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TÍTOL I. INTRODUCCIÓ 

La Llei d’Educació de Catalunya estableix que un dels principis organitzatius pel qual s’ha 
de regir el sistema educatiu ha de ser el de l’autonomia de cada centre. Aquest exercici de 
l’autonomia de cadascun dels centres educatius s’ha de desenvolupar entorn al seu projecte 
educatiu i s’ha d’articular, entre altres instruments, a través de les concrecions curriculars 
del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

Aquestes normes d’organització i funcionament, que, d’acord amb la Llei d’Educació, són 
presents en els diversos àmbits d’actuació de cada centre i que aquest ha d’elaborar i 
aprovar, tenen un marc i uns continguts mínims que, d’acord amb la llei, el Decret 102/2010 
d’autonomia dels centres educatius estableix i sistematitza. 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOF) han d’aplegar el conjunt 
d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el 
dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el 
projecte educatiu del centre i en la seva programació anual, conjunt d’acords i funcionament 
que han de ser coherents amb els principis, valors, objectius i criteris educatius que el 
centre determini en el seu projecte educatiu i que han d’esdevenir un instrument de gestió 
clau per al exercici de la seva autonomia organitzativa. 

Aquest instrument de gestió té la seva raó de ser,tant en la necessitat del centre de disposar 
de directrius institucionals que recullin els acords i criteris que han de servir de referència 
d’acció per a tots els seus membres, com en les directrius institucionals. Tant mateix 
possibiliten evitar la improvisació, actuar amb una major coherència funcional, coordinar la 
participació i la implicació de tots els membres de la comunitat educativa i dur a terme una 
gestió del centre més coherent i eficient. 

Correspon al Consell Escolar, a proposta de la direcció del centre, aprovar les normes 
d’organització i funcionament i les seves modificacions. En ambdós casos, es poden 
aprovar globalment o per parts. 
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Capítol 1. Marc normatiu 

La normativa de referència que bàsicament s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar  i 
implementar les normes d’organització i funcionament de l’Institut Montpedrós ha està la 
següent: 

● LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació.(«BOE» 106, de 4-5-2006.) 
LOE 

● DECRET 279/2006,  de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de 
la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat 
parcialment (art. 4 i Títol IV) pel DECRET 102/2010 d’autonomia dels centres 
educatius. 

● ORDRE/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els 
documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària 
obligatòria. 

● LLEI12/2009, del 10 de juliol, d’educació. (LEC). 

● DECRET102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) 

● DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria. 

● RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2016 per la qual s’aproven els documents per a 
l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE 
EDUCATIU 

L'autonomia organitzativa dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, 
s'exerceix per mitjà d'una estructura organitzativa pròpia i de les normes d'organització i 
funcionament (LEC, art. 98.1; LOE, art. 124). 

 Els centres han de determinar les seves normes d’organització i funcionament. 

Les normes d’organització i funcionament del centre han d’aplegar el conjunt d’acords i 
decisions d’organització i de funcionament que s’hi adoptin per fer possible,en el dia a dia, el 
treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu 
del centre i en la seva programació anual.(DECRET102/2010, art. 18.1, 2) 

Capítol 1. Per orientar l’organització pedagògica 

L’Article 22 del DECRET 102/2010 quan fa referència als criteris per a l’organització 
pedagògica dels centres als apartats 1,2, i 3. A l’article 77 de la LEC, i recollit a l’apartat 
10.1 del PEC de l’Institut, recull els criteris que orienten l’organització pedagògica del centre: 

Article 1. En el marc de l’autonomia dels centres educatius, els criteris que regeixen a cada 
centre l’organització pedagògica dels ensenyaments han de contribuir al compliment dels 
principis del sistema educatiu i han de fer possible: 

1. La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del 
principi d’inclusió. 

2. El desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena 
integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de 
l’acció educativa. 

3. La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià al 
centre educatiu. 

4. L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual, per 
mitjà de l’aplicació de pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació 
i per mitjà de l’aplicació de pràctiques d’estímul per a l’assoliment de l’excel·lència. 

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

6. L’establiment de regles basades en els principis democràtics, que afavoreixen els 
hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat. 

7. La implicació de les famílies en el procés educatiu. 

Article 2. Els criteris pedagògics del projecte educatiu de cada centre regeixen i orienten 
l’exercici professional de tot el personal que, permanentment o ocasionalment, hi treballa. 

Article 3.Els centres han d’establir mesures i instruments d’acollida o de formació per tal de 
facilitar als nous docents el coneixement del projecte educatiu i la pertinent adaptació de llur 
exercici professional. 

1.En l’educació secundària obligatòria, l’atenció docent s’ha d’organitzar equilibrant 
l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat de l’acció educativa, i 
s’hi ha de potenciar la tutoria i l’orientació acadèmica i professional.( LEC Article 79.6) 

2.En concordança, s’ha de promoure la polivalència curricular del professorat que actua 
sobre un mateix grup d’alumnes, tenint en compte la seva especialització i formació. 

3.Les concrecions per orientar l’organització pedagògica del centre quedaran reflectides en 
el Títol IV d’aquestes NOF. 
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Capítol 2. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar 
de la gestió del PEC 

Article 4.A l’apartat 15 del PEC del nostre Institut es fa referència  a l’avaluació interna i als 
indicadors de progrés per a la seva avaluació, i allí consta que l’avaluació té per finalitat 
contribuir a la millora de la qualitat del servei que presta el centre i té com a referència 
l’assoliment de les competències de l’alumnat. D’acord amb les característiques del context 
en què es desenvolupa l’acció educativa, l’avaluació del centre relaciona els resultats 
educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, 
els objectius del centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu. 

Article 5.L’avaluació del projecte educatiu es realitzarà al final de cada curs mitjançant els 
indicadors descrits al propi PEC, en el si de la reunió de la revisió per la direcció i tant els 
resultats  como la seva valoració quedaran reflectits en la memòria anual del curs 
corresponent que es presentarà per l’anàlisi i avaluació del claustre del professorat i per a 
l’aprovació del Consell Escolar. 

Capítol 3. Per orientar l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

Article 6.Segons l’article 92 de la LEC i l’article 12 del Decret 102/2010,els centres educatius 
poden establir acords de coresponsabilitat amb l’Administració educativa per a l’aplicació del 
seu projecte educatiu d’acord amb el projecte de direcció. 

Amb la finalitat d’aprofundir en l’autonomia del centre i quan el Departament d’Ensenyament 
hagi publicat els decrets o resolucions adients per poder desplegar aquesta autonomia, 
l’equip directiu plantejarà al Consell Escolar la possibilitat d’acollir-se a la realització d’un 
acord de coresponsabilitat, tal com també queda reflectit a l’objectiu 9 del projecte de 
direcció i a l’objectiu 8 del PEC. 

Article 7.Segons l’article 12.3 del decret 102/2010, correspon al Consell Escolar aprovar 
l’acord de coresponsabilitat i participar en l’avaluació de l’aplicació en els termes que s’hi 
estableixin. 

Capítol 4.  Aprovació, revisió i actualització del PEC. (Annex I) 

Article 8.Tal com diu l’Article 19 del Decret 102/2010  a l’apartat 1.b 

En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de determinar: El 
procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu i amés a  l’Article 94en 
el punt 1 de la LEC en el Règim jurídic dels projectes educatius dels centres públics diu: 

1. La formulació dels projectes educatius dels centres públics correspon al claustre del 
professorat, a iniciativa del director o directora i amb la participació dels professionals 
d’atenció educativa. L’aprovació del projecte educatiu correspon al Consell Escolar. 

2. Per tant, per aprovar el projecte educatiu del centre i/o les modificacions 
corresponents ha de ser, tal com també s’indica  a l’apartat 16.4 del  projecte educatiu 
del nostre Institut per una majoria de tres cinquenes parts dels membres del Consell 
Escolar. 
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Títol III.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE 
COORDINACIÓ DEL CENTRE. 

 

 

 

 

 

 

Capítol 1. Òrgans unipersonals de direcció 

Article 9.Els òrgans unipersonals de direcció de l’Institut Montpedrós són el director o 
directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i el coordinador o coordinadora 
pedagògica. Aquests òrgans unipersonals integren l’equip directiu, que és l’òrgan executiu 
de govern del centre i que ha de treballar d’una manera coordinada en el compliment de les 
seves funcions. 

Secció 1. Director/a 

Article 10. Atenent a  l’Article 142 de la LEC 

1. El director o directora del centre públic és responsable de l’organització, el 
funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot 
el personal. 

2. La selecció del director o directora es porta a terme pel procediment de concurs, en 
què participen la comunitat escolar i l’Administració educativa. 

3. El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i 
de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s’exerceixen 
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en el marc de l’ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte 
de direcció aprovat. 

4. Corresponen al director o directora les funcions de representació següents: 

a) Representar el centre. 

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

c) Presidir el Consell Escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del 
centre. 

d) Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l’Administració educativa i 
vehicular al centre els objectius i les prioritats de l’Administració. 

5. Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics 
següents: 

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

b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents 
amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de 
comunicació en les activitats del centre, d’acord amb el que disposen el títol II de la LEC i 
el projecte lingüístic del centre. 

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu. 

f) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries,la relació 
de llocs de treball del centre i les modificacions successives. 

g) Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència l’article 
124.1 de la LEC i presentar les propostes a què fa referència l’article 115de la LEC. 

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

i) Impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, 
eventualment, dels acords de coresponsabilitat. 

j) Participar en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre 
personal destinat al centre, amb l’observació, si escau, de la pràctica docent a l’aula. 

6. Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat 
escolar: 

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

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 
disciplinàries corresponents. 

c) Assegurar la participació del Consell Escolar. 

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

7. Corresponen al director o directora les funcions relatives a l’organització i la gestió del 
centre següents: 
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a) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del 
centre i dirigir-ne l’aplicació. 

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

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

d) Visar les certificacions. 

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa PEL secretari o 
secretària del centre. 

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

g) Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració educativa i actuar 
com a òrgan de contractació. 

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, 
la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica docent a l’aula. 

8. El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l’ordenament i totes les 
relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan. 

9. El director o directora, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat 
pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma 
en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l’exercici 
de les seves funcions, és autoritat competent pera defensar l’ interès superior de l’Infant. 

10.El o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència,malaltia o vacant 
d’aquest. 

Secció 2. Cap d’estudis 

Segons l’Article 32 del Decret 102/2010   

Article 11. El o la cap d’estudis és nomenat/da per la direcció del centre, per un període no 
superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre,com a 
mínim, per un curs sencer. 

Article 12.Correspon al o a la cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció 
d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui 
la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització,coordinació i seguiment de 
la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord 
amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i 
funcionament del centre. 

1.Són funcions  del cap d’estudis:  

a) Organitzar les activitats escolars del centre i coordinar-se amb els centres de 
procedència dels alumnes i els centres públics que imparteixen l’educació secundària 
obligatòria de la zona escolar corresponent. 

b) Coordinar també les activitats escolars complementàries. 

c) Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament. 

