a la intimitat de les persones. 

El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i 

protegir l'exercici de les seves funcions per part dels seus membres. 

 

39.6.Dret de reunió i associació. 

L’alumnat té dret a reunir-se en el centre.L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà 

d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les 

activitats docents. 

L’alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i 

confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord 

amb la legislació vigent. 

 

39.7.Dret d’informació. 

L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions 

d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre comsobre aquelles que afectin 

altres centres educatius. 
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39.8.Dret a la llibertat d’expressió. 

L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions,individualment i col·lectiva, amb 

llibertat,sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 

respecte que,d’acord amb els principis i drets constitucionals,mereixen les persones. 

 

39.9.Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. 

L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat 

i la llibertat de decidir les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i 

les seves capacitats. 

Per tal de fer efectiu aquest dret, elscentres reben suport adequat de 

l’administració educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres 

administracions i institucions. 

 

39.10.Dret a la igualtat d’oportunitats. 

L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de 

tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural,amb la finalitat de crear les 

condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 

L’administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l’establiment d’una 

política d’ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar. 

 

39.11.Dret a la protecció social. 

L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o 

accident.En els casos d’accident o de malaltia prolongada,l’alumnat té dret a rebre l’ajut 

que necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal 

que l’accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

L’administració educativa ha d'establir les condicions oportunes perquè 

l'alumnat que pateixi una adversitat familiar, un accidento una malaltia prolongada no es 
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vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudisque estigui cursant. 

L’alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari 

per tal d’assegurar el seu rendiment escolar. 

 

39.12.Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

 Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una 

transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen en aquestes NOFC o del seu 

exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat, o dels 

seus pares quan aquest és menor d’edat, davant de la directora del centre. 

Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al 

Consell Escolar, la directora ha d'adoptar les mesures adequades d’acord amb la 

normativavigent. 

Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del 

Departament d’Ensenyament. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs 

d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 

 

39.13.Dret d’inassistència col·lectiva. 

Els alumnes tenen dret a exercir la inassistència col·lectiva a 3r i 4t d’ESO i els estudis 

postobligatoris, però perquè la inassistència col·lectiva sigui reconeguda pel Centre, 

l'alumnat ha de seguir el protocol d’inassistència col·lectiva (veure annexes). 

 

Article 40. Deures de l’alumnat. 

40.1.Deure de respecte als altres. 

L’alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 

comunitat escolar. 
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40.2.Deure d’estudi. 

L’estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves 

aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat 

d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

Aquest deure bàsic es concreta, entre d’altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació 

general del centre i respectar els horaris establerts.(mirar article 82 d’aquestes 

NOFC). 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves 

funcions docents. 

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i 

companyes en les activitats formatives. 

 

40.3.Deure de respectar les normes de convivència. 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de 

l’alumnat, implica les obligacions següents: 

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 

membres de la comunitat educativa. 

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexeo per qualsevol altra circumstància personal osocial. 

c) Respectar el caràcter propi del centre,quan existeixi, d’acord amb la legislació 

vigent. 

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions 

del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant 

de l’activitat escolar. 

e) Complir la normativa del centre. 

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del 

personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que 
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lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el reglament 

de règim interior del centre i la legislació vigent. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 

escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de 

la tutoria i l’orientació i de la convivència en el centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 

l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules. 

 

A part d’aquest deures de caràcter general cada ensenyament que oferim al centre té una 

normativa concreta (annexes). 

 

CAPÍTOL 2. DRETS I DEURES DE LES FAMÍLIES O TUTORS LEGALS 
 

Article 41. Drets dels pares/mares o tutors/es legals. 

Els pares, mares o tutors tenen els següents drets: 

a) Dret de reunió en el centre, tenint en compte el normal desenvolupament de les 

activitats docents. A tal efecte, la direcció facilitarà el local i els instruments 

necessaris. 

b) Dret de participació en la gestió del centre, mitjançant els seus representants, 

d’acord amb la normativa vigent. 

c) Dret a rebre la informació sobre el procés educatiu del seu fill/a que inclou tant el 

procés d'aprenentatge com el formatiu. 

d) Dret a què els seus fills rebin una educació en els valors de tolerància, respecte i 

solidaritat respecte als altres. 
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Article 42. Deures dels pares/mares o tutors/es legals. 

a) Proporcionar al/la seu/seva fill/a els materials i els estris necessaris per a realitzar la 

seva tasca escolar i col·laborar amb el pagament dels Serveis Complementaris. 

b) Col·laborar amb el centre i molt especialment amb el professor tutor en totes 

aquelles tasques que hom els demanin i que vagin encaminades a millorar l’educació 

i la formació del seu fill. 

c) Fer-se responsable dels danys o desperfectes que el seu fill/a pugui ocasionar al 

mobiliari o a altres components de la comunitat escolar. 

d) Comunicar al centre les faltes d’assistència del seu fill i/o justificar-les amb 

posterioritat. I procurar la no absència dels seus fills o de les filles sinó és amb causa 

justificada.  

Aquests deures queden concretats a l’ESO a la carta de compromís que el centre 

signa amb els/les pares/mares a l’inici de cada curs. 

El no compliment de l’apartat a) implica la pèrdua del dret a la participació en les 

activitats lúdiques de fi de curs (Port Aventura, Cloenda de final de curs a la LIRA...) 

 
CAPÍTOL 3. DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT. 
 

Article 43. Drets del professorat. 

En relació al funcionament del centre es detallen els següents:  

a) Rebre el suport i assessorament per tramitar reclamacions davant el Departament 

d’Ensenyament relatives a perjudicis contra la seva persona o els seus béns, per 

raó de l’exercici de les funcions assignades.  

b) Accedir al seu expedient personal, amb el coneixement del secretari de l’institut.  

c) Disposar dels mitjans i materials adients per poder realitzar la seva activitat 

docent, segons les disponibilitats de l’Institut.  

d) Participar en els òrgans col·legiats de l’institut, tant com a membre dels 

mateixos o com a elector.  
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e) Consultar i conèixer els acords del Claustre i del Consell Escolar i qualsevol 

altra documentació administrativa que l’afecti, llevat d’aquells aspectes regulats 

per la llei de protecció de dades personals.  

f) Ser consultat i informat pels seus representants, sobre els temes a tractar i els 

acords que s’adoptin en els corresponents òrgans de participació en el control i 

gestió del centre.  

g) Ser informat d’aquelles circumstàncies que li puguin afectar laboralment o 

professional i tenir accés a la legislació educativa.  

h) Formular davant els seus representats i la direcció de l’institut totes les 

iniciatives, suggeriments o reclamacions que consideri adients.  

i) Participar en activitats de formació que afavoreixin la seva formació 

professional. La direcció de l’institut hi facilitarà l’assistència quan tinguin 

relació directa amb els crèdits, mòduls, unitats formatives o matèries que 

imparteix i no perjudiqui en el funcionament del centre.  

j) Conèixer i difondre, dins de l’àmbit dels centre, els documents oficials que 

regulen i dinamitzen la vida de l’institut: PEC (Projecte educatiu de centre), PGI 

(Programació general de l’Institut), PCC (Projecte curricular de centre), NOFC 

(Normes d’organització i funcionament de centre),l’Acord de coresponsabilitat, 

el Pla de qualitat i millora contínua, el Pla d’emergència del Centre, les 

programacions de les diferents matèries, crèdits, mòduls i/o unitats formatives 

d'altres que puguin sorgir durant la vigència d’aquest NOFC.  

k) Desenvolupar lliurement la docència sense més restriccions que seguirel PEC, el 

PCC i a les programacions aprovades.  

l) Expressar-se lliurement sense perjudicar els drets individuals i col·lectius que 

els membres de la comunitat educativa tenen.  

m) Dret a la integritat i la dignitat personal  

n) Proposar la realització d’activitats extraescolars en les instal·lacions de l’institut 

per a ser presentades al Consell Escolar.  
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Article 44. Deures del professorat. 

44.1. Deures del professorat en general 

A més dels deures laborals i de conducta implícits a la condició de professor/a d’un 

centre docent de la Generalitat de Catalunya, que queden regulats per la legislació 

aplicable, de manera específica es fixen:  

a) Participar en els òrgans col·legiats de l’institut com a membre i/o com elector.  

b) Participar en aquelles activitats de formació que afavoreixin l’exercici de la seva 

activitat docent i de manera especial en les organitzades en el marc del pla de 

formació de centre. 

c) Facilitar el domicili i altres dades personals que facilitin la seva localització en cas 

de necessitat i també les dades relatives a llur formació acadèmica i activitats de 

formació contínua.  

d) Respectar i complir el present NOFC, el PEC i els documents que el centre té 

establerts pel normal desenvolupament de l’activitat.  

e) Complir els acords presos pels òrgans de govern, pels òrgans de participació en el 

control i gestió del centre i pels òrgans de coordinació establerts en el centre.  

f) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, dels membres de la comunitat educativa.  

g) Tenir la deguda reserva dels assumptes que coneix per raó de les seves funcions com 

a docent, fent un ús adequat de la informació de què disposi.  

h) Portar a terme aquelles instruccions i normes relatives al desenvolupament, 

l’avaluació i el seguiment de l’activitat acadèmica i responsabilitzar-se de la 

convivència dins de l’aula o taller i en la resta d’instal·lacions de l’Institut.  

i) Orientar la seva feina a l’assoliment dels principis i objectius establerts en el PEC i 

aquells altres documents marcs aprovats pels diferents òrgans de gestió o 

coordinació del centre.  

j) Desenvolupar les activitats d’aula d’acord amb les programacions aprovades pels 

diferents Departaments.  
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k) Informar a  l’alumnat dels objectius trimestrals del crèdit, mòdul o matèria i dels 

criteris d’avaluació i de recuperació.  

l) Impartir uns ensenyaments exempts de tota manipulació ideològica.  

m) Assistir a les reunions a què estigui convocat/da, per algun òrgan de gestió o 

coordinació del centre.  

n) Assistir a les activitats realitzades a l’institut que suposin supressió de les classes 

dins del seu horari fix de treball.  

o) Complir l’horari i justificar els seus retards i absències segons la normativa vigent. 