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

e) La programació i el seguiment de les activitats docents del centre, en col·laboració 
amb els altres òrgans unipersonals de govern i del claustre de professors.  



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

14 

 

f) Coordinar i vetllar per l’execució de les activitats de caràcter acadèmic dels  professors 
i alumnes en relació a la Programació General Anual de Centre.  

g) Confeccionar els horaris acadèmics d’acord amb les concrecions curriculars i la 
distribució de matèries i professors feta pels departaments didàctics tot assignant els 
espais a les activitats docents i l’establiment d’hores de guàrdia i d’altres de suport de 
l’acció educativa.  

h) Supervisar el control de faltes de l’alumnat.  

i) Vetllar pel compliment de l’horari per part del professorat pel que fa referència tant  a la 
puntualitat com a l’assistència.  

j) Organitzar i coordinar el correcte desenvolupament de les juntes d’avaluació. Rebre i 
portar el control de les actes de qualificacions i d’avaluació dels alumnes i remetre-les a 
secretaria als efectes pertinents.  

k) Afavorir la convivència a l’Institut i garantir el procediment establert en aquestes 
Normes sobre la convivència i els drets i deures dels alumnes.  

l) Coordinar i planificar juntament amb el director les reunions de la Comissió 
Pedagògica.  

Article 13.Les funcions que delega el director previstes a l’Article 147.4 de la LEC són les 
corresponents als apartats de l’article 142: 

1. Apartat 5.b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 
coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

2. Apartat 5.c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte 
lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 
plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de Direcció. 

Article 14.Al cap d’estudis li corresponen aquelles altres funcions que li siguin encomanades 
pel director de l’Institut o atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

Article 15. Absència del Cap d’Estudis.  

En cas de malaltia o absència perllongada del Cap d’Estudis, el director redistribuirà les 
seves funcions entre la resta de membres de l’equip directiu i els òrgans unipersonals de 
coordinació escaients. 

Secció 3. Secretari/a 

Segons l’Article 33 del Decret 102/2010 

Article 16. El secretari o la secretària és nomenat/da per la direcció del centre, per un 
període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al 
centre, com a mínim per un curs sencer. 

Article 17.Correspon al secretari o a la secretària l’exercici de les funcions que li delegui la 
direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres 
,documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, 
d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i 
funcionament del centre. 

Article 18.Les funcions que delega el director previstes a l’Article 147.4 de la LEC són les 
corresponents als apartats de l’article 142. 

1. Apartat 7.e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa PEL 
secretari o secretària del centre. 
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Article 19. Correspon també al secretari o secretària del centre l’exercici de les funcions 
pròpies de la secretaria del claustre i del Consell Escolar del centre, i d’aquells altres òrgans 
col·legiats que el director l’encomani.  

Article 20. Elaborar i mantenir l’inventari general del centre. Així com Organitzar el 
manteniment general del centre. 

Article21. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director de l’Institut o 
atribuïdes per disposicions del Departament d “Ensenyament. 

Article 22. Absència del Secretari  

En cas de malaltia o absència perllongada del Secretari, el director redistribuirà les seves 
funcions entre la resta de membres de l‟equip directiu i els òrgans unipersonals de 
coordinació escaients. 

 

Secció 4. Òrgans de direcció addicionals. Coordinador o coordinadora pedagògica 

Article 23. El o la coordinadora pedagògica  és nomenat/da per la direcció del centre, per un 
període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al 
centre,com a mínim, per un curs sencer. 

Article 24.Correspon al o a la coordinadora pedagògica  exercir les funcions que li delegui la 
direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li 
encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització,coordinació i 
seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a 
l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 
d’organització i funcionament del centre. 

Article 25.Les funcions que delega el director previstes a l’Article 147.4 de la LEC són les 
corresponents a l’apartat 6a de l’article 142 de la mateixa: vetllar per la formulació i pel 
compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

Article 26. Correspon també al coordinador o la coordinadora pedagògica coordinar 
l’elaboració i l’actualització de les concrecions curriculars del centre, tot procurant la 
col·laboració i participació de tots els professors del claustre en els grups de treball. Vetllar 
per la seva concreció en les diferents àrees i matèries dels cicles, etapes, nivells i graus que 
s’imparteixen a l’Institut. 

Article 27.Vetllar per l’elaboració dels plans individualitzats necessaris 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. 

Article 28. Coordinar la programació de l’acció tutorial(PAT)desenvolupada en el centre i fer-
ne el seguiment. 

Article 29. Coordinar les activitats d’orientació escolar i professional, així com les activitats 
complementàries de professors i alumnes, en relació amb el projecte educatiu (PEC), les 
concrecions  curriculars  i la programació general anual (PGA). 

Article 30. El coordinador pedagògic, és l’encarregat de coordinar les relacions entre 
l’Institut i la resta d’escoles de primària de la població. 

Article 31. 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. 

Article 32. Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i 
reciclatge del professorat que es desenvolupin a l’Institut, quan escaigui. 
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Article 33. Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director de l’Institut o 
atribuïdes per disposicions del Departament d’Ensenyament. 

Article 34. Absència del coordinador pedagògic.  

En cas de malaltia o absència perllongada del coordinador pedagògic, el director 
redistribuirà les seves funcions entre la resta de membres de l’equip directiu i els òrgans 
unipersonals de coordinació escaients. 

Capítol 2. Òrgans col·legiats de participació en el govern i la gestió 
del centre 

El Consell Escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de 
la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius. 

 

Secció 1. Consell Escolar 

Segons la LEC a l’ARTICLE 148 i el Decret 102/2010  als ARTICLES 27, 28 i 45) 

Article 35.El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern 
del centre. Correspon al Departament d’Ensenyament establir mesures perquè aquesta 
participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels 
membres del consell. 

Article 36. El centre determina la composició del Consell Escolar en les normes 
d’Organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació 
vigent. El reglament del Consell Escolar, un cop aprovat per aquest, s’integra en les normes 
d’organització i funcionament del centre. 

Article37.Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació 
secundària obligatòria. 

Article 38. Corresponen al Consell Escolar les funcions següents: 

1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres 
cinquenes parts dels membres. 

2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament 

i els resultats. 

3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 
col·laboració del centre amb entitats o institucions. 

4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents. 

5. Aprovar la carta de compromís educatiu. 

6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes. 

7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 

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

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

10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i 
d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 
conèixer l’evolució del rendiment escolar. 
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12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

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

Article 39. El Consell Escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que 
aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legiats 
de l’Administració de la Generalitat. 

Article 40. El Consell Escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions 
específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o 
professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els 
pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb 
les excepcions que estableixi el Departament d’Ensenyament. 

Article 41.Composició del Consell Escolar. Segons el Decret 102/2010  a l’ARTICLE  45 

1. El Consell Escolar d’un Institut  és compost per : 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) El cap o la cap d’estudis. 

c) Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre. 

d) Els i les representants del professorat elegits pel claustre. 

e) Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors legals, elegits 
respectivament per ells i entre ells. 

f) Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest 
personal. 

g) Un representant de l’AMPA més representativa.  

2. El secretari o secretària del centre no és membre del Consell Escolar, però hi assisteix 
amb veu i sense vot, i exerceix la secretaria del consell. 

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 
persones membres del consell. 

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt,no pot ser 
inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones 
representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa 
del centre. 

Article 42. El Consell Escolar del nostre Institut està constituït per: 

-  El director. 

- La cap d’estudis. 

- Un representant de l’Ajuntament de Sta. Coloma. 

- 5 representants del professorat. 

- 2 representants de l’alumnat. 

- 2 representants de les famílies. 

- Un representant de l’AMPA. 

- Un representant del PAS. 

- La secretària de l’Institut amb veu i sense vot. 

Article 43. El centre no pot modificar la configuració del Consell Escolar dins dels tres cursos 
acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la 
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composició del Consell Escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es 
dugui a terme després que s’hagi aprovat. 

Article 44. Quan a l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb la normal 
activitat del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'algun membre 
de la comunitat educativa que no és membre del Consell Escolar, se'l podrà convocar a la 
sessió per tal que informi sobre el respectiu tema o qüestió. 

Article 45. Renovació de les persones membres del Consell Escolar 

1. Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels diferents sectors, 
ho són per un període de quatre anys. 

2. Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de 
cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El Consell Escolar 
renovat s’ha de constituir en els terminis que marqui el Departament d’Ensenyament. Les 
eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del Consell Escolar les 
convoca el director o directora del centre  amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a 
aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Ensenyament. 

3. Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta s’ha d’ocupar  per la següent 
candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que 
la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per 
cobrir-la,caldrà fer eleccions anticipades per a la vacant que queda lliure.. La nova persona 
membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que 
ha causat la vacant. 

4.Criteris de desempat per les eleccions al Consell Escolar. En cas de produir-se un 
empat  en les eleccions de  qualsevol dels sectors que formen el Consell Escolar 
(professors, pares i/o alumnes), s’ha de tenir en compte els següents criteris de desempat : 

a) Sector pares : el membre electe que tingui un fill /a en un curs més baix, i en cas 
d’empat , es farà un sorteig de lletra per desempatar segons l’ordre alfabètic. 

b) Sector professorat : el membre electe amb més antiguitat al centre, i en cas d’empat 
es mirarà el membre de més edat. 

c)Sector alumnat : el membre electe del curs més avançat , en cas d’empat, l’alumne de 
més edat. 

5. Si es produeix una vacant entre els membres no electes del Consell Escolar 
(representant de l’Ajuntament o representant de l’AMPA), el procediment a seguir serà el 
següent: 
- Escrit de l’Ajuntament o de la junta de l’AMPA indicant la baixa del seu representant. 
- Escrit de l’Ajuntament o de la junta de l’AMPA indicant la persona que el substitueix. 
- La següent convocatòria haurà de ser per constituir el nou Consell Escolar, informant dels  
cessaments  i dels nous nomenaments. 
- Una persona no convocada no pot assistir al Consell Escolar. 
 
6. Renovació del professorat. Donat que el nombre de representants del professorat és 
senar (5) a l’hora de fer la renovació per meitats, cada dos anys, la primera renovació serà 
de tres professors i la segona de dos. 
 

Article 46. La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es cessa en el càrrec 
que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible 
o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació. 
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Article 47.Funcionament del Consell Escolar  

1. El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre 
que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, 
preceptivament , és fa una reunió a l'inici i una altra al final del curs.  

2.Les reunions de Consell Escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència dels 
representants de mares i pares.  

3. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director als 
membres del consell amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores , llevat del cas 
d'urgència apreciada pel president , la qual es farà constar a la convocatòria, juntament amb 
la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i si s’escau d'aprovació, llevat 
que hi hagi motius justificats que ho impedeixin . En aquest cas, es fan constar a l'acta els 
motius que han impedit disposar d'aquests documents als membres del consell.  

4.La confecció de l’ordre del dia de les sessions incorporarà els punts que pugui sol·licitar el 
sector de mares i pares, d’acord amb les funcions normativament atribuïdes.  