En el cas de no poder impartir les classes o que no pugui arribar amb puntualitat, 

haurà de comunicar-ho amb suficient antelació al membre de l’equip directiu 

responsable d’aquesta tasca per poder organitzar la deguda atenció dels alumnes i 

prendre les mesures adients.  

p) Complir els terminis en l’elaboració i lliurament de documents relatius a la seva 

responsabilitat.  

q) Mantenir els alumnes i els seus pares o representants legals informats de l’evolució 

de l’aprenentatge i de les qualificacions obtingudes.  

r) Atendre, en hora de visita, als pares dels alumnes o els propis alumnes i deixar 

constància dels temes tractats i dels acords.  

s) Contribuir al bon funcionament de l’institut, fer bon ús de les instal·lacions i actuar 

en primera instància en el cas d’observar conductes dels alumnes que perjudiquin 

aquest fi.  

44.2. Deures del professorat dins l’aula. 

Té les funcions següents: 

 

a) La programació i l’ensenyament en les especialitats, les matèries, unitats 

formatives, crèdits i els mòduls,que cada docent tingui encomanats, en aplicació 

de les normes que regulen l’atribució docent. 

b) L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

c) La tutoria dels alumnes, la direcció i l’orientació global del seu aprenentatge. 
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d) L’atenció al desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral 

de l’alumnat, en col·laboració amb les famílies. 

e) Controlar diàriament l’assistència de l’alumnat. 

f) Mantenir dins l’aula un ambient d’estudi, treball, correcció i respecte que 

facilitin el correcte desenvolupament de les activitats d’ensenyament-

aprenentatge. 

g) Controlar l’estat de l’aula durant i després de la impartició de la classe. 

Comunicar l’existència de desperfectes o incidències. 

h) Informar periòdicament a les famílies sobre el procés d'aprenentatge dels seus 

fills/es o tutorats. i cooperació amb les famílies en el procés educatiu dels seus 

fills. 

i) Coordinar i fer el seguiment de les activitats escolars que li siguin 

encomanades. 

j) La participació en l’activitat general del centre i en els plans d’avaluació 

educativa. 

k) La recerca, l’experimentació i la millora dels processos d’ensenyament. 

l) Vetllar pel funcionament correcte quan està de guàrdia. 

 

44.3. Deures i funcions dels tutors d'ESO i BAT. 

La tutoria i orientació dels alumnes forma part de la funció de tot docent. Tots els 

professors que formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions de 

professor tutor quan correspongui.(Aquest punt queda més concretat al PAT). 

Cada grup d’alumnes té un/a professor/a tutor/a amb les funcions següents: 

 

1) Amb l’equip del professorat 

a) Coordinar la intervenció de l’equip de professorat amb el grup d’alumnes, 

vetllant per la coherència de les actuacions de tots ells en relació a l’aplicació de 

criteris comuns a l’hora de realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge i 
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d’avaluació. I coordinar-se amb el/la tutor/a de l’aula d’acollida i/o USEE, així 

com amb l’equip orientador. 

b) Presidir i coordinar les actuacions de la junta d’avaluació i confegir-ne l’acta. 

c) Copresidir reunions del professorat del grup. 

d) Tenir cura, juntament amb el secretari i els caps d’estudis, de vetllar per 

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

comunicació d’aquests els pares o representants legals dels alumnes. 

 

2) Amb l’alumnat 

a) Realitzar, amb els alumnes que s’incorporin per primer cop a l’etapa i/o al 

centre, activitats d’acollida que els proporcionin informació sobre els aspectes 

més rellevants de l’organització i el funcionament de centre, les normes de 

convivència i les principals característiques dels estudis que inicien. 

b) D’acord amb l’equip de professors/es, orientar l’elecció de les optatives i totes 

aquelles decisions que hagin de prendre els alumnes respecte a l'itinerari 

curricular que segueixin al llarg de l’etapa, tenint en compte els seus interessos, 

motivacions i capacitats. 

c) Rebre als alumnes que ho demanin i convocar-los, individualment, en l’horari 

establert a aquests efectes, quan se’ls hagi d’orientar de manera específica o 

quan l’aparició de dificultats en el procés educatiu ho faci necessari. 

d) Aplicar les activitats del PAT que es duran a terme en l’hora setmanal de tutoria 

adreçada al grup. Aquestes activitats, preferentment, han de tenir relació amb: la 

participació dels alumnes en el seguiment del propi procés d’aprenentatge i 

d’avaluació, l’orientació sobre estudis i professions, el foment de la participació 

en les activitats del centre individualment i col·lectivament, la integració al grup 

i la resolució positiva del conflictes que hi apareguin. 

e) Seguiment de les faltes d’assistència. 

f) Control de la conducta. 

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre. 
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h) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal del 

alumnataixí com efectuar el seguiment de l’estada en empresa, quan 

correspongui. 

 

3) Amb els pares 

a) Vetllar perquè a través de les reunions de pares i professors que es convoquen 

periòdicament, se’ls mantingui informats de les característiques més rellevants 

de l’organització i el funcionament del centre, així com de les qüestions 

d’importància que afectin al grup d’alumnes en particular. 

b) Informar-los periòdicament de l’evolució del procés d’aprenentatge dels seus 

fills i comunicar-los els resultats de les avaluacions. 

c) Rebre’ls d’acord amb l’horari establert a aquests efectes, quan, per qualsevol 

motiu relacionat amb el procés educatiu dels seus fills, ho sol·licitin. 

d) Fer-los partícips de les decisions que s’hagin de prendre respecte al procés 

educatiu dels seus fills i que suposin l’adopció de mesures singulars no previstes 

amb caràcter general per a la resta d’alumnes. 

e) Tots els pares han de passar com a mínim un cop durant el curs a parlar amb el 

tutor. Preferentment un cop al trimestre. 

 

4) Amb la direcció 

a) Informe trimestral de les reunions amb pares i alumnes, seguint el model 

establert. 

b) Lliurament de les fitxes d’avaluació del PAT, en finalitzar el trimestre. 

c) Custodiar les carpetes de tutoria i traspassar la informació resumida a final de 

curs al proper/a tutor/a o en absència als caps d’estudis. 

 

44.4.Deures i funcions del professorat tutor de cicles formatius. 
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La tutoria i orientació de l'alumnat forma part de la funció de tots els docents. Tots el 

professorat que formen part del claustre d’un centre poden exercir les funcions de 

professor/a tutor/a quan correspongui.(Aquest punt queda més concretat al PAT). 

 

Són funcions específiques dels tutors de Cicles Formatius: 

a) Realitzar la programació de la FCT del seu alumnat. 

b) Fer el seguiment individualitzat de la formació pràctica de l'alumnat. 

c) Controlar i avaluar aquesta fase de formació en els centres de treball. 

d) Coordinar la intervenció de l’equip docent, vetllant per la coherència de les 

actuacions de tots ells en relació a l’aplicació de criteris comuns a l’hora de 

realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació. En els cicles 

de dos cursos, el responsable de presidir l’equip docent és el tutor/a de 2n curs. 

e) Copresidir o presidir i coordinar les actuacions de la junta d’avaluació i la resta 

de reunions dels professors del grup. Confegir l’acta. 

f) Tenir cura, juntament amb el secretari i el cap d’estudis, de vetllar per 

l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació, així com 

exempcions, convalidacions, renúncies,etc., i de la comunicació d’aquests els 

pares o representants legals dels alumnes. 

g) Realitzar, amb els alumnes que s’incorporin per primer cop a l’etapa i/o al 

centre, activitats d’acollida que els proporcionin informació sobre els aspectes 

més rellevants de l’organització i el funcionament del centre, les normes de 

convivència i les principals característiques dels estudis que inicien. 

h) D’acord amb l’equip de professorat, orientar a l’alumne/a en l’elecció de 

l’itinerari curricular més adequat, tenint en compte les seves circumstàncies 

personals. 

i) Rebre els alumnes que ho demanin i convocar-los, individualment, quan se’ls 

hagi d’orientar de manera específica o quan l’aparició de dificultats en el procés 

educatiu ho faci necessari. 

j) Fer el seguiment de les faltes d’assistència. 

k) Controlar la conducta. 
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l) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les 

activitats del centre. 

m) Informar als pares o tutors legals d’aquells alumnes menors d’edat de la seva 

evolució al nostre centre. 

n) Informar als alumnes sobre convalidacions i exempcions i col·laborar en la seva 

tramitació. 

o) Coordinar la realització de les modificacions curriculars dels alumnes que 

precisin. 

 

44.5.Deures i funcions professorat tutor de l’aula d’acollida. 

El/la tutor/a de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, 

però és responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a aquest 

alumnat per a la seva plena integració al centre.(Aquest punt queda més concretat al 

PCC). 

El/la tutor/a de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents: 

a) Participar en el procés d’acollida dels alumnes nouvinguts i en les tasques 

que d’aquest procés se'n desprenen. 

b) Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball 

individuals intensius d'acord amb les necessitats educatives de cada un/a 

dels/les alumnes. 

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

seqüències d'aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 

processos i resultats. 

d) Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició 

de la llengua. 

e) Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 

referència. 

f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al 

procés educatiu de l'alumnat nouvingut. 
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g) Treballar conjuntament amb el/la coordinador/a de llengua, interculturalitat i 

cohesió social del centre i amb els professionals especialistes (CLIC, LIC, 

EAP...). 

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

coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la 

coherència educativa. 

44.6. Deures i funcions del/la tutor/a de l’USEE. 

 

El tutor/a de l’aula de la USEE ha de ser el referent més clar per a l’alumnat de la seva 

aula, però és responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a 

aquest alumnat per a la seva plena integració al centre.(Aquest punt queda més concretat 

al PCC). 

El tutor de la USEE ha de dur a terme les funcions següents: 

a) Participar en el procés d’acollida dels alumnes adscrits a la seva unitat i en 

les tasques que d’aquest procés se’n desprenen. 

b) Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball 

individuals, d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes. 

c) Gestionar la USEE: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar 

processos i resultats. 

d) Aplicar metodologies i estratègies adequades a les NEE de cada alumne/a. 

e) Promoure la integració de l’alumnat adscrit a la seva unitat a les seves aules 

de referència. 

f) Col·laborar en la sensibilització i introducció de la inclusió de l’alumnat amb 

NEE a la vida de l’institut. 

g) Treballar conjuntament amb els professionals especialistes (orientadors, 

EAP...). 

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

per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la 

coherència educativa. 
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44.7.Deures i funcions del professorat de guàrdia. 

Serà professorat de guàrdia tots el professorat destinats o adscrits al centre, exceptuant 

els càrrecsdirectius i altres professors/es que desenvolupin tasques específiques 

assignades per la direcció.  

Hi ha dos tipus de guàrdia establerts al centre: 

1.Guàrdia en horari de classes 

2.Guàrdia d’esbarjo 

1) És obligació del professor de guàrdia: 

a) Consultar a la sala del professorat al full de guàrdies (en paper o digital) si hi ha 

baixes de companys/esque s’han de substituir. Primer es cobriran les baixes de 

l’ESO i després dels postobligatoris. 

b) Fer-se càrrec de l’alumnat del professorat que faltin, tot seguint les indicacions 

existents. 

c) Supervisar el centre durant els primers minuts fins que l’activitat acadèmica 

estigui normalitzada,a corregir i/o comunicar les possibles anomalies detectades. 

d) Mantenir l’ordre i disciplina en els passadissos i patis durant les hores de classe. 

Comprovar que l’alumnat que estigui fora de la seva aula té l’autorització 

pertinent (a l’ESO i BAT han de dur una targeta d’autorització). 

e) Controlar l’accés als lavabos de l’alumnat d’ESO. L’alumnat que va al lavabo 

durant les hores de classe ha de portar la targeta de permís del professor/a de la 

seva aula de referència. Cal que l’alumne/a s’apunti a la llibreta de registre que 

es troba a cada sala de professor/es i així el professor/a li entregarà la clau del 

lavabo, que serà retornada de nou al professor/a. 

f) Fer-se càrrec dels/les expulsats/des de classe a la sala pertinent.Tot l’alumnat ha 

de portar uns deures assignats pel professorat que l’ha desplaçat de classe, en cas 

contrari, cal acompanyar-los a l’aula d’origen per tal que el/la professor/a doni la 

feina a fer. 
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g) Anotar en el full de guàrdia les incidències observades o les que li siguin 

comunicades durant la seva guàrdia i signar el full de guàrdies per tal de 

justificar la realització del servei. 

h) Romandre tota l’hora a la sala del professorat en cas de no haver-hi cap 

anormalitat.  

i) En cas d’accident lleu sofert per algun/a alumne/a i que en permeti la seva 

mobilitat, acompanyar-loal centre mèdic per tal de rebre l’assistència oportuna, 

sempre que no es pugui localitzar la família perquè se'n faci càrrec. Si l’accident 

és greu, demanarà la presència dels serveis sanitaris, posarà el fet en 

coneixement de la família i de la direcció i romandrà al costat de l’alumne fins 

que la seva família se'n faci càrrec.(Veure protocol). 

 

2) El professorat de guàrdia d’esbarjo: 

Serà el responsable, durant aquest temps, de l’ordre i la disciplina en tot el centre: aules 

i passadissos, patis i sala d’actes. 

Sempre que sigui possible hi haurà un mínim de tres professors/es de guàrdia de 

pati, els quals s’han de repartir les tasques següents:  

a) L’encarregat de la porta exterior del centre haurà de tenir cura del control de 

les entrades i sortides, i deixar sortir als alumnes de postobligatoris que ho 

demanin. També ha de vigilar la part del davant del pati. 

b) L’encarregat de l’interior del edificis, haurà de vetllar que no hi hagi 

alumnes per les plantes superiors i revisar que les portes de les aules estiguin 

tancades. També controlarà els passadissos, la sala d'actes i els lavabos. 

c) L'encarregat del pati de l’edifici C haurà de vigilar especialment les pistes, 

que els alumnes no embrutin el pati, ,i que hi hagi un comportament 

adequat.L’ encarregat de la part posterior del pati de l’edifici A haurà de 

vigilar especialment les pistes, que els alumnes no embrutin el pati i que hi 

hagi un comportament adequat. 
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Els professors de guàrdia de pati de castigats controlaran l’assistència a l’aula 

dels alumnes, els donaran la feina a fer, controlaran l’ordre, la neteja i el 

comportament dels alumnes i seguiran el registre i les indicacions que els caps 

d’estudis marquin. 

 

*Sobre normativa general sobre les guàrdies veure article 80 de les presents instruccions 

 

CAPÍTOL 4. DRETS I DEURES DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS I PROFESSIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA 

 

Article 45.Drets del personal d’administració i de serveis i professionals 

d’atenció educativa. 

En relació al funcionament del centre, es detallen els següents:  

a) Rebre el suport i assessorament per a tramitar reclamacions davant el Departament 

d’Ensenyament relatives a perjudicis contra la seva persona o els seus béns, per raó 

de l’exercici de les funcions assignades.  

b) Accedir als seu expedient personal, amb el coneixement del secretari de l’institut.  

c) Disposar dels mitjans i materials adients per poder realitzar la seva feina, segons 

les disponibilitats de l’institut.  

d) Participar en el Consell Escolar del centre, tant com a membre del Consell o coma 

elector del seu representant. 

e) Consultar i conèixer els acords del Consell Escolar i qualsevol d’altre 

documentació administrativa que l’afecti, llevat d’aquells aspectes regulats per la 

Llei de protecció de dades personals.  

f) Ser consultat i informat pels seus representants, sobre els temes a tractar i els 

acords que s’adoptin en el Consell Escolar del centre.  

g) Ser informat d’aquelles circumstàncies que li puguin afectar laboralment o 

professionalment i tenir accés a la legislació.  
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h) Formular davant la direcció de l’institut aquelles iniciatives, suggeriments o 

reclamacions que consideri adients.  

i) Participar en activitats de formació que afavoreixin la millora de la qualitat i de la 

satisfacció en la feina. La direcció de l’institut en facilitarà l’assistència quan 

tinguin relació directa amb les activitats desenvolupades i quedi garantit el normal 

funcionament dels serveis.  

j) Conèixer i difondre, dins de l’àmbit dels centre, els documents oficials que regulen 

i organitzen el funcionament de l’institut: PGI, NOF, el Manual de qualitat, el Pla 

d’emergència del centre i d’altres que puguin sorgir durant la vigència d’aquestes 

NOFC.  

k) Expressar-se lliurement sense perjudicar els drets individuals i col·lectius que els 

membres de la comunitat educativa tenen.  

l) Presentar davant l’àmbit de direcció responsable de l’elaboració dels horaris les 

seves preferències horàries.  

 

Article 46. Deures del personal d’administració i serveis i professionals 

d’atenció educativa. 