5.Només podran ser tractats els punts que figurin a l'ordre del dia, llevat que en sigui 
declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus membres.  

6.De cada sessió de treball, el secretari n'aixecarà acta. L'acta ha d'anar signada pel 
secretari amb el vist-i-plau del president i s'ha d'aprovar a la següent reunió. Així mateix 
correspon al secretari estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per l'òrgan. 
A més, el centre haurà de tenir a disposició dels membres del Consell Escolar les actes de 
les sessions del consell. 

7. Els acords del Consell Escolar que, a criteri dels seus membres, siguin considerats 
d’interès general, es difondran a tota la comunitat educativa, a través dels mecanismes que 
establirà el consell. 

8. D’aquests acords, els representants de l’alumnat farien la difusió a través del consell de 
delegats. Els representants de les famílies, farien difusió a través del representant de 
l’AMPA en les reunions previstes per aquesta i la secretaria del Consell Escolar, o persona 
en que delegui, faria la difusió referent al professorat. 

Article 48. Procediment de presa de decisions.  

1.Hom procurarà que les decisions en el si del Consell Escolar es prenguin per consens. Si 
no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels membres 
presents, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria qualificada. En 
les situacions d’empat es procedirà a repetir la votació, en cas de continuar en aquesta 
situació decidirà el vot de qualitat del president del Consell Escolar.  

2.Les votacions es realitzaran a mà alçada llevat els casos que sigui exigible el vot secret o 
quan ho sol·liciti algun conseller. 

Article 49.Comissions de treball 

Entre les comissions que es constitueixin en el si del Consell Escolar  de l’Institut 
Montpedrós hi ha preceptivament: 

1. la comissió econòmica, integrada pel director o directora, que la presideix, el secretari o 
secretària, un professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o una 
representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica 
del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients 
en aquesta matèria. 
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2.La comissió permanent/convivència, integrada per director o directora, que la presideix, el 
o la cap d’estudis, un professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un 
o una representant dels i de les alumnes i la  secretaria que assistirà a les sessions amb 
veu i sense vot. 

a) La comissió permanent/convivència, si es reuneix sota el nom de permanent té la 
funció d’elaborar propostes sobre temes propis per presentar al Consell Escolar, prepara 
els temes a tractar en les sessions del Consell Escolar que requereixin un treball previ. 

b) I si es reuneix sota el nom de convivència té com a funcions, garantir l'aplicació 
correcta dels drets i deures dels alumnes, vetllar pel compliment efectiu de les mesures 
correctores, assessorar el director en determinats casos sobre l'aplicació de mesures 
correctores i sancions. i les que expressament li delegui el Consell Escolar. 

c) El Consell Escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la 
comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió. 

3 Comissió de seguiment per a la consolidació de l’Institut, integrada per el director de 
l’Institut, que la presideix, o persona de l’equip directiu en que ell delegui, la secretaria, que 
assistirà a les sessions amb veu i sense vot, un representant del  professorat, un 
representant dels pares/ mares, un representant de l’alumnat i el representant de 
l’Ajuntament. 

Funcions : 

- Fer el seguiment de l’evolució de les infraestructures, equipaments i obres de 

l’Institut. 

- Informar al Consell Escolar d’aquesta evolució i fer propostes per afavorir la bona 

marxa de la consolidació de l’Institut.. 

- Quan hagi novetats o raons per intervenir, aquesta comissió es reunirà, visitarà si cal 

les obres i informarà al Consell Escolar. 

- Els membres d’aquesta comissió informaran als sectors  a qui representen. 

 

Secció 2. Claustre del professorat 

Segons l’Article 48 del Decret 102/2010  en referència al claustre del professorat diu 

Article 50. El claustre del professorat és l’òrgan de participació del professorat en el controli 
la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes educatius del 
centre. Està integrat per tot el professorat i el presideix el director o directora. 

Article 51. Les funcions que corresponen al claustre de professorat són les que estableix 
l’article 146.2 de la Llei d’educació. A més, ha de vetllar i donar suport a l’equip directiu per 
al compliment de la programació anual del centre, i per al compliment del projecte de 
direcció que, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans 
de govern unipersonals i col·legiats del centre. 

Article 52. La intervenció del claustre en la formulació de les normes d’organització i 
funcionament s’entén sense perjudici de la seva competència per adoptar les decisions 
sobre els temes de caràcter educatiu que li corresponen. 

Article 53.Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de 
la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat 
al Consell Escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és 
elegible. 
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Article 54.Les normes d’organització i funcionament del centre poden establir comissions de 
treball en el si del claustre del professorat per a l’estudi de temes específics,i determinar-ne 
l’àmbit d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i 
propostes al claustre. 

Article 55. El claustre del professorat es reuneix preceptivament a l’inici i al final de 
curs,ordinàriament una vegada al mes i sempre que el convoqui el director o directora del 
centre o ho sol·liciti al menys un terç de les persones membres. 

Article 56.Segons l’Article 146.2 de la Llei d’educació,el claustre del professorat té les 
funcions següents: 

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

2. Designar  els professors que han de participar en el procés de selecció del director o 
directora. 

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

4. Decidir els criteris per a l’avaluació dels alumnes. 

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

6. Elegir els representants del professorat en el Consell Escolar. 

7. Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 
programació general del centre. 

8. Les que li atribueixin les normes d’organització i funcionament del centre,en el marc de 
l’ordenament vigent. 

Capítol 3. Equip directiu 

Segons l’Article 147 de la LEC a cada centre públic s’ha de constituir un equip directiu. 

Article 57. L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i és integrat pèl 
director o directora, el secretari o secretària, el cap o la cap d’estudis i el/la coordinadora 
pedagògica.  Les persones membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les 
seves funcions.  

Article 58. Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de 
direcció establert per l’article 144 de la LEC. 

Article 59. El director o directora pot delegar en els membres de l’equip directiu les funcions 
establertes pels apartats 5.b, 5.c, 6.a i 7.e de l’article 142 de la LEC, que diu 

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents: 

5.b) Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb 
el projecte educatiu i garantir-ne el compliment. 

5.c) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels 
plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres plantejaments 
educatius del projecte educatiu del centre recollits en el projecte de direcció. 

6.a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre. 

7.e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o 
secretària del centre. 

Article 60. Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres de l’equip 
directiu. També li correspon l’assignació o la delegació defuncions a altres membres del 
claustre, i la revocació d’aquestes funcions. 
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Article 61. El director o directora respon del funcionament del centre i del grau d’assoliment 
dels objectius del projecte educatiu, d’acord amb el projecte de direcció, i ret comptes 
davant el Consell Escolar i l’Administració educativa. 

Article 62. L’Article 36 del Decret 102/2010  fa referència a la substitució temporal de 
persones membres de l’equip directiu: 

A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un 
òrgan unipersonal de direcció del centre, el funcionari o funcionària docent designat o 
designada per exercir transitòriament les funcions de l’òrgan té, per la durada del 
nomenament, els mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular. 

 

Capítol 4.  Comissió didàctica i coordinació pedagògica 

 
Secció 1. La comissió didàctica està formada pel director/a i els coordinadors didàctics. Es 
reuniexen setmanalment i la seva funció és:  
 

● Vetllar pel acompliment de la PGA i del PDD en les diverses coordinacions 
didàctiques. 

● Consensuar accions des de totes les coordinacións didàctiques que contribueixin a 
l’implementació amb èxit del PDD vigent. 

 
Secció 2. Coordinació pedagògica 
Article 79. Està formada pel Coordinador/a pedagògic/a i els coordinadors/es de nivell 
d’ESO així com el coordinador/a de batxillerat. 
 
S’encarrega: 

● De la coordinació de les accions tutorials en cada nivell, seguiment del PAT i 
correcció, si s’escau. 

● Vetllar perquè les decisions preses a la CAD arribin als tutors/es garantint el correcte 
tractament de la diversitat de l’alumnat. 

● Seguiment del compliment de les NOF. 
●  De l’organització de grups, assignació de matèries optatives. 
● De la coordinació primària/secundària. 
● coordinar i emprendre accions que facilitin la orientació acadèmica de l’alumnat. 
● Aquesta comissió es reuneix setmanalment i és liderada pel coordinador/a 

pedagògic/a. 
 

Capítol 5. Òrgans unipersonals de coordinació 

Agafant com a referent l’Article 41 del Decret 102/2010, sobre els òrgans unipersonals de 
coordinació: 

Article 64. Els òrgans unipersonals de coordinació de l’Institut Montpedrós són els/les 
coordinadors/es docents i els/les caps de departament didàctics. 

Article 65.Les coordinacions al nostre centre són les següents: 

- Coordinació de nivell de l’ESO 

- Coordinació del BATXILLERAT 

- El coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social i biblioteca. 

- Coordinació d’Informàtica/TIC 
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- Coordinació  de prevenció de riscos laborals i manteniment general del centre. 

1. En aquest Institut hi haurà, com a mínim, quatre coordinacions deidàctiques i com a 
màxim deu pel que fa a les àrees curriculars de l’educació secundària obligatòria.  

2.Les NOF poden modificar l'estructura de les coordinacions didàctiques, 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.  

Article 66. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, coma 
mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora. 
El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació  ha de recaure preferentment en 
personal funcionari docent dels cossos de catedràtics. Si cap d’ells no hi opta i se’n té 
constància expressa, pot nomenar-se qualsevol altre professor/a que imparteixi 
ensenyaments en el centre durant el curs escolar. 

Article 67.La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de 
coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a sol licitud de la 
persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la 
persona interessada. 

Article 68. El director o directora nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent 
escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al Consell Escolar i al 
claustre dels nomenaments i cessaments corresponents. 

Article 69.Substitució temporal d’òrgans unipersonals de coordinació: 

A partir de l’inici del tercer mes de baixa o d’absència temporal de la persona titular d’un 
òrgan unipersonal de coordinació, el funcionari o funcionària docent que en tingui 
assignades transitòriament les seves funcions té, per la durada del nomenament, els 
mateixos drets i obligacions que corresponen a la persona titular de l’òrgan. 

Capítol 6.- Funcions dels òrgans unipersonals de coordinació. 

Secció 1.- Coordinador/a de nivell de l’ESO 

Article 70.En particular són funcions del Coordinador de nivell de l’educació 
secundària obligatòria:  

1. Col·laborar en l’elaboració, planificació i execució del Pla d’acció tutorial. Fer-ne el 
seguiment i donar suport i orientació als tutors i tutores.  

2. Col·laborar amb el/la coordinador/a pedagògic/a en la tria de les matèries optatives i 
alternatives.  

3. Col·laborar amb el/la iel/la coordinador/a pedagògic/a en la formació de grups i vigilar 
la seva coherència i continuïtat.  

4. Liderar, convocar i aixecar acta amb l’ordre del dia i els acords de les reunions de 
nivell i impulsar les propostes de l’equip de direcció i recollir les propostes de l’equip 
docent quant a la implementació del projecte curricular i d’altres suggeriments de millora.  