A més dels deures laborals i de conducta implícits a la condició de personal de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya, regulats per la legislació aplicable de 

manera general en el centre es fixen:  

a) Comportar-se amb correcció en les relacions amb els administrats i procurar en 

tot moment donar el màxim ajut i informació.  

b) Procurar el propi perfeccionament professional utilitzant els mitjans que, amb 

aquesta finalitat, faciliti la Generalitat de Catalunya i el propi centre.  

c) Participar en els òrgans col·legiats de l’institut tant com a membre o com a 

elector.  

d) Participar en aquelles activitats de formació que afavoreixin l’exercici de la seva 

feina i de manera especial en les organitzades en el marc del pla de formació de 

centre.  

e) Facilitar el telèfon personal per la seva localització en cas de necessitat.  
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f) Respectar i complir les presents NOFC i els documents que el centre té 

establerts per al normal desenvolupament de l’activitat.  

g) Complir els acords presos pels òrgans de govern i pel Consell Escolar del centre.  

h) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, dels membres de la comunitat educativa.  

i) Tenir la deguda reserva dels assumptes que coneix per raó de les seves funcions, 

fent un ús adequat de la informació de què disposi.  

j) Orientar la seva feina a l’assoliment dels principis i objectius establerts en el 

Projecte educatiu de centre, el Manual de gestió de la qualitat i aquells altres 

documents marc aprovats pels òrgans de gestió.  

k) Assistir a les reunions a que estigui convocat per algun òrgan de gestió del 

centre.  

l) Complir l’horari i justificar els seus retards i absències segons la normativa 

vigent. En el cas de no poder assistir o no puguin arribar amb puntualitat, haurà 

de comunicar-ho amb suficient antelació al secretari per tal de poder prendre les 

mesures adients per cobrir el servei.  

m) Complir els terminis en la realització de les tasques encarregades.  

n) Contribuir al bon funcionament de l’institut, fer bon ús de les instal·lacions i 

comunicar aquelles situacions o anomalies que perjudiquin aquest fi.  

o) Afavorir la creació d’una percepció positiva de les famílies i la societat en 

general vers l’institut.  

 

Aquests deures queden més concretats en els apartats següents:  

 

46.1.Deures dels subalterns. 

 

Les funcions que han de desenvolupar els subalterns de manera específica són: 

a) Vigilar les instal·lacions del centre. 

b) Controlar els accessos i recepció de les persones que accedeixen al centre. 
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c) Custodiar el material, el mobiliari i les instal·lacions del centre. 

d) Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

e) Atendre l’alumnat. 

f) Donar suport al funcionament i estructura del centre i també a l’equip directiu. 

Aquestes funcions comporten la realització de les tasques següents: 

1) Cura i control de les instal·lacions, equipaments, mobiliari i material del centre. 

Comunicació a la direcció de les anomalies que es puguin detectar del seu estat, ús i 

funcionament 

2) 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. 

3) Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos, patis, instal·lacions 

esportives i altres espais del centre. 

4) Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

5) Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, públic...). 

6) Recepció i atenció de les persones que accedeixen al centre. 

7) Cura i control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat...). 

8) Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció 

d’un equip especialitzat. 

9) Posada en funcionament dels aparells per a la seva utilització (fotocopiadores, 

material audiovisual...). 

10) Fotocòpia de documents i seguiment de les fotocòpies que s’efectuen en el centre, 

realització d’enquadernacions senzilles, transparències,etc., sobre material propi de 

l’activitat del centre. 

11) Col·laboració en el manteniment de l’ordre de l’alumnat en les entrades i sortides. 

12) Intervenció en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació del 

centre. 

13) Distribució dels justificants d’absència del alumnat i col·laboració en el control de la 

puntualitat i l’absentisme de l'alumnat.  

14) Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament 

d’impresos, atenció de consultes presencials i derivació, si escau. 
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15) Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

16) Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...) juntament amb el 

personal d’administració. 

17) Realització d’encàrrecs, dins i fora del centre, relacionats amb les activitats i 

funcionament propis d’aquest (tràmits al servei de correus...). 

18) Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal 

del centre, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

 

La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques 

d'aquest, la realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

 

46.2.Deures del personal d’administració. 

Correspon al personal d’administració: 

a) La gestió administrativa dels processos de preinscripció i matriculació 

d'alumnes. 

b) La gestió administrativa dels documents acadèmics: llibres d'escolaritat, 

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: 

 

1) Arxiu i classificació de la documentació del centre. 

2) Despatx de la correspondència (recepció, registre, classificació,tramesa, compulsa, 

franqueig…). 

3) Transcripció de documents i elaboració i transcripció de llistes i relacions, 

4) Gestió informàtica de dades (domini de l’aplicació informàtica que correspongui en 

cada cas). 

5) Atenció telefònica i personal sobre els assumptes propis de la secretaria 

administrativa del centre. 
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6) Recepció i comunicació d’avisos, encàrrecs interns i incidències de personal (baixes, 

permisos…). 

7) Realització de comandes de material, comprovació d’albarans, etc.,d’acord amb 

l’encàrrec rebut per la direcció o la secretaria del centre. 

8) Manteniment de l’inventari. 

9) Control de documents comptables simples. 

10) Exposició i distribució de la documentació d’interès general que estigui al seu abast 

(disposicions, comunicats…). 

11) Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...) juntament amb el 

personal subaltern. 

 

La direcció del centre podrà determinar, segons les necessitats i característiques 

d'aquest, la realització de tasques similars o relacionades amb les anteriors. 

Totes aquestes tasques queden més especificades al Manual de secretaria. 

 

46.3.Deures del professionals d’atenció educativa. 

Correspon al personal laboral de la categoria professional educador d’educació especial:  

a) Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin 

participar en les activitats del centre educatiu, així com aplicar programes de 

treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i 

aplicació de tasques específiques relacionades amb l’autonomia personal, 

l’adquisició d’hàbits d’higiene, les habilitats socials, la mobilitat i 

desplaçaments, l’estimulació sensorial, les habilitats de vida, transició a la vida 

adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris 

i centres d’educació especial, etc. 

 

b) Participar en el projecte educatiu del centre. 

 

c) Conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la 

millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els 

especialistes. 

 

d) Proporcionar als professors tutors i als especialistes elements d’informació sobre 

l’actuació dels alumnes a fi d’adaptar i millorar-ne el procés d’aprenentatge. 
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e) Participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell 

corresponent dels alumnes que atenen, així com en les reunions específiques de 

centre en relació amb l'atenció a la diversitat, si escau (seminari d'orientació 

educativa, reunions de CAD, etc.). 

 

 

Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial: 

 

a) Ajudar als alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments 

per l’aula i pel centre en general i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de 

mobilitat (cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.). 

 

b) Ajudar als alumnes en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, 

alimentació, etc.) per garantir que puguin participar en totes les activitats. 

 

c) Fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu. 

 

d) Participació en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents. 

Poden participar també en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la 

presència del tutor o tutora. 

 

e) Elaborar el seu pla de treball. 

 
 

 
CAPÍTOL 5. DRET DE REUNIÓ DEL PERSONAL ASSIGNAT A L’INSTITUT 
 

Amb la finalitat de facilitar la informació i comunicació interna entre el personal, es 

realitzarà mitjançant el correu electrònic, i a més es destinarà un espai als plafons 

d'anuncis de les sales de professors. 

L’exercici del dret de reunió en el centre es concreta de la següent forma:  

 

a) El professorat i/o el personal d’administració i serveis del centre es podrà 

reunir en les instal·lacions de l’institut fora de l’horari lectiu o laboral 

sempre que ho consideri necessari per tractar qüestions professionals. 

Caldrà comunicar-ho a l’equip directiu indicant el nom de la persona que 

es responsabilitza de l’activitat i es tindrà cura de no interferir en el 

funcionament del centre.  
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b) Els espais destinats per aquestes reunions seran de manera ordinària: sala 

d’usos múltiples, sala de professors, sala d’actes i departaments, en 

funció del nombre de persones.  

c) En el cas de reunions promogudes per sindicats, caldrà que el convocant 

ho comuniqui a la direcció amb una antelació mínima de dos dies hàbils, 

per a poder assignar l’espai més adient i coordinar-ho, si cal, amb 

l’activitat general.  
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TÍTOL VI. PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DE 

CONDUCTES QUE PERTORBEN LA 

CONVIVÈNCIA 

 

CAPÍTOL 1. ASPECTES GENERALS SOBRE LES CONDUCTES QUE 
PERTORBEN LA CONVIVÈNCIA I SOBRE LA SEVA CORRECCIÓ 

 

Tenint en compte la Llei 12/2009 de 10  de juliol i el Decret 102/2010 de 3 d'agost 

d'autonomia dels centres educatius, redactem aquest articles. 

Article 47. Procediments d’actuació davant situacions de conflicte que 

afecten a la convivència escolar. 

Els procediments d’actuació davant de situacions de conflicte que afecten a la 

convivència escolar venen determinades per la legislació vigent. 

Aquests procediments són especificats i portats a terme al nostre centre 

mitjançant el protocol de convivència de cada nivell educatiu. (Veure Annexes) 

 

Article 48. Qualificació de les conductes que pertorben la convivència i 

tipus de correcció. 

48.1.Les conductes dels alumnes pertorbadores de la convivència en el 

centre podran ser qualificades com: 

 

1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre.  

2. Conductes greument perjudicials per la convivència en el centre, que seran 

qualificades com a faltes.  

 

48.2. El tipus de correcció de les conductes recollides en l'apartat anterior 

podrà ser: 
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1) Actuacions immediates: aplicables a totes les conductes que pertorben la 

convivència en el centre, amb l’objectiu principal de l’acabament de la conducta.  