5. Atendre les necessitats generals del nivell de l’ESO, detectar els punts febles i 
proposar les mesures de millora.  

6. Col·laborar amb el/la cap d’estudis i el/la coordinador/a pedagògic/a en l’establiment 
d’estratègies per millorar els resultats del nivell de l’ESO que lideren pel que fa a 
l’orientació dels alumnes, acompliment del currículum, seguiment de l’absentisme i de 
l’acció tutorial.  

7. Controlar juntament amb e/la coordinador/a pedagògic/a el seguiment acadèmic de 
l’alumnat i fer estratègies per millorar-ho.  
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8. Coordinar els treballs de síntesi i de recerca.  

9. Entregar la planificació i el material del PAT de cada trimestre als tutors i tutores. 

10.Realitzar la PGA i la  memòria de les activitats de tutoria a final de curs. 

11. Realitzar conjuntament amb el coordinador pedagògic la coordinació entre primària i 
secundària.  

12. Qualsevol altra que li pugui ser encomanada pel director, el cap d’estudis o el 
coordinador pedagògic.  

13.Per tal de portar al dia l’estat i el funcionament del Pla d’acció tutorial, el càrrec dels 
coordinadors/res de nivell de l’ESO comporta implícit també el fet de ser tutor/a d’un 
grup. 

14. Vetllar pel bon clima de convivència del nivell que lideren. 

 

Secció 2.- El coordinador/a de BATXILLERAT 

 

Article 71. Són funcions del Coordinador de Batxillerat:  
1. Col·laborar en l’elaboració, planificació i execució del Pla d’acció tutorial. Fer-ne el 
seguiment i donar suport i orientació als tutors i tutores.  

2. Col·laborar amb el/la coordinador/a pedagògic/a en la tria de les matèries de modalitat i 
específiques.  

3. Col·laborar amb el/la coordinador/a pedagògic/a en la formació de grups i vigilar la seva 
coherència i continuïtat.  

4. Presidir  les reunions d’equip docent i impulsar les propostes de l’equip de direcció i 
recollir les propostes de l’equip docent quant a la implementació del projecte curricular i 
d’altres suggeriments de millora.  

5. Atendre les necessitats generals del Batxillerat, detectar els punts febles i proposar les 
mesures de millora.  

6. Col·laborar amb el/la cap d’estudis i el/la coordinador/a pedagògic/a en l’establiment 
d’estratègies per millorar els resultats del Batxillerat pel que fa a l’orientació dels alumnes, 
acompliment del currículum, seguiment de l’absentisme i de l’acció tutorial.  

7. Controlar juntament amb e/la coordinador/a pedagògic/a el seguiment acadèmic de 
l’alumnat i fer estratègies per millorar-ho. 

8. Fer el seguiment de canvis de modalitat, recuperació de les matèries suspeses i 
convalidacions. 

9. Planificar i coordinar els Treballs de Recerca.  

10. Entregar la planificació i el material del PAT de cada trimestre als tutors. 

11. Realitzar la PGA i la  memòria de les activitats de tutoria a final de curs. 

12. Realitzar conjuntament amb el coordinador pedagògic la coordinació entre l’ESO i el 
Batxillerat.  

13. Gestionar la informació referent a les PAU per l’alumnat i per al professorat així com 
coordinar tant l’orientació universitària com professional del cicles formatius de grau 
superior. 

14. Qualsevol altra que li pugui ser encomanada pel director, el cap d’estudis o el 
coordinador pedagògic.  
15. Vetllar pel bon clima de convivència del nivell que lideren. 
16. Per tal de portar al dia l’estat i el funcionament del Pla d’acció tutorial, el càrrec de 
coordinador/a de Batxillerat comporta implícit també el fet de ser tutor/a d’un grup. 
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Secció 3.- El coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social i Biblioteca: 

Article 72. El coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social i biblioteca ha de 
potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social així com l’ús de la biblioteca i les seves 
funcions són:  

1. 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.  

2. Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents de centre 
(PEC, PLC, NOF, Pla d’acollida i integració, programació general anual…) 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 cohesió social en el centre.  

3. Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn per potenciar la 
cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la 
participació de l’alumnat i garantint la igualtat d’oportunitats.  

4. Participar en la Comissió d’Atenció a la Diversitat per tal de col·laborar en la definició 
d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió social, participar en 
l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals 
externs que hi intervenen.  

5. Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del projecte lingüístic. 

6. Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració de les 
concrecions curriculars del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte 
lingüístic. 

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

8. Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per 
delegació de la direcció del centre.  

9. Implantar i dinamitzar el bon funcionament de la biblioteca del centre. 

10. Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el projecte 
lingüístic que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

Secció 4.- El coordinador d’informàtica 

Article 73. Correspon al coordinador d’informàtica del centre,impulsar l’ús didàctic de les TIC 
en el currículum escolar i assessorar els professors per a la seva implantació, així com 
orientar-los sobre la formació en TAC, d’acord amb el suport dels serveis educatius de la 
zona.  

Són funcions del coordinador d’informàtica: 

1. 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. 

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

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

4. Mantenir l’inventari actualitzat, a disposició del secretari, del material informàtic i 
d’audiovisuals. 
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5. Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments 
informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació 
permanent en aquest tema. 

6. Vetllar i actualitzar el pla TAC del centre. 

7. Aquelles altres que el director de l’Institut li encomani en relació amb els recursos 
informàtics i telemàtics que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament. 

 

Secció 5.- Coordinació de prevenció de riscos laborals i de manteniment general del 
centre. 

Article 74. Correspon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals del centre la 
promoció i coordinació de les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per 
tant:  

1.Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure i fomentar 
l’interès i la cooperació dels treballadors en l’acció preventiva, d’acord amb les 
orientacions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i les instruccions de la direcció 
del centre.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar-ne l’adequació a les 
persones, els telèfons i l’estructura.  

5. Revisar periòdicament els equips contra incendis com a activitat complementària a les 
revisions oficials.  

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

7. Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als Serveis Territorials  
el model "Full de notificació d'accident, incident laboral o malaltia professional”.  

8. Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en la 
investigació dels accidents que es produeixin en el centre.  

9.Col·laborar amb el personal tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals en 
l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre. 

10.Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

11. Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículum dels 
alumnes, dels continguts de prevenció de riscos.  

12. Sota la supervisió de la secretària, el coordinador de manteniment general de centre 
es responsabilitzarà de les petites reparacions d’aigua, calefacció, electricitat i 
manteniment. Vetllarà pel bon ús de les instal·lacions i equips del centre i gestionarà 
l’estoc dels recanvis. 

13. Altres tasques que li assigni la direcció, en l’àmbit del manteniment de les 
instal·lacions i equips del centre i de la prevenció de riscos.  

Secció 6.- Els coordinadors didàctics 

Article 75.Correspon al coordinadors didàctics la coordinació general de les activitats del 
departament i la seva programació i avaluació.  

En particular, són funcions dels coordinadors didàctics:  

1. Convocar i presidir les reunions de la coordinació didàctica i fer-ne la programació 
general anual.  

2. Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents.  
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3. Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i 
etapes.  

4. Vetllar per l'establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la 
pràctica docent.  

5. Coordinar la fixació de criteris i continguts de l'avaluació de l'aprenentatge de l’alumnat 
en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència  

6. Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent en el si de la 
coordinació didàctica.  

7. Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats de la 
coordinació didàctica i assessorar sobre l'adquisició didàctica corresponent.  

8.Mantenir l’inventari actualitzat i a disposició del secretari de l’equipament propi de la 
coordinació didàctica.  

9. Sota les directrius de l’equip directiu participar en les jornades de portes obertes del 
centre i en actes relacionats amb la població o l’entorn. 

10. Acollir i integrar el professorat nouvingut, ja sigui a l’inici o al llarg del curs. 

Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel 
Departament d'Educació.  

11. El coordinador/a didàctica convoca a les reunions de de la coordinació didàctica els 
professorat que imparteix les àrees o matèries corresponents i aixeca l’acta d’aquestes 
reunions.  

12. Al capdavant de cada coordinació didàctica o seminari, i escoltats els seus membres, 
es nomenarà un/a coordinador/a didàctic/a o de seminari d’entre els seus integrants que, 
ultra reunir els requisits generals (veure Article 65), tingui la condició de catedràtic. Si cap 
membre de la coordinació didàctica o del seminari no té l'esmentada condició, es podrà 
nomenar un professor o professora que, formant part integrant de la coordinació 
didàctica o del seminari, reuneixi la resta de requisits.  

6.1.-Cap de seminari 

Article 76.Quan en un departament hi hagi més d’un professor o professora que imparteixi 
una especialitat diferent es podrà constituir un seminari. 

1. Al capdavant de cada seminari que es pugui establir hi ha un cap de seminari, les 
competències del qual són les que li delega el cap del departament i aquelles altres que li 
puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel Departament d'Educació.  
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Títol  IV.  ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 

 

 

 

 

Article 77. D’acord amb la LEC, els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits 
pedagògic organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials. A l’Institut 
MONTPEDRÓS  l’autonomia s’ha d’orientar a assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat 
educativa. 

Capítol 1. Organització del professorat 

Article 78.Segons la LEC i el decret d’autonomia, cal afavorir els valors de la col·laboració, 
de la coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa i del treball en 
equip. Les concrecions organitzatives del centre han de buscar  la implicació de tot el 
personal en el treball en equip i afavorir-ne el creixement dels nivells de motivació i de 
satisfacció. 

Secció 1. Coordinació pedagògica 

Article 79. Està formada pel Coordinador/a pedagògic/a i els coordinadors/es de nivell 
d’ESO així com el coordinador/a de batxillerat. 
 
S’encarrega: 

● De la coordinació de les accions tutorials en cada nivell, seguiment del PAT i 
correcció, si s’escau. 

● Vetllar perquè les decisions preses a la CAD arribin als tutors/es garantint el correcte 
tractament de la diversitat de l’alumnat. 

● Seguiment del compliment de les NOFC. 
●  De l’organització de grups, assignació de matèries optatives. 
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● De la coordinació primària/secundària. 
● coordinar i emprendre accions que facilitin la orientació acadèmica de l’alumnat. 
● Aquesta comissió es reuneix setmanalment i és liderada pel coordinador/a 

pedagògic/a. 
Secció 1.1 Coordinadors/res de nivell de l’ESO 
Cada nivell de l’ESO compta amb un/a coordinador/a que té les següents funcions: 

● Liderar les reunions setmanals de tutors/res  
● Vetllar per la coordinació dels tutors/res d’un mateix nivell. 
● Vetllar per l’acompliment dels acords presos a la CAD per part dels tutors/res, del 

professorat de nivell i de l’equip docent. 
● Liderar reunions de nivell. 
● Liderar juntes d’avaluació del nivell que coordinen. 
● coordinar i emprendre accions que facilitin la orientació acadèmica de l’alumnat. 