2) Mesures posteriors: una vegada desenvolupades les actuacions immediates, i en 

funció de les característiques de la conducta, es podran adoptar, a més, les següents 

mesures:  

a) Mesures de correcció en el cas de conductes contràries a les normes de 

convivència del centre (veure quadre de mesures, annex a aquestes instruccions). 

b) Mediació i processos d’acord reeducatiu.  

c) Obertura de procediments sancionadors, en el cas de conductes greument 

perjudicials per la convivència en el centre.  

 

Article 49. Criteris per l’aplicació de les actuacions correctores. 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de sancionar una conducta contrària a la 

convivència del centre són: 

a) L’alumnat no pot ser privat de l’exercici del seu dret a l’educació i, en el cas de 

l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat. 

b) En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la 

integritat física i la dignitat personal de l’alumnat. 

c) Es poden corregir i sancionar, d’acord amb el que disposa aquest títol, els actes 

contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes 

greument perjudicials per a la convivència, tipificades en el Decret 279/2006 

com a falta, realitzades per l’alumnat dins del recinte escolar o durant la 

realització d’activitats complementàries i extraescolars i en el transport escolar.  

d) Igualment, 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. 

e) La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions ha de tenir 

en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, 
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familiars i socials. Ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir 

al manteniment ia la millora del seu procés educatiu. 

 

Article 50. Gradació de les mesures correctores i de les sancions. 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s’han de tenir en compte 

les següents circumstàncies: 

 

50.1. Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de 

l’actuació de l’alumnat: 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b) Les circumstàncies personals de l’alumne/a. 

c) L’existència d’algun acord amb la família en la carta de compromís educatiu. 

d) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el centre. 

e) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

f) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 

g) La falta d’intencionalitat. 

h) Si ha seguit un procés de mediació satisfactori. 

 

50.2. S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat 

de l’actuació de l’alumnat: 

1. 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. 

2. Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior 

o als incorporats recentment al centre. 

3. La premeditació i la reiteració. 
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4. Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

Article 51. Actuacions immediates. 

Les actuacions immediates tenen com objectiu l’acabament de la conducta pertorbadora 

de la convivència, sense perjudici de la seva qualificació com a conducta contrària a les 

normes de convivència o greument perjudicial per a la convivència al centre, amb 

objectiu d’aplicar les mesures posteriors.  

 

Amb caràcter immediat a la conducta d’un alumne que pertorba la convivència en el 

centre, el professor portarà a terme una o diverses de les següents actuacions:  

a. Amonestació pública o privada.  

b. Exigència de petició pública o privada de disculpes.  

c. Suspensió del dret a romandre en el lloc a on s’estigui portant a terme l’activitat 

durant el temps que estimi el professor. 

Aquesta última mesura es considera d’excepcionalitat, és a dir, solament s’aplicarà en 

casos de certa gravetat.S’ha de tenir en compte que es tracta d’una expulsió de classe, i 

com a tal és important. Quan un professor decideixi posar en pràctica aquesta mesura 

(mesura amb caràcter immediat), es procedirà de la següent forma: 

 

1) El professorat enviarà a l’alumne o alumna fora de l’aula amb una tasca específica 

que haurà de fer durant el temps que duri la sanció i que serà revisat pel mateix 

professor/a.  

2) El/la professor/a omplirà el document d’amonestació i es comunicarà la incidència a 

través del sistema de gestió de faltes. En cas de que la familia no disposi de correu 

electrònic caldrà trucar a casa de l’alumne/a, per explicar al pares o tutors legals 

l’incident. Caldrà informar d’aquesta incidència al cap d’estudis i al tutor/a. 

3) El professorat encarregat de l’alumnat sancionat serà el de guàrdia. 
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4) El lloc dur a portar a terme aquestes sancions serà la sala d’expulsats (hi haurà dues, 

una a l’edifici A i l’altra a l’edifici C). 

5) En la sala de professors hi haurà disponible un registre per apuntar els alumnes que 

són enviats des de les aules. 

6) Aquestes actuacions seran comunicades a la comissió de convivència. 

 

Article 52. Competència. 

Les actuacions immediates seran portades a terme per qualsevol professor del centre, 

donat el seu caràcter directe i immediat a la conducta pertorbadora.  

 

 
CAPÍTOL 2. DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE 

CONVIVÈNCIA 
 

Article 53. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

S’han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les 

següents: 

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 escolar. 

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 escolar. 

 

Article 54. Mesures de correcció. 

La gradació de mesures van: 
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1) Amonestació oral. 

2) Faltes lleus a l’ESO, d’acord amb la graella de numerets (veure annex). 

3) Amonestació escrita.  

4) Compareixença immediata davant del o la cap d’estudis o del o la director/a del 

centre o de la Comissió de Convivència. 

5) Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna, i/o la reparació 

econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la 

comunitat educativa.  

6) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del 

centre per un període màxim de tres mesos. 

7) Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de quinze 

dies. 

8) 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.  

 

La imposició de les mesures correctores previstes a 3, 5, 6, 7 i 8 s'han de comunicar 

formalment als pares dels alumnes quan aquests són menors d’edat. 

*Veure Annex: quadre de mesures 

Constància escrita 

De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita, amb 

excepció de les previstes a 1 i 4, amb explicació de la conducta de l’alumne que l’ha 

motivada. 

 

Article 55. Competència. 

L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article 54 correspon a: 

a. Qualsevol professor del centre, escoltat l’alumne, en el supòsit de les mesures 

correctores previstes als punts 1, 2, 3 i 4. 
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b. La directora del centre, o els caps d’estudis per delegació d’aquest, o la 

Comissió de Convivència, escoltat l’alumne, en el supòsit de les mesures 

correctores previstes als punts 5, 6, 7 i 8. 

  

Article 56. Règim de prescripcions. 

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència 

de l’article 53 d’aquest NOFC prescriuen un cop iniciat el següent curs acadèmic. Les 

mesures correctores prescriuen en el termini d’un mes des de la seva imposició.  



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

NOFC NOFC 

 

 

 

VERSIÓ V 1.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 21-12-2016  

ARXIU  Pàgina 96 de 120 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

CAPÍTOL 3. DE LES CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER LA 
CONVIVÈNCIA AL CENTRE 

 

Article 57. Conductes greument perjudicials per la convivència al centre. 

Són sancionables com a faltes, i porten a l’obertura d’un expedient disciplinari en els 

termes i amb el procediment establerts en aquest capítol, les següents conductes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre: 

1. Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la 

comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració  

2. L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. 

3. 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. 

4. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o 

sostracció de documents i material acadèmic. 

5. 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. 

6. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

7. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre. 

8. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència en el centre. 

 

Article 58. Sancions. 

Les sancions que poden imposar-se per les faltes previstes a l’article 58 són les 

següents: 
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a. Realització de tasques educadores per a l’alumne o l’alumna  , 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. 

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/a 

realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El/la tutor/a ha de lliurar a 

l’alumne/a un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les 

formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal 

de garantir el dret a l’avaluació contínua. 

e. Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de 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. 

 

Article 59. Posada en marxa de l’expedient sancionador. 

Les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre només podran ser 

objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient.  

 

1. Correspon a la direcció del centre iniciar, per pròpia iniciativa o a proposta dels 

caps d’estudis previ informe, els expedients a l’alumnat.  

2. L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en 

qualsevol cas no superior a deu dies des del coneixement dels fets.  

3. La directora del centre ha de formular un escrit d’inici de l’expedient, el qual ha 

de contenir:  

a. El nom i cognoms de l’alumne o de l’alumna.  

b. Els fets imputats.  
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c. La data en la qual es van realitzar els fets.  

d. El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de 

l’expedient, d’un/a secretari/a. El nomenament d’un instructor recaurà en 

personal docent del centre o en un pare o una mare membre del consell 

escolar i el de secretari o secretària en professorat del centre.  

4. L’instructor, si és professor de l'alumne, s’haurà d’abstenir d’intervenir en el 

procediment i ho haurà de comunicar la directora a del centre, el qual resoldrà el 

que sigui procedent. 

5. Les faltes derivades de conductes greument perjudicials per a la convivència del 

centre prescriuen pel transcurs d’un termini de tres mesos comptats a partir de la 

seva comissió.  

6. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició, 

depenent de la resolució.  

 

Article 60. Mesures cautelars. 

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/a i escoltada la comissió de 

convivència, podrà adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats 

cautelars i educatives: 

1) 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/a sigui menor 

d’edat, aquestes mesures s’han de comunicar als seus pares. La directora pot 

revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades.  

2) 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 
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el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el 

termini de quinze dies lectius. 

 

Condicions d’aquestes mesures provisionals són:  

a) Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d’assistència al 

centre, el tutor o tutora lliurarà a l’alumne o alumna un pla detallat de les 

activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant 

els dies de no assistència per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.  

b) 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.  

 

Article 61. Instrucció de l’expedient sancionador. 

1) La decisió d’inici de l’expedient s’ha de notificar a la persona instructora, a 

l’alumne i, quan aquest siguin menors d’edat, als seus pares. 

2) L’alumne i els seus pares, si aquest és menor d’edat, poden plantejar davant la 

directora la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta 

d’objectivitat en la instrucció de l’expedient, en els casos previstos en l’article 

anterior. Les resolucions negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

 

3) Només els qui tinguin la condició legal d’interessats en l’expedient tenen dret a 

conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

 

4) La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar 

les actuacions que estimi pertinents per a l’aclariment dels fets esdevinguts així com 

la determinació de les persones responsables. 

 

5) Una vegada instruït l’expedient, la persona instructora ha de formular proposta de 

resolució la qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l’expedient. 
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b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes en aquest títol. 

c) La valoració de la responsabilitat de l’alumne o de l’alumna amb especificació, 

si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de 

la seva actuació. 

d) Les sancions aplicables d’entre les previstes en aquest títol. 

e) L’especificació de la competència del director o directora per resoldre. 

 

6) Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s’ha de practicar, en el termini 

de deu dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l’expedient ha d’estar 

accessible per tal que l’alumne i els seus pares, si és menor d’edat, puguin presentar 

al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents. 

 

Article 62. Resolució de l’expedient sancionador. 

a) Correspon ala 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.  

b) La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes 

que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies 

la seva revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les 

mesures que consideri oportunes.  

c) La resolució de l’expedient ha de contenir els fets que s’imputen a l’alumne, la 

seva tipificació en relació amb les conductes enumerades en aquest títol. 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 els seus pares en cas de minoria d’edat, per 

presentar reclamació o recurs i l’òrgan al qual s’ha d’adreçar. 
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d) 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 deu dies. 

e) Contra les resolucions de la directora dels centre educatiu es pot interposar 

recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 

notificació, davant el/la director/a dels serveis territorials corresponents, segons 

el que disposa l’article 25 decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 

centres educatius, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

f) 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. 

 

CAPÍTOL 4. LA MEDIACIÓ 
 

Article 63. Disposicions comuns. 

Dins les mesures per millorar la convivència al centre, trobem la mediació, un recurs 

que permet frenar els conflictes abans que apareguin i que treballa envers la cultura de 

la pau. Al centre podran portar-se a terme mediacions, dins el procés establert per la llei 

i concretat per l’equip de mediació de l’institut. 

 

Article 64. Definició i objectius de la mediació escolar. 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció 

d’una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les 

parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

La mediació escolares basa en els principis següents: 

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 

lliures d’acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 

moment del procés.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=545262&language=ca_ES
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b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d’ajudar els participants a 

assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 

prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els 

fets que han originat el conflicte.  

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a 

persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos 

previstos a la normativa vigent. 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el 

procés de mediació han d’assistir personalment a les reunions de mediació, 

sense que es puguin valer de representants o intermediaris. 

 

Article 65. Aspectes bàsics per a posada en pràctica de la mediació 

escolar. 

a) El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 

conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats 

com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

b) Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de 

l’alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 

convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que la conducta hagi emprat greu violència o intimidació. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat 

el resultat d’aquests processos. 

c) Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 

aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre 

les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que 

es puguin produir. 
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65.1.Inici de la mediació. 

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol membre de la comunitat 

educativa, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o 

per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument 

perjudicial per a la convivència. 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre 

ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne/a, i, si és menor, dels seus pares, 

en un escrit dirigit al director/a del centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat 

de complir l’acord a què s’arribi. 

En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, 

s’interrompen els terminis de prescripció previstos, i no es poden adoptar les mesures 

provisionals o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat. 

 

65.2.Desenvolupament de la mediació. 

1) Si la demanda sorgeix de qualsevol membre de la comunitat educativa, el procés de 

mediació serà gestionat, a petició d’aquest, per persones de la comunitat educativa 

prèviament acreditades com a mediadors o mediadores.  

Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, la 

directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona 

mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal d’administració i 

serveis del centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de 

mediació d’acord amb els principis establerts a l’article 24 d’aquest decret. La 

directora també pot designar un alumne perquè col·labori amb la persona mediadora 

en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre els 

implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne és voluntària.  

 

2) La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb la persona que demana 

mediació, s’ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la 

manifestació favorable de l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via 
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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 educatius o s’hagi sostret aquest 

material, la directora o la persona en qui delegui ha d’actuar en el procés de 

mediació en representació del centre. 

 

3) Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per 

concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què 

vulguin arribar.  

 

Article 66. Finalització de la mediació. 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. 

1) 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’alumnat 

reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta 

accepti les disculpes. 

 

2) 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’alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s’han de dur a terme. 

Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, 

les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la 

cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, 

en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.  

 

3) Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador, produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de 

reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit a la directora del 
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centre i l’instructor de l’expedient formularà la proposta de resolució de 

tancament de l’expedient disciplinari. 

 

4) Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 

reparació per causes imputables a l’alumne o als seus pares, la persona 

mediadora ho ha de comunicar a la directora del centre per tal d’iniciar 

l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si 

el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador, la directora del centre ordenarà la continuació del procediment 

sancionador corresponent. Des d’aquest moment, es reprèn el còmput dels 

terminis i es poden adoptar les mesures provisionals. 

 

5) 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, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per 

causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser 

considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva 

actuació. 

 

6) La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que 

apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol 

circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació 

d’acord amb els principis establerts en aquest títol. 

 

7) El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des 

de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de 

Setmana Santa interrompen el còmput del termini.  
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TÍTOL VII. RECURSOS MATERIALS 

Article 67. Els béns d’ús del centre. 

1. Tant les instal·lacions, com el mobiliari i el material didàctic del centre 

constituiran els béns d’ús del centre. 

2. Tots els membres que formen part de la comunitat educativa de l’institut els 

podran utilitzar, amb la cura necessària i només amb la finalitat per a la qual han 

estat concebuts. En qualsevol cas, el títol VI d’aquest NOFC que indica les 

mesures per corregir conductes improcedents en aquest sentit. 

3. L’estat de les aules de grup, els desperfectes i causants, si es coneixen, i les 

necessitats, seran recollits mensualment pels tutors de grup, en un document 

creat per a aquesta finalitat, i ho faran arribar a secretaria. En el cas d’aules-

matèria o aules d’ús comú, l'esmentat informe serà realitzat pels caps dels 

departaments responsables de les esmentades aules (plàstica, música...), o bé 

pels professors encarregats (sala d’usos múltiples, sales d’informàtica...). 

 

Article 68. Utilització de materials i espais. 

Normes generals d’ús d’aules i zones comuns: 

a) Es respectarà el mobiliari, decoració, i qualsevol element del centre. Qualsevol 

desperfecte per part de l’alumnat comportarà l’amonestació pertinent i el 

pagament de la reparació. 

b) Només es podrà menjar al pati. 

c) No és permès l’ús dels telèfons mòbils o altres aparells electrònics dins l'aula 

sense l'autorització del professorat. 

d) Es respectarà l’ordre i col·locació de les taules i cadires. 

e) Els/les alumnes i professors/es, apagaran les llums sempre que no siguin 

necessàries i pujaran les cadires sobre les taules una vegada s’hagi acabat la 

jornada. 

f) Cada grup classe és responsable del manteniment i cura de la seva aula. 
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g) A la primera hora de tutoria de cada trimestre es fa un inventari de l’estat de 

l’aula i tot el seu mobiliari. Aquesta graella s’anirà revisant trimestralment.  

h) No es pot fumar a cap espai del centre, com així marca la llei. 

 

Article 69. Gimnàs i pistes esportives. 

a) No està permès accedir a les instal·lacions esportives cedides pel Patronat 

d’Esports sense equipament esportiu i és obligatori l’ús de sabatilles esportives i, 

en el cas de la piscina, del vestit de bany, el capell, les ulleres i les sandàlies de 

goma. Així mateix, es prohibeix l’ús de les instal·lacions esportives externes i 

pistes esportives del centre en hores lectives o de pati sense la presència o 

l’autorització d’algun professor d’educació física o altres professors encarregats 

a tal efecte. 

 

b) Totes les instal·lacions esportives seran considerades com a aules a tots els 

efectes durant l’horari lectiu. Per tant, no es pot molestar les activitats que en 

elles es realitzen, ni ser utilitzades sense el permís dels professors d’educació 

física. També es considera aula tot el camí del centre a les instal·lacions 

esportives. 

 

Article 70. Biblioteques. 

Hi ha dues biblioteques, una a l’edifici A i l’altra a l’edifici C. Les dues tenen les 

mateixes normes:  

a) La biblioteca romandrà oberta a disposició de l’alumnat sempre que pugui 

ser atesa per el professorat encarregat de la mateixa o persona encarregada a 

l’efecte. 

b) La biblioteca és un lloc de consulta o d’estudi. Això obliga als seus usuaris a 

mantenir un comportament adequat. Els llibres es sol·licitaran en préstec al 

professorat encarregat en l’horari que s’indiqui. La pèrdua o deteriorament 
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d’un llibre suposarà la reposició del mateix per part de la persona 

responsable. 

c) La regulació d’horaris i altres normes de funcionament no recollides en el 

present reglament, seran responsabilitat del/la coordinador/a de biblioteca i 

del cap d’estudis, qui ho comunicaran al professorat encarregat de la 

biblioteca, a la resta del professorat i a l’alumnat en general, a través dels 

òrgans oportuns (comissió de caps de departament, equips docents,Claustre, 

Consell Escolar i Junta de Delegats). 

Les biblioteques tenen unes normatives més específiques recollides a la documentació 

de la Comissió de Mediateca. 

Article 71. Sala d’actes. 

La sala d’actes té un ús múltiple, que es gestiona mitjançant un quadre d’ocupació 

custodiat a consergeria.  