 
Secció 1.2 Coordinador/a de Batxillerat  

● Liderar les reunions setmanals de tutors/res  
● Vetllar per la coordinació dels tutors/res d’un mateix nivell. 
● Vetllar per l’acompliment dels acords presos. 
● Liderar reunions de nivell. 
● Liderar juntes d’avaluació. 
● coordinar i emprendre accions que facilitin la orientació acadèmica de l’alumnat. 

 

Secció 2.Tutoria (pla d’acció tutorial PAT)  

Article 80. L’acció tutorial i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tot el 
professorat que forma part del claustre del centre pot exercir les funcions de professor tutor, quan 
correspongui.  

1. A cada grup d’alumnes se li assignarà un tutor o tutora que coordinarà l’acció tutorial del grup i 
es responsabilitzarà de la seva tutoria.  

2. Cada grup d’alumnes té un professor/a tutor/a, amb les funcions 
següents:  

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal dels 
alumnes.  

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

c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. 
Portar les sessions d’avaluació i estendre acta de la sessió avaluadora.  

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració dels 
documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o 
representants legals dels alumnes.  

e) Preparar i impartir amb el grup l’hora setmanal de tutoria amb el material i les directrius del 
Pla d’acció tutorial.  

f) Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels 
alumnes.  

g) Realitzar entrevistes individuals amb l’alumnat almenys dos cops al llarg del 
curs  
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h) Realitzar entrevistes individuals amb els pares com a mínim dos cops durant el 
curs  

i) Portar el control d’assistència i disciplina del grup i fer arribar informació a la 
família.  

j) Implementar, fer el seguiment i registrar l’atenció individualitzada descrita al PAT.  

k) Comptabilitzar les faltes de l’alumnat per mal comportament o absència, comunicar al cap 
d’estudis la situació de l’alumne i fer a la família els avisos pertinents: avisos per absències, 
apercebiment per faltes i expulsions de classe.  

l) Canalitzar la informació del centre per tal que arribi als alumnes i les famílies.  

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

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

3. El coordinador/a pedagògic/a juntament amb el lideratge distribuït dels/les coordinadors/res de 
nivell  coordina l’exercici de les funcions del tutor/a, programa l’aplicació del pla d’acció tutorial 
dels alumnes de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu i amb el projecte de direcció vigent.  

 

4. El tutor o tutora és responsable del seguiment de l’alumnat i ha de vetllar especialment per 
l’assoliment de les competències bàsiques i per la coordinació, a aquests efectes, de tot el 
professorat que incideix en un mateix alumne o alumna.  

5. La persona tutora, que preferentment ha de ser un/a professional amb experiència, ha de tenir 
cura que l’elecció del currículum per part de l’alumne o alumna sigui coherent al llarg de l’etapa i 
doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació actual com a les 
seves opcions de futur acadèmic i laboral.  

Article 81.A l’Article 39 del decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius es descriu el 
nomenament i cessament del tutors  

1. Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic com a 
mínim, havent escoltat el claustre. 

2. Abans que finalitzi el termini pel qual va anomenar-se, la direcció del centre pot revocar el 
nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia 
decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les necessitats de 
funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada.  

3. El director o directora informa el Consell Escolar del centre i el claustre de professorat del 
nomenament i cessament de tutors i tutores.  

4. En el decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria, a l’article 19 s’enumeren els principis de l’acció i orientació tutorial i es descriu 
l’organització de l’acció tutorial.  

5. En el decret 142/2008, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, als 
apartats 1, 2 i 3 es despleguen els principis i l’organització de l’acció tutorial.  

Secció 3a. Reunions de Tutors/res de nivell 

Article 82. La reunió de tutors/res de nivell està formada pel Coordinador/a de nivell, que 
la convoca i la lidera,i els/les tutores del respectiu nivell.  

En les reunions de tutors/res de nivell es desenvolupa: 
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a) Seguiment del Pla d’acció tutorial i propostes de 
millora.  

b) Anàlisi i compliment de les Normes de funcionament i 
convivència.  

c) Planificació conjunta de les actuacions i activitats a seguir en les sessions de 
tutoria.  

d) Tot allò que des de coordinació pedagògica es proposi que s’ha de debatre i 
treballar  en aquestes reunions. 

Secció 3b. Tutoria (pla d’acció tutorial PAT) 

Article 80.L’acció tutorial i l’orientació dels alumnes forma part de la funció docent. Tots el 
professors que formen part del claustre del centre poden exercir les funcions de professor 
tutor, quan correspongui. 

1. A cada grup d’alumnes se li assignarà un tutor o tutora que coordinarà l’acció tutorial del 
grup i es responsabilitzarà de la seva tutoria. 

2. Cada  grup d’alumnes té un professor tutor, amb les funcions següents: 

a) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal dels alumnes. 

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

c) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació. 
Portar les sessions d’avaluació i estendre acta de la sessió avaluadora. 

d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració 
dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests 
als pares o representants legals dels alumnes. 

e) Preparar i impartir amb el grup l’hora setmanal de tutoria amb el material i les 
directrius del Pla d’acció tutorial.  

f) Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica dels alumnes. 

g) Realitzar entrevistes individuals amb l’alumnat almenys dos cops al llarg del curs 

h) Realitzar entrevistes individuals amb els pares al menys dos cops durant el curs  

i) Portar el control d’assistència i disciplina del grup i fer arribar informació a la família.  

j) Implementar,  fer el seguiment i registrar  l’atenció individualitzada descrita al PAT. 

k) Comptabilitzar les faltes de l’alumnat per mal comportament o absència, comunicar al 
cap d’estudis la situació de l’alumne i fer a la família els avisos pertinents: avisos per 
absències, apercebiment per faltes i expulsions de classe. 

l) Canalitzar la informació del  centre per tal que arribi als alumnes i les famílies.  

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

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

3. El cap d’estudis coordina l’exercici de les funcions del tutor i programa l’aplicació del pla 
d’acció tutorial dels alumnes de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu. 
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4. El tutor o tutora és responsable del seguiment de l’alumnat i ha de vetllar especialment 
per l’assoliment de les competències bàsiques i per la coordinació, a aquests efectes, de tot 
el professorat que incideix en un mateix alumne o alumna. 

5.La persona tutora, que preferentment ha de ser un/a professional amb experiència,ha de 
tenir cura que l’elecció del currículum per part de l’alumne o alumna sigui coherent al llarg 
de l’etapa i doni resposta als seus interessos i necessitats, tant pel que fa a la seva situació 
actual com a les seves opcions de futur acadèmic i laboral. 

Article 81.A l’Article 39 del decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius es descriu 
el nomenament i cessament del tutors 

1. Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs acadèmic 
com a mínim, havent escoltat el claustre. 

2. Abans que finalitzi el termini pel qual va anomenar-se, la direcció del centre pot revocar el 
nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per pròpia 
decisió, expressament motivada en l’ incompliment de les seves funcions o en les 
necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. 

3. El director o directora informa el Consell Escolar del centre i el claustre de professorat del 
nomenament i cessament de tutors i tutores. 

4. En el decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria, a l’article 19 s’enumeren els principis de l’acció i orientació tutorial i 
es descriu l’organització de l’acció tutorial. 

5. En el decret 142/2008,  pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat, 
als apartats 1, 2 i 3 es despleguen els principis i l’organització de l’acció tutorial. 

Article 83. L’equip docent, integrat pel professorat del grup classe i coordinat pel professor o 
professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat,en tot el procés d’avaluació i 
en l’adopció de les decisions que en resultin.  

1. Tot el professorat que imparteix docència a un grup d’alumnes forma l’equip docent que es 
reunirà per a l’avaluació de l’alumnat: la inicial, les trimestrals, la final i extraordinària i la intermitja, 
a meitat del segon per garantir la regulació dels aprenentatges de l’alumnat i la informació 
corresponent a les famílies) sota la presidència del coordinador de nivell, el cap d’estudis o del 
coordinador pedagògic  a les avaluacions finals i extraordinàries, per tal de planificar i analitzar les 
accions educatives que es duen a terme en el si d’un grup d’alumnes.  

2. Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.  

3. L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les decisions per 
consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria.  

4. Cada professor o professora de l’equip pot emetre un vot únic, amb independència del nombre 
de matèries que imparteixi. El vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat.  

5.Tant a l’avaluació inicial, com a la primera, la segona, la tercera, a la avaluació final i a 
l’extraordinària, l’equip docent es constitueix en Junta d’Avaluació per tal de fer el seguiment dels 
aprenentatges, adoptar les decisions resultants d'aquest seguiment i comunicar-les a les famílies o 
tutors/res legals.  

6. A més a més de les funcions esmentades també ho seran les 
següents:  

a) Aplicar els procediments d’atenció a la diversitat en el grup 
d’alumnes.  
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b) Consensuar criteris en el tractament dels problemes d’aprenentatge i de disciplina dels 
alumnes.  

c) Portar a terme el seguiment i l’avaluació global dels alumnes del grup establint mesures 
necessàries per millorar l’aprenentatge.  

d) Realitzar el seguiment dels plans individualitzats.  

e) Establir actuacions necessàries per millorar el clima de convivència del 
grup.  

f) Tractar coordinadament els problemes d’ensenyament-aprenentatge i dels conflictes que 
apareixen en el si del grup, establint les mesures adequades per resoldre’ls.  

g) Conèixer i participar en l’elaboració de la informació que, en el seu cas, es proporcioni als 
pares o tutors de cadascun dels alumnes del grup.  

h) Determinar els criteris de l’equip respecte al seguiment de l’avaluació 
contínua.  

i) Avaluar la marxa del grup en el desenvolupament de les programacions i proposar les 
mesures de rectificació en les deficiències que es detectin. També es determinaran els 
processos de recuperació i les activitats d’aquestes, susceptibles de convocatòries 
extraordinàries d’avaluació, tenint en compte les circumstàncies individuals dels alumnes.  

j) En finalitzar cada junta d’avaluació el tutor/a lliurarà a coordinació pedagògica un acta on 
consti els assumptes tractats, les decisions preses i els acords específics que es vulguin 
destacar.  

7. El professorat que integra l’equip docent té el compromís d’aplicar els acords presos en 
cadascuna de les reunions  

Secció 4. Equips docents 

Article 83. L’equip docent, integrat pel professorat del grup classe i coordinat pel professor o 
professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan col·legiat,en tot el procés d’avaluació i 
en l’adopció de les decisions que en resultin.  

1. Tot el professorat que imparteix docència a un grup d’alumnes forma l’equip docent que es 
reunirà per a l’avaluació de l’alumnat: la inicial, les trimestrals, la final i extraordinària i la intermitja, 
a meitat del segon per garantir la regulació dels aprenentatges de l’alumnat i la informació 
corresponent a les famílies) sota la presidència del coordinador de nivell, el cap d’estudis o del 
coordinador pedagògic  a les avaluacions finals i extraordinàries, per tal de planificar i analitzar les 
accions educatives que es duen a terme en el si d’un grup d’alumnes.  

2. Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi.  

3. L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges de l’alumnat, ha d’adoptar les decisions per 
consens i, en cas de no arribar-hi, per majoria.  