Si es fan exàmens es procurarà que les cadires estiguin al seu lloc i quan acabi es 

vigilarà que no hagin estat pintades o escrites. Quan es facin activitats extraescolars es 

tindrà cura del material i les persones que el facin servir en seran responsables. 

 

Article 72. Laboratoris, tallers, aula de música, aules específiques i aules 

matèria. 

Seran, amb caràcter general, contemplats com aules per a desenvolupar les activitats 

lectives i el seu ús i organització haurà de ser regulat pels corresponents departaments 

didàctics.  

Aquesta organització quedarà reflectida en les corresponents programacions així 

com, si fos necessari, en les actes de les reunions de departament. 

 

72.1.Responsables dels laboratoris, tallers i aules específiques i aules 

matèria. 

 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

NOFC NOFC 

 

 

 

VERSIÓ V 1.6 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 21-12-2016  

ARXIU  Pàgina 109 de 120 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

Sempre que sigui possible, els laboratoris, tallers i aules específics d’FP tindran assignat 

un professor que actuarà coordinadament amb el coordinador de riscos laborals.  

Els responsables elaboraran criteris específics d’utilització, optimització i 

control, d’acord amb les pròpies necessitats.  

Les funcions del professor responsable seran les següents:  

1. Coordinar la utilització del taller o laboratori i del seu equipament.  

2. Establir les normes de funcionament i d’utilització de determinat equipament 

sensible i vetllar perquè es compleixin.  

3. En el cas d’equipaments informàtics, mantenir el programari actualitzat i 

vetllar perquè es mantingui operatiu.  

4. Col·laborar amb el coordinador de riscos laborals, en els aspectes que afectin 

a l’espai específic. 

5. Avaluar la idoneïtat de l’equipament existent, en relació als continguts 

curriculars que s’han d’impartir.  

 

Article 73. Sales d’informàtica, altres aules i sales amb recursos 

informàtics. 

a) En la sala de professors, al tauler d’anuncis, apareixerà un document mensual 

perquè els professors interessats puguin reservar dia i sessió en la qual van a 

utilitzar la sala d’informàtica. En aquests documents s’assenyalarà així mateix, 

nom del professor que utilitzarà l’aula i curs amb el qual la utilitzarà. 

 

b) No obstant això, en el document quedaran automàticament reservats els dies i 

sessions que siguin necessaris per al desenvolupament d’activitats lectives 

contemplades en la Programació general del centre i que preveien la utilització 

de la sala d’informàtica com aula per al desenvolupament de les mateixes.  

 

c) El professorat que utilitzi la sala d’informàtica haurà de sol·licitar a consergeria 

les claus just al començament del seu ús i just al final s’encarregarà de retornar-

les perquè la sala pugui continuar sent utilitzada. Així mateix, el professorat 
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s’encarregarà que l’alumnat no instal·li programes ni baixi continguts d’Internet 

sense autorització.  

 

d) En cap cas es deixarà a l’alumnat sol en aquesta sala, i al final de la seva 

utilització ha de quedar en perfecte ordre.  

e) A part de la sala d’informàtica, hi ha altres aules dotades amb recursos 

informàtics. La utilització d’aquestes aules pel professorat que no les tingui 

assignades en el seu horari es regirà per les mateixes consideracions establertes 

per a la sala d’informàtica. 

 

f) Les aules d’informàtica específiques de Cicles Formatius, es reservaran a 

començament de curs pels professors i grups que les faran servir al llarg de tot el 

curs. 

 

Les normes de conservació seran les següents: 

1) El material, mobiliari i les aules han de ser tractats correctament i s’han de 

mantenir en bon estat de conservació i netedat. 

2) L’últim professor que faci servir un espai que no s’ocuparà durant la resta de 

la jornada procurarà que quedi recollit, ordenat, endreçat i tancat. 

3) El grup d’alumnes que utilitza un aula durant la seva hora de treball és el 

responsable de l’estat de netedat i el professor, durant aquesta hora, exercirà 

el control.  

4) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències o del 

material del centre, haurà de ser reparat econòmicament.  

Cada aula d’informàtica tindrà una graella que serveixi de control de l’aula al 

responsable informàtic 

 

Article 74. Sala de descans i la cafeteria. 

Sobre el comportament i l’ús de la sala de descans de l’edifici B: 
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La sala de descans està destinada a l’ús del professorat i alumnes de cicles 

formatius fora d’horari de l’ESO, en l’horari establert s’exposarà en lloc visible.  

a) A la sala descans es guardarà l’ordre i no es provocaran aldarulls ni 

situacions que perjudiquin el normal funcionament o molestin els usuaris.  

b) L’alumnat de cicles de tarda no podrà utilitzar-la durant els períodes lectius 

del seu grup. 

c) L’ús del microones i de la nevera és exclusiu de personal del centre.  

d) El professorat i/o conserges podrà fer fora de l’espai a tot l’alumnat que es 

comporti inadequadament i, si considera la conducta perjudicial per al 

normal funcionament, es posarà la sanció pertinent i ho posarà en 

coneixement de l’equip directiu.  

 

Sobre el comportament i l’ús de la cafeteria, situada a l’edifici C: 

a) La cafeteria és d’ús pel centre, però gestionada per una empresa externa. 

L’alumnat d’ESO no pot accedir-hi durant l’horari lectiu. 

b) La normativa d’ús l’estableix l’empresa que la gestiona, sota la supervisió de la 

direcció. 

Article 75. Sales del professorat. 

1. Les sales del professorat estan destinades a l’ús exclusiu del professorat, quedant 

restringit a l’alumnat l’accés a la mateixa. 

2. Quan per motius justificats un alumne hagi de dirigir-se a la sala del professorat, 

haurà d’esperar a la porta per ser atès.  

 

Article 76. Recursos externs: bus escolar. 

El servei de transport escolar és competència del Consell Comarcal del Baix Penedés. El 

funcionament està regulat per la normativa vigent i pel Reglament de Serveis Escolars, 

editat pel Consell Comarcal del Baix Penedès.  
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Article 77. L’ús social del centre 

Seguint la normativa d’inici de curs i Llei 12/2009 d’educació, l’institut pot col·laborar 

amb totes aquelles institucions que ho demanin.  
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TÍTOL VIII. NORMES BÀSIQUES DE 

FUNCIONAMENT DEL CENTRE. 
 
CAPÍTOL 1. HORARIS 
 

Article 78. General del centre 

a) El centre obrirà les portes dels dos edificis, coma mínim cinc minuts abans de 

l’inici de la primera classe, els alumnes romandran al pati fins que toqui el 

timbre de la primera classe. Els edificis on es troben ubicats els estudis 

postobligatoris es tancaran quan finalitzin les classes del torn de tarda. 

b) La distribució horària de cada curs serà aprovada pel Consell Escolar, després 

d’escoltar tots els seus estaments. 

c) Són considerades lectives les hores que fixa l’horari personal de cada alumne. A 

l’inici de curs es lliurarà a les famílies o alumnes majors d’edat, l’horari de cada 

alumne. Les hores lectives són aquelles en què hi ha programada alguna activitat 

docent, tant escolar com extraescolar. 

d) Les hores lectives són d’obligada permanència en el centre,excepte en el cas que 

s’hagin programat activitats fora del centre. 

e) Per als alumnes d’ESO també es considera lectiva l’hora de l’esbarjo. 

f) En absència del professor, mirar l’apartat de guàrdies (capítol 2 d’aquest mateix 

títol). 

g) Les portes d’entrada han d’estar sempre tancades durant l’horari d’ESO. 

 

Article 79. Horaris. 

79.1.Horaris dels diferents ensenyaments: 

h) L’horari dels estudis de l’ESO es realitzen en horari intensiu, iniciant-se a les 

8’15 i acabant a les 14’45.  

i) L’horari dels estudis de Cicles Formatius és intensiu de matí o de tarda. Els 

Cicles Formatius que es porten a terme al matí, han de respectar l’horari de 
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l’ESO i si volen sortir del centre a l’hora del pati, ho han de fer per la porta de 

davant amb un carnet (que dóna el centre a l’inici del curs) que acredita que són 

alumnes de Cicles Formatius. Els alumnes de Cicles Formatius de tarda podran 

utilitzar la sala de descans del centre a l’hora de l’esbarjo, destinada en principi a 

l’ús del professorat i el PAS. 

j) L’horari de Batxillerat és intensiu de matí, s’inicia a les 8’15 i acaba a les 14’45. 

Han de respectar l’horari de l’ESO i si volen sortir del centre a l’hora del pati, ho 

han de fer per la porta de davant de la tanca amb un carnet (que dóna el centre a 

l’inici del curs) que acredita que són alumnes de Batxillerat. 

k) L’horari del Curs d’Accés a Cicles Formatiu de grau Superior (CAS) és intensiu 

de tarda. Els alumnes d’aquest curs podran utilitzar la sala de descans del centre 

a l’hora de l’esbarjo, destinada en principi a l’ús del professorat i el PAS. 

 

79.2.Horaris de secretaria. 

La secretaria del centre es troba a l’edifici A. Aquesta romandrà oberta en horari de matí 

de 10 h a 13 h per les persones externes al centre. I en horari de matí (de 10’15 a 10’40) 

i tarda (dilluns, dimarts i dijous de 18’15 a 18’45) pels alumnes del centre 

79.3.Horaris extraescolar. 

Les activitats extraescolars com ara cursets, activitats esportives,etc., es fan les tardes de 

dilluns,dimarts i dijous una vegada finalitzada la jornada de l’ESO. També cal fer 

menció que hi ha activitats escolars com ara excursions, la semana cultural, etc., que es 

fan dins l’horari lectiu. 
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CAPÍTOL 2. GUÀRDIES 
 

Article 80. Guàrdies. 

De manera general, a cada professor/a li seran assignades les hores de guàrdia 

necessàries pel bon funcionament del centre. Es procurarà que a cada hora hi hagi 

almenys dos professors de guàrdia per cada sector. 

La durada de les guàrdia és de timbre a timbre. 

Les guàrdies de fora d’horari de l’ESO, si no hi ha cap absència a cobrir, es 

realitzaran a la biblioteca de l’edifici A, fent funcions de guàrdia de biblioteca. 

Hi ha dos tipus de guàrdia: d’hores lectives i de pati. 

En absència del professor,l’alumne romandrà a l’aula que li pertoqui, esperant el 

professor de guàrdia. Davant la possible absència d’un professor, el delegat s’informarà 

sobre l’estat de les guàrdies.  

En els estudis postobligatoris es poden donar a més diferents situacions: 

a) Es podran avançar classes sempre que l’horari del professorat que avança la 

classe ho permeti,i quan que no interfereixi en cap hora del seu horari, encara 

que sigui una guàrdia. El professorat que avança la classe no pot acabar la seva 

jornada laboral abans del que marca el seu horari.  

b) Els alumnes de postobligatoris poden marxar abans si el professor que falta és el 

d’última hora del migdia o de la nit, previ permís del professorat de guàrdia.  

c) Si el professor que falta és a primera hora, i els alumnes han estat avisats 

prèviament, els alumnes poden entrar al centre a segona hora.  

 

Respecte als deures del/a professor/a de guàrdia a cada una d’aquestes tasques veure 

article 44.5. 

 

CAPÍTOL 3. ASSISTÈNCIA AL CENTRE 
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Article 81. Faltes d’assistència del professorat. 

Les faltes seran registrades al full de guàrdies per part de l’equip directiu, pel 

professorat de guàrdia o pels subalterns. Les faltes d’assistència s’han de justificar amb 

el paper corresponent que es troba a l’Isotools i donar-ho a la directora. 

Poden donar-se dos casos:  

a) El professor coneix amb anterioritat la causa de la seva absència 

Si un professor n’és coneixedor, sol·licita el permís corresponent la directora 

mitjançant el formulari pertinent, prepara la feina pels alumnes de les seves classes i la 

deixa al lloc pertinent a la sala del professorat. 

Si és un professor de cicles formatius o batxillerat, a banda de tot l’anteriorment dit, 

pot dir-li a un altre company de canviar-li l’hora o, si és possible, avançar la classe 

següent, per benefici dels alumnes, però el professorat que canvia l’hora no veurà variat 

el seu horari. 

 

b)  La falta d’assistència es produeix de manera sobtada 

Si l’absència es produeix sense coneixement previ, i afecta l’alumnat d’ESO, es 

poden donar aquestes situacions: 

1) El professor es posa en contacte amb el centre per telèfon i fa arribar la 

feina pels seus alumnes. 

En aquest supòsit, la persona que rep la informació l’ha de traslladar al 

membre de l’equip directiu que està de guàrdia, el qual actuarà segons queda 

expressat a l’apartat 1. 

2) El professor ha d’absentar-se sobtadament o no té possibilitat de posar-se en 

contacte amb el centre i no ha pogut deixar la feina. Als despatxos dels caps 

d’estudis hi haurà unes fitxes de diferents matèries de l’ESO, elaborades pels 

departaments, llavors el professor de guàrdia agafarà la fitxa i anirà a classe. 

 

Si l’absència es produeix sense coneixement previ i afecta l’alumnat d’estudis 

postobligatoris, el membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia, intentarà, en 

col·laboració amb el professorat del grup afectat, reorganitzar l’horari avançant les 

hores, sempre que això no afecti a altres tasques del professorat (guàrdies, reunions, 
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etc.), i en el benentès que en cap cas aquestes modificacions poden implicar una 

disminució de l’horari fix del professor. 

Si no és possible reorganitzar els horaris, el membre de l’equip directiu que 

estigui de guàrdia, prendrà les mesures que consideri més adients en funció de la 

disponibilitat o no del professorat de guàrdia. 

Si la falta d’assistència es produeix en postobligatoris, també es poden distingir 

dos supòsits: 

a) Si es coneix la causa prèviament, el professorat del curs s’organitzaran les 

substitucionsentre ells amb el vist-i-plau del cap d’estudis. 

 

b) Si és una absència sobtada, el professorat responsable de direcció tractarà de 

localitzar els professors que tenen classe a continuació per tal de procurar 

avançar el seu horari i que els alumnes puguin compactar l’horari i marxar abans 

cap a casa. Els alumnes majors d’edat o menors amb l’autorització pertinent 

podran sortir del centre en aquestes circumstàncies, i el professor absent 

organitzarà la forma de recuperar les hores no impartides. Si no es pot produir el 

canvi horari, els alumnes realitzaran tasques a l’institut fins que arribi el proper/a 

professor amb un professor de guàrdia si n’hi ha a disposició. 

 

El membre de l’equip directiu que està de guàrdia és el responsable del manteniment del 

servei en tot moment, vetllant perquè les guàrdies es compleixin adequadament i 

prenent les mesures que siguin necessàries perquè el servei estigui sempre assegurat. 

 

Article 82. Faltes d’assistència de l’alumnat. 

De manera general:  

a) L’assistència a classe és obligatòria per a tots els nivells educatius. 

b) Una de les primeres obligacions d’un professor quan entra a l’aula, ja sigui com a 

professor de matèria o com a professor de guàrdia que cobreix una absència, és la de 

controlar l’assistència dels alumnes. 
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c) Aquest control es fa mitjançant el sistema informàtic de gestió de faltes. 

d) Des de la seva aula, el professor passa llista, i després d’anotar les absències, 

retards, o comentaris, pot generar un missatge pels pares o tutors legals. 

e) El sistema de control permetrà a cada tutor accedir a l’historial d’absències, retards i 

incidències dels alumnes del seu grup per tal de comunicar-ho periòdicament a les 

famílies i tenir arxivada aquesta informació. 

f) La justificació de les faltes es farà per escrit sota signatura del tutor legal si l’alumne 

és menor o pel mateix alumne si és major d’edat. Si un alumne ha de faltar per 

període llarg de temps, el tutor comunicarà la situació a l’equip docent i recollirà les 

tasques que l’alumne ha de realitzar. 

g) Si un alumne falta a classe perquè porta a terme el dret a inassistència col·lectiva, 

aquesta falta només serà justificada en cas de que es compleixin els requisits 

establerts (veure protocol annex). 

h) La repetició d’examen queda subjecte a causes justificades, per tant s’haurà de 

presentar justificant oficial per una causa inexcusable. 

i) En els estudis postobligatoris, l’alumnat que faci més d’un 20% de faltes 

injustificades al llarg del curs perd el dret a l’avaluació continua i ha d’anar a 

l’avaluació extraordinària de la matèria, crèdit, mòdul o unitat formativa concreta. 

j) En els estudis postobligatoris, la puntualitat és responsabilitat de l’alumne, si arriba 

tard a classe i es comptabilitzarà com una falta d’assistència injustificada.  

k) En els estudis de l’ESO, els retards injustificats són motiu de sanció segons les 

mesures establertes pel protocol de convivència del centre (veure protocol als 

annexes). 

l) En els estudis de l’ESO, l’alumnat que realitza absentisme té seguiment per part de 

la Comissió Social (article 21.10 d’aquestes NOFC), i aquesta aplica el seu protocol 

establert entre el centre i els agents socials del territori.  

m) Un alumne d’ESO, que no assisteixi a classe durant dos mesos seguits sense cap 

justificació, i que a més s’hagi intentat contactar amb la família sense èxit, serà 

donat de baixa d’ofici.  
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n) A l’alumne d’estudis postobligatoris que no assisteixin el primer dia de classe sense 

avís previ, els tutors es posaran en contacte amb ell, i si en quinze dies no es té cap 

informació serà donat de baixa d’ofici. 

o) L’alumne d’estudis postobligatoris que un cop iniciat el curs deixi d’assistir a classe 

de manera ininterrompuda durant un mes sense justificació, serà donat de baixa 

d’ofici. 

 

Cada estudi que oferim al centre té un protocol i unes normes més concretes (veure 

annexes). 

 

 
CAPÍTOL 4: CRITERIS ESPECÍFICS DE CADA ENSENYAMENT QUE HI HA 

AL CENTRE 

 

Els criteris específics del funcionament dels diferents ensenyaments queden espeficades 

en el PCC de cada un dels ensenyaments. 
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ANNEXOS 

 

1.-PCC 

2.-PAT 

3.-Protocol de les diferents comissions i coordinadors. 

4.- Quadre de mesures de disciplina 

5.- Protocol d’inassistència col·lectiva dels alumnes 

6.- Models comunicació amb les famílies. 

 