4. Cada professor o professora de l’equip pot emetre un vot únic, amb independència del nombre 
de matèries que imparteixi. El vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat.  

5.Tant a l’avaluació inicial, com a la primera, la segona, la tercera, a la avaluació final i a 
l’extraordinària, l’equip docent es constitueix en Junta d’Avaluació per tal de fer el seguiment dels 
aprenentatges, adoptar les decisions resultants d'aquest seguiment i comunicar-les a les famílies o 
tutors/res legals.  
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6. A més a més de les funcions esmentades també ho seran les 
següents:  

a) Aplicar els procediments d’atenció a la diversitat en el grup 
d’alumnes.  

b) Consensuar criteris en el tractament dels problemes d’aprenentatge i de disciplina dels 
alumnes.  
 
c) Portar a terme el seguiment i l’avaluació global dels alumnes del grup establint mesures 
necessàries per millorar l’aprenentatge.  
 
d) Realitzar el seguiment dels plans I ndividualitzats.  

e) Establir actuacions necessàries per millorar el clima de convivència del 
grup.  

f) Tractar coordinadament els problemes d’ensenyament-aprenentatge i dels conflictes que 
apareixen en el si del grup, establint les mesures adequades per resoldre’ls.  

g) Conèixer i participar en l’elaboració de la informació que, en el seu cas, es proporcioni als 
pares o tutors de cadascun dels alumnes del grup.  

h) Determinar els criteris de l’equip respecte al seguiment de l’avaluació 
contínua.  

i) Avaluar la marxa del grup en el desenvolupament de les programacions i proposar les 
mesures de rectificació en les deficiències que es detectin. També es determinaran els 
processos de recuperació i les activitats d’aquestes, susceptibles de convocatòries 
extraordinàries d’avaluació, tenint en compte les circumstàncies individuals dels alumnes.  

j) En finalitzar cada junta d’avaluació el tutor/a lliurarà a coordinació pedagògica un acta on 
consti els assumptes tractats, les decisions preses i els acords específics que es vulguin 
destacar.  

7. El professorat que integra l’equip docent té el compromís d’aplicar els acords presos en 
cadascuna de les reunions  

Secció 5. Coordinacions didàctiques 

Article 84. En aquest Centre es constitueixen coordinacions didàctiques en funció de les àrees 
curriculars de l'educació secundària obligatòria i del Batxillerat, en les quals s'integrarà el 
professorat d'acord amb les seves especialitats, agrupades per llur afinitat.  

1 En el si de cada coordinació didàctica 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.  

2 Cada coordinació didàctica és liderada per un/a coordinador/a didàctic/a. 

3 En aquest Institut hi haurà el nombre de coordinacions didàctiques que permeti la normativa 
vigent i els que consideri la direcció del centre en vers de l’optimització dels recursos i d’acord 
amb l’autonomia organitzativa.  

4 Aquestes NOFC autoritzen a l’equip directiu del centre a modificar l'estructura de les 
coodinacions didàctiques, agrupant-ne quan així convingui per racionalització organitzativa i 
segons els criteris d'afinitat, o establint seminaris en el si de les coordinacions didàctiques quan la 
complexitat d'aquests així ho aconselli.  
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Secció 6. Comissió lingüística/Biblioteca 

 Article 85. La comissió lingüística està formada pel director/a,  el coordinador/a lingüístic/a, 
d’interculturalitat i cohesió social i biblioteca.  Els coordinadors/es didàctics/ques de les 

matèries lingüístiques i el/la coordinador/a GEP. 

1.Té la funció d’assessorar l’equip directiu en les funcions de coordinació, impuls i manteniment de 
les activitats encaminades a incentivar l’ús de la llengua, i col·laborarà amb el/la coordinador/a 
lingüístic/a en els aspectes que s’especifiquen a continuació:  

a) Promoció i coordinació de les activitats en la concreció anual del projecte lingüístic del 
centre.  

b) Informació i difusió als diferents sectors de la comunitat educativa de les mesures d’estímul que 
afavoreixin la realització del projecte lingüístic del centre.  

c) Supervisió de l’actualització bibliogràfica del centre des del punt de vista de la normalització 
lingüística.  

d) Confecció de l’inventari dels recursos i gestió del pressupost assignat pel centre a les activitats 
especialment programades per afavorir la normalització lingüística i el funcionament de la 
biblioteca.  

e) Dinamització de la biblioteca del centre en tots els aspectes.  

Aquesta comissió, la convoca i lidera el coordinador/a lingüístic/a, que aixecarà l’acta i 
implementarà els acords corresponents. 

 

Secció 7. Altres Comissions 

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

Article 86.La  Comissió d’atenció a la diversitat s’encarrega de gestionar i coordinar temes 
relacionats amb problemàtiques derivades de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques (NEE)  

1. La Comissió d’atenció a la diversitat està formada pel coordinador/a pedagògic/a, el/la 
cap d’estudis, tot el professorat orientador del centre, coordinadors/res de nivell  de l’ESO,  
responsable dels serveis socials de l’Ajuntament, els professionals dels Serveis Educatius 
(EAP), així com el professorat que pugui estar afectat pels casos tractats. Aquest comissió 
es reunieix setmanalment. 

Té les següents funcions:  

a)  Elaborar i coordinar el conjunt d’estratègies envers la planificació de la diversitat del 
Centre. 

b) Estudiar i vehicular la derivació dels diferents casos als serveis o programes de les 
diferents administracions.  

c) Fer el seguiment dels alumnes amb plans individualitzats 

7.2. Comissió social 

Article 87.La Comissió social s’encarrega de gestionar i coordinar temes relacionats amb 
problemàtiques derivades de l’alumnat amb situació social i cultural desfavorida (SCD) com 
pot ser 

1. Absentisme, qüestions conductuals, d’accés als materials (llibres, sortides…) I també 
intervé en l’orientació de l’alumnat de 4t de l’ESO.  
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2.Està formada pel/la cap d’estudis, el /la coordinador/a pedagògic/a, els /les 
coordinadors/res de nivell de l’ESO, tot el professorat  orientador del centre, professionals 
dels Serveis Educatius (EAP) i professionals dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 

Té com a funcions: 

a)  Elaborar i coordinar el conjunt d’estratègies envers les problemàtiques inherents a les 
característiques de l’alumnat SCD del centre. 

b) Estudiar i vehicular la derivació dels diferents casos als serveis o programes de les 
diferents administracions.  

7.3. Comissió d’extraescolars  

Article 88.Formada pel coordinador d’activitats i serveis escolars, un membre de l’equip 
directiu, professors implicats, representants dels alumnes  i un representant de la junta de 
l’AMPA.  

1.Té la funció de coordinar les activitats extraescolars que es realitzin al centre, presentant-
les a l’equip directiu per a la seva aprovació i posterior presentació al Consell Escolar, amb 
la suficient antelació. Es coordinarà amb la junta de l’AMPA per a l’organització i 
finançament d’aquestes activitats.  

7.4. Consell de delegats d’alumnes 

Article 89. És el màxim òrgan de coordinació, representació i decisió de l’alumnat. A l’art. 12 
del Decret 279/2006 s’estableix que la representació de l’alumnat s’efectuarà mitjançant els 
delegats i el funcionament del consell de delegats. 

Article 90. És l'òrgan de participació de l’alumnat en la vida del centre. Està format pels 
delegats i sots-delegats dels grups-classe de l’Institut així com els representants dels 
alumnes al Consell Escolar.  

1. El delegat i sot-delegat de cada classe formen el consell de classe. Aquest, té la funció  
de fer d’enllaç entre el grup classe, al qual representa, i el consell de delegats. 

2. El consell de delegats té dret a reunir-se, disposar dels espais i d’un horari de reunions 
que asseguri el normal exercici dels seus drets, sense pertorbar les activitats del centre 

Les seves funcions són: 

a) Donar assessorament i suport als representants d'alumnes del Consell Escolar, als quals 
faran 

arribar els suggeriments concrets dels diferents grups classe. 

b) Elaborar informes i/o propostes per al Consell Escolar sobre temes determinats, ja sigui 
per 

iniciativa pròpia o bé a petició del propi Consell Escolar. 

c) Ser informat amb antelació respecte de l'ordre del dia de les reunions del Consell Escolar 
així 

com de les seves conclusions per tal de poder preparar i discutir els aspectes que afectin 

l’alumnat i difondre-ho a totes les classes. 

d) Informar sobre les seves activitats a tot l’ alumnat del centre. 

e) Comunicar per escrit a la direcció del centre, amb un mínim de 48 hores d’antelació, 

qualsevol actuació consensuada democràticament i en els termes que s’han establert. 
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Qualsevol actuació proposada haurà d’anar sempre avalada pels seus drets i deures. En 

cas de no procedir segons les lleis establertes, el centre prendrà les mesures adients. 

El centre cedirà al consell de delegats els espais i els mitjans necessaris per al 
desenvolupament de les seves funcions segons la seva disponibilitat. 

2. A aquest efecte, el consell de delegats es reuneix periòdicament amb la presència i 
coordinació del/ la cap d'estudis i el/la coordinador/a pedagògic/a. D'aquestes sessions 
s'aixeca la corresponent acta. 

 

Capítol 2. Organització de l’alumnat 

 

Article 91. Atenent l’article 97 de la LEC, referent a l’àmbit de l’autonomia pedagògica dels centres 
que presten el Servei d’Educació de Catalunya, aquests  exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir 
del marc curricular establert, i poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els 
continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. Així com el capítol 2, articles del 14 al 
17 del decret d’autonomia de centres on es concreta l’Autonomia pedagògica i organització dels 
currículums. Atès també el CAPÍTOL II, articles del 77 al 79 de la LEC on es fa referència als criteris 
per a l’organització pedagògica dels centres, al nostre centre l’organització de l’alumnat es realitza 
atenent als següents criteris:  

a) Grups heterogenis. Atenent la diversitat des de dins de l’aula amb grups partits en el màxim 
de matèries possibles, des de la co-docència, sempre que sigui possible i amb 
l’implementació de metodologies que afavoreixin les diferents capacitats. 

b) Barrejant escoles de procedència.  
c) Buscant l’equilibri entre nois i noies.  
d) Seguint les directrius de les escoles de primària pel que fa a incompatibilitats o 

afinitats.  
e) Distribuint els alumnes amb dictamen de manera equitativa entre els grups-classe.  
f) Els alumnes d’incorporació tardana seran acollits d’acord al procediment d’acollida de 

nouvinguts. ( Veure document d’Acollida de l’alumnat)  

 

Article 92. La detecció de les competències en llengua anglesa  de l’alumnat que s’incorpora al 
centre a 1r d’ESO es determina mitjançant la informació proporcionada per l’informe de les 
escoles de primària, les proves de les competències bàsiques de sisè i les proves inicials de 
llengua anglesa fetes a l’Institut.  

Si l’alumnat que s’incorpora al centre ho fa en dates diferents a l’inici de curs, o és de qualsevol 
altre curs, aquesta detecció es realitzarà mitjançant la documentació oficial que correspongui, 
informe del centre d’origen i per entrevista amb la família, i es comprovarà a l’avaluació inicial o a 
la següent avaluació a la seva incorporació.  

Article 93. L’organització dels grups classe, si calgués, es revisarà quan sigui necessari i es 
prendrien les decisions oportunes, almenys una vegada a final de curs.  

 

Secció1. Atenció a la diversitat 

Article 94. Article 94. Per atendre la diversitat dels alumnes a l'aula, el professorat de les diferents 
matèries ajusten les programacions i els criteris d’avaluació a les necessitats de tot l’alumnat del 
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grup classe, diversificant els procediments i les activitats d'avaluació per garantir l’assoliment de 
les competències bàsiques.  

A més a més, en la mesura que la plantilla ho permet, les matèries tenen desdoblaments per tal 
de garantir una ràtio més petita i, en alguns sempre que sigui possible fomentant la co-docència. 

1. A la matèria de llengua anglesa es fan grups paral·lels que tenen com a referència els nivells 
del  Marc Comú de referència de les llengües. 

2. Aquestes agrupacions, que són flexibles, són revisades pels equips docents periòdicament, 
com a mínim trimestralment, a les juntes d’avaluació on es decideix si s’ha de fer alguna 
modificació.  

Article 95. Per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes, 
s'elaboren plans individualitzats (PI), quan es considera que, per al seu progrés, són insuficients 
les adaptacions que s'han incorporat a la programació ordinària.  

1. El pla individualitzat l'elabora l'equip docent, coordinat per l’orientador/a, el tutor/a i pels 
professionals que participen en l'atenció educativa de l'alumne.  

2. El centre implementarà els programes de diversificació curricular (PDC) amb la finalitat afavorir 
que l’alumnat que ho requereixi puguin assolir els objectius i les competències bàsiques de 
l'etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització 
de continguts i matèries del currículum diferent a la que s'estableix amb caràcter general i una 
metodologia específica i personalitzada.  

Article 96. El nostre centre dedica una sèrie d’hores corresponents a la franja de matèries 
optatives per contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques i atendre la diversitat. 
Les matèries optatives que ofereix el centre estan relacionades amb diferents àrees i  estan 
dissenyades per atendre la diversitat del nostre alumnat en quant a habilitats i interessos, 
adaptant-se al nivell de coneixements i ritme d’aprenentatge dels alumnes. 

1.A l’Institut MONTPEDRÓS s’oferta l’optativa d’alemany com segona llengua estrangera 
seguint el nostre objectiu d’incentivar les llengües estrangeres. Aprendre una llengua exigeix 
continuïtat, és per això que s’impartirà al llarg de  tot el curs, 2h setmanals de 1r a 3r de 
l’ESO, podent continuar l’estudi de la llengua a 4t d’ESO com a matèria optativa específica.  

És una llengua difícil i per aquesta raó es recomana als alumnes que tinguin facilitat amb les 
llengües.  

En  cas que hi hagin més sol·licituds que places ofertades i no es puguin fer dos grups per 
manca de dotació de  professorat d’alemany per part del Departament d’ Ensenyament, el 
criteri de selecció és, d’acord amb la recomanació que fem, els resultats de 6è de primària, 
de les competències bàsiques i de l’avaluació inicial   a català, castellà i anglès, donant un 
major pes a l’última, en cas d’empat. 

Secció 2. Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat 

Article 97.L’atenció a les necessitats educatives de tots els alumnes ha de plantejar-se des 
de la perspectiva global del centre i de la participació prioritària dels alumnes en entorns 
ordinaris, i ha de formar part de la seva planificació. 

1. És fonamental el traspàs d’informació entre els centres de primària, i altres de 
secundària, i l’Institut per tal de facilitar el coneixement de les característiques dels alumnes 
que s’incorporen a l’ESO o al Batxillerat. 

2. La metodologia de les estratègies didàctiques ha de tenir en compte l’organització dels 
aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del 
treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives, sempre tenint com a punt 
de referència ajudar els alumnes a accedir als currículums de totes les àrees en les millors 
condicions possibles.  
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3.L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del  progrés 
d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les 
àrees. 

Capítol 3. Acció i coordinació tutorial 

En el decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius a l’article 15 descriu els 
continguts de l’acció tutorial per a tots els centres que conformen el Servei d’Educació de 
Catalunya. 

Article 98.L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies,al 
desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual,emocional i 
moral, d’acord amb la seva edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat 
per part de tot el professorat. 

1.Per tal de potenciar l’acció tutorial al centre, l’assignació horària als tutors i tutores, 
sempre que sigui possible, serà de dues hores lectives, una per fer la tutoria de grup i l’altra 
per fer tutories individualitzades a famílies i alumnes 

2. Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 

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

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

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

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

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

f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en 

els decrets reguladors del currículum de cada ensenyament. 

3. El PAT del nostre centre, redactat per cursos, detalla totes les tasques a realitzar tant en 
l’acció tutorial com en l’orientació. 

4. Nomenament i cessament de tutors i tutores (article 39 decret d’autonomia) 

    a) Els tutors i tutores es nomenen pel director o directora del centre per un curs 
acadèmiccom a mínim, havent escoltat el claustre en relació amb els criteris corresponents. 

     b) Abans que finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, la direcció del centre pot revocar 
el nomenament del tutor o tutora a sol·licitud motivada de la persona interessada, o per 
pròpia decisió, expressament motivada en l’incompliment de les seves funcions o en les 
necessitats de funcionament del grup assignat i amb audiència de la persona afectada. 

     c) El director o directora informa el Consell Escolar del centre i el claustre de professorat 
del nomenament i cessament de tutors i tutores. 

5. Criteris d'assignació de professors al centre per a la tutoria 

Els criteris per a la definició dels equips docents i l'elaboració dels horaris, han de prioritzar 
l’acció tutorial i l’orientació com a processos que afavoreixen l’assoliment de les 
competències i l’èxit educatiu de l'alumne. 
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La tutoria dels grupsclasse, és convenient que s'assigni, en la mesura del possible, atenent 
als criteris següents: 

a) Professorat de les matèries comunes o professorat orientador.  

b) Professorat amb experiència al centre. 

c) Un mateix professor/a tutor/a en els dos cursos consecutius (1r i 2n, 3r i 4t) i també en el 
Batxillerat. 

Capítol 4. Orientació acadèmica i professional 

Article 99.El decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius a l’article 22 apartat 3  diu 
que les normes d’organització i funcionament del centre han d’incorporar també els 
mecanismes per a l’aplicació del sistema global d’orientació acadèmica i professional a 
l’alumnat d’ESO i de batxillerat i l’específic que en cada cas escaigui a l’alumnat 
d’ensenyaments professionalitzadors. 

1. En els tres primers cursos de l’etapa, l’alumne/a ha de decidir entre diverses matèries 
optatives ofertades pel centre dins el marge horari establert, per tal de reforçar, consolidar o 
ampliar els seus aprenentatges. 

2. En el quart curs d’ESO, la franja d’optativitat és més gran i, per tant, el centre ha 
d'informar i orientar els alumnes perquè l’elecció de les matèries optatives específiques 
serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per a estudis posteriors o per 
incorporar-se al món laboral. Si bé aquesta elecció ajuda a perfilar un possible itinerari 
formatiu al final de l’etapa, no pot condicionar de manera definitiva el seu futur acadèmic o 
professional.  

Article 100. D’acord amb l’article 20 -Orientació acadèmica i professional - del Decret 
187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària 
obligatòria.  
1. L’orientació acadèmica i professional és el conjunt d’actuacions que contribueixen a la 
presa de decisions amb relació a l’itinerari formatiu de l’alumne. Aquestes actuacions han de 
tenir continuïtat al llarg de tota l’etapa i han d’estar vinculades al treball de les matèries 
curriculars. 
2. L’alumne i la seva família, o els tutors legals, han de rebre un consell orientador en 
finalitzar cada curs, fonamentat en la informació del registre o full de seguiment intern. 
Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions de les propostes de mesures 
de suport per al curs següent, si escau. 
3. A la finalització de l’escolarització de l’alumne, l’equip docent emet un consell orientador, 
mitjançant un informe motivat, que ha d’incloure una orientació específica amb relació al seu 
itinerari formatiu i/o professionalitzador. 

Article 101.Entre les funcions del professor  orientador estan les de suport en la planificació 
dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i professional dels 
alumnes. 

Capítol 5. Sessions d’avaluació 

Article 102.La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, coordinada pel professor 
professora que exerceix la tutoria, per intercanviar informació i prendre decisions sobre el 
procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà contínua, amb observació sistemàtica, i 
amb visió globalitzada al llarg de l’etapa. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de 
l’alumnat es durà a terme en relació als objectius terminals de cada àrea o matèria. Tots els 
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documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició de la 
Inspecció per a possibles comprovacions. 

1. També poden participar en les sessions d’avaluació altres professors amb 
responsabilitats de coordinació pedagògica i altres professionals que intervinguin en el 
procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. 

2. A l’ESO i també en el Batxillerat., l’alumnat del nostre centre, s’ha d’implicar en el propi 
procés d’aprenentatge assumint la seva responsabilitat davant els resultats de l’avaluació. 

 Els/les delegats/des i sotsdelegats/des de cada grup, en representació de la seva classe,  
tenen el dret i el deure a assistir a les sessions d’avaluació aportant una anàlisi de la 
situació de cada matèria i unes propostes de millora i compromisos relacionats amb el 
rendiment, actitud i funcionament del grup/classe. (Veure Annex II) 

3.Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del 
professorat del procés d’ensenyament cal fer, almenys, una sessió d’avaluació trimestral a 
més de la pre-a valuació, la final de juny i l’extraordinària de setembre. 

4. A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’arribar als acords i decisions que consideri 
necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

5.La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup 
d’alumnes, aixecar acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i 
vehicular l’intercanvi d’informació amb els pares, mares o representants legals de cadascun 
dels alumnes. Portarà l’acta de notes d’avaluació, que, conjuntament amb l’acta de la sessió 
d’avaluació, les lliurarà al cap d’estudis. 

6. Les notes de les diferents àrees han d’estar posades en l’acta de notes d’avaluació en el 
termini establert. 

7. L’assistència a les sessions d’avaluació és obligatòria per a tot el professorat. En cas de 
coincidir més d’una avaluació en la mateixa hora, el professor que s’absenti de l’avaluació 
d’un grup informarà per escrit i abans de l’avaluació, al tutor pertinent i al cap d’estudis dels 
aspectes rellevants que cal prendre en consideració. 

8. El professorat, de forma individual, no podrà modificar cap qualificació fora de la sessió 
d’avaluació sense l’autorització del cap d’estudis. 

9. L’ordre del dia de l’avaluació inclourà tots els apartats especificats a l’acta de l’avaluació 
corresponent. 
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TÍTOL V.   DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

Capítol 1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions 
generals. 

 

Secció 1. Mesures de promoció de la convivència 

Article 103.Aquestes mesures i accions tenen com a objectiu la millora de la convivència en 
el centre, intervencions que el centre desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta 
de la comunitat educativa per a la convivència, tant a l’aula com al centre i/o a l’entorn. 

Les mesures i accions que el centre desenvoluparà per tal de capacitar tot l’alumnat i la 
resta de la comunitat educativa per a la millora de la convivència seran, entre altres: 

1. Pel que fa l’aula: 

a) Programar sessions preventives per desenvolupar l’assertivitat i l’empatia. 
b) Fer participar l’alumnat del procés d’establiment de normes de convivència. 
c) Afavorir que el tutor o la tutora puguin disposar de temps d’espais per tractar els 

petits conflictes el més aviat possible. 
d) Realitzar tallers o sessions de formació adreçats a alumnes  a càrrec de 

professionals sobre: autoestima, maltractament, assetjament, consum i dependència 
de tòxics... 

2. Pel que fa al centre: 

a) Sensibilitzar el claustre de la necessitat de tractar els conflictes com a font 
d’aprenentatge mutu. 

b) Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i explicitar-ho 
en el projecte educatiu del centre. 

3. Pel que fa a l’entorn: 

a) Afavorir una cultura de centre acollidora i respectuosa amb la diversitat i explicitar-ho 
en el projecte educatiu del centre. 

b) Col·laborar estretament amb la administració local per promoure actuacions 
preventives en relació als conflictes que es produeixin fora del centre. 

Secció 2. Mecanismes i fórmules per a la resolució de conflictes 

Article 104.Els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es 
produeixin, tant a l’aula com al centre o a l’entorn, i que afavoriran un clima de treball i 
convivència adequat, són: 

1. Aplicació de les pautes descrites des del PAT corresponent. 
2. Aplicació la via del diàleg i la negociació, quan hi estiguin implicades diverses 

persones. 
3. L’equip directiu vetllarà perquè aquests mecanismes siguin eficients i justos. 

Article 105.Els procediments de resolució de conflictes de convivència que es duran a terme 
en el centre s’ajustaran als principis i criteris següents: 

1. Protecció dels drets  i  el compliment dels deures dels afectats. 
2. Garantia pel que fa a la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 

pertorbació per a l’alumnat i el professorat. 
3. Ús dels mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 
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Secció 3. Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions 

Article 106.L’Institut MONTPEDRÓS adoptarà les mesures necessàries que preveu la 
normativa vigent per a prevenir les situacions d’assetjament escolar i, si s’escau, afrontar-
les de manera immediata, per assegurar als afectats l’assistència adequada i la protecció 
necessària per a garantir-los el dret a la intimitat. (Veure document:PROTOCOL CONTRA 
L’ASSETJAMENT ESCOLAR) 

Capítol 2. Mediació escolar 

Article 107 

1.La mediació escolar, segons el Decret 279/2006 de Drets i deures i regulació de la 
convivència, és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera 
persona, imparcial i amb formació específica, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per 
elles mateixes un acord satisfactori. 

El procés mediador a l’Institut Montpedrós el basarem 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. 

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 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. 

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 suposi agressió física, amenaces, vexacions o humiliacions, i 
s'hagi emprat greu violència o intimidació. 

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb els 
mateixos alumnes, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat 
d'aquests processos. 

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. 

2.El procés mediador es pot iniciar a demanda de l’alumnat, mitjançant formulari adreçat al 
Coordinador/a de Mediació,  o per oferiment de la direcció del centre com a estratègia de 
reparació o de reconciliació. 

3.  El coordinador/a de mediació notificarà la iniciació del procés a les persones 
interessades. En l’escrit de notificació es comunicarà el nom de la persona mediadora 
proposada pel centre, i, si és el cas, l’alumne/a col·laborador designat.  

4. La persona mediadora haurà d’abstenir-se quan es doni alguna de les circumstàncies 
assenyalades per l’article, 28 de la Llei 30/1992 (LRJAP-PAC) [ley de régimen jurídica de 
las administracions Públicas y del procedimiento administrativo común] i comunicar-ho al 
director/a, per escrit, en el termini de 2 dies des del seu nomenament.  
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5. Els tutors legals dels alumnes podran plantejar davant del director/a la recusació de la 
persona mediadora proposada, quan pugui inferir-se falta d’objectivitat en el procés de 
mediació. Ho faran en un termini de dos dies hàbils. Les resolucions negatives d’aquestes 
recusacions hauran de ser motivades.  

 6. La comissió de convivència del centre col·laborarà en els processos de mediació escolar 
a petició de la direcció del centre.  

7. L’equip mediador estarà format per un o dos  alumnes i un adult coordinador. Podran 
formar part d’aquest equip les persones amb formació en temes de Mediació. En el moment 
de sol·licitar la mediació es podrà manifestar preferències en quant a les persones que faran 
de mediadores en el cas concret. 

Si la mediació és a demanda de l’alumnat podran actuar com a mediadors: alumnes, 
personal no docent, pares/mares i professorat. Si la mediació es fa  per oferiment del centre 
només podran ser mediadors els adults. En tot cas la direcció pot designar un/a alumne/a 
com a col·laborador/a. 

8. En la formació de nous mediadors intervindran alumnes ja formats i el coordinador de 
Mediació.  

 

Capítol 3. Règim disciplinari de l’alumnat. Principis generals 
d’actuació i aspectes formals previstos en garantia dels drets de 
les persones. 

 

Secció 1. Principis generals d’actuació 

Article 108. Els principis generals que guiaran l’actuació del centre a l’hora d’aplicar el règim 
disciplinari de l’alumnat seran els que es contemplen en la normativa vigent i que, en resum, 
es concreten en els següents: 

1. Cap alumne/a podrà ser sancionat per conductes diferents de les tipificades a la LEC o 
a les NOF del centre. (Principi de “tipicitat”). 

2. Interdicció de privar l’alumnat de l’exercici del dret a l’educació i del dret a 
l’escolarització. 

3. Prohibició d’imposar sancions contràries a la integritat física i a la dignitat personal de 
l’alumne/a. 

4. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té per 
finalitat contribuir al manteniment i a la millora del procés educatiu dels alumnes. 

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui possible, 
activitats d’utilitat social per al centre. 

6. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell 
escolar en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i 
socials i la proporcionalitat amb la conducta o l’acte que les motiva, i ha de tenir per 
finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En cas de 
conductes greument perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s’ha 
d’ajustar al que disposa la LEC. 

7. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions 
o al material del centre o en sostreguin material, han de reparar els danys o restituir el 
que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells 
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mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació 
vigent. 

8. Es poden corregir i sancionar conductes realitzades dins del recinte escolar,  durant la 
realització d’activitats complementàries i extraescolars, i en els serveis de menjador i 
transport escolar o d’altres organitzades pel centre. 

9. Es poden corregir i sancionar conductes que,  encara que dutes a terme fora del 
recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i 
afectin altres companys o altres membres de la comunitat educativa. 

10. Gradació de les mesures correctores i de les sancions d’acord amb les 
circumstàncies que puguin disminuir o augmentar la gravetat de l’actuació de l’alumnat 
(circumstàncies atenuants i/o agreujants). En tot cas, els actes o conductes, a què fa 
referència l’article 37.1 de la Llei d’Educació, s’han de considerar especialment greus, i 
les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial 
gravetat,quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol 
altra circumstància personal o social de terceres persones, que resultin afectades per 
l’actuació que s’ha de corregir. 

11. Obligació d’instruir expedient disciplinari per  imposar sancions per conductes 
greument perjudicials per a la convivència dins el centre. Aquest expedient es pot 
tramitar per via ordinària o bé per la via abreujada. 

Secció 2. Aspectes formals previstos en garantia dels drets de les persones durant la 
instrucció d’un expedient disciplinari 

Article 109. El centre respectarà els aspectes formals previstos en la normativa vigent en 
garantia dels drets de les persones durant la instrucció dels expedients disciplinaris. Es 
posarà especial èmfasi en les següents: 

1. Necessitat de comunicar la incoació de l’expedient als interessats. 

2. Dret a la recusació de l’instructor de l’expedient si es donen les causes legals per a 
fer-ho. 

3. Necessitat del tràmit de vista i audiència (els interessats tenen el dret a  conèixer el 
contingut de l’expedient –“vista”- i a ser escoltats –“audiència”. 

4. Dret a presumpció d’innocència i a la no-obligació de declarar en contra d’un mateix. 

5. Dret a la defensa, sigui a formular al·legacions o a ser escoltat en el procediment. 

6. Dret de proposició de prova, en el sentit de proposar i que li siguin admeses i es 
practiquin els mitjans proposats per l’expedientat per a la seva defensa. 

 

Capítol 4. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument 
perjudicials per a la convivència del centre 

 

Secció 1. Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 

Article 110. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre 
educatiu les conductes següents: 

1. Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 
altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 
personal. 
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2. L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre,la 
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 
personalitat en actes de la vida escolar. 
3.  Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per 
a la salut, i la incitació a aquests actes. 

4.  La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del en un període 
de tres mesos. 

5.  Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació 
per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 
afectats s’han de considerar especialment greus. 

Secció 2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

Article 111.Les sancions, que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes 
tipificades per l’apartat 1de l’article 104, són la suspensió del dret de participar en activitats 
extraescolars o complementàries o la suspensió del dret d’assistir al centre o a 
determinades classes, en tots dos supòsits per un període màxim de tres mesos o pel 
temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són menys de tres mesos, o bé la 
inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

Responsabilitat per danys 

Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el 
material del centre o en sostreguin material, han de reparar els danys o restituir el que hagin 
sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les 
mares, als pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

Secció 3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 

Article 112.  Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a 
l’article 37.1 de la Llei d’educació es corregeixen mitjançant una sanció de les previstes a 
l’article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre imposar la sanció en la 
resolució de l’expedient incoat a l’efecte, sense perjudici que la mesura correctora incorpori 
alguna activitat d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, del rescabalament de danys que 
es puguin establir de manera complementària en la resolució del mateix expedient. 

Secció 4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010) 

Article 113.Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 

legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens 

perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials 

corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d’informar periòdicament el Consell Escolar 

dels expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix aquest article prescriuen, 

respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

Secció 5. Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 102) 

Article 114. Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 

esmentades a l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris 
següents: 

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

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

3. La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de 
la resta de l’alumnat. 
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4. L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la 
carta de compromís educatiu subscrita per la família, per administrar la sanció de manera 
compartida. 

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

6. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

Article 115. En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei 
d’educació s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han 
d’acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin 
discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra circumstància 
personal o social de terceres persones que resultin afectades per l’actuació a corregir. 

Secció 6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 Decret 102) 

Article 116. La instrucció de l’expedient a què fa referència a l’apartat 11 de l’article 
107correspona un/una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A 
l’expedient s’estableixen els fets, i la responsabilitat de l’alumnat implicat, i es proposa la 
sanció així com, si escau, les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import 
de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per 
l’actuació que se sanciona. 

Article 117. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa a l’alumnat afectat i, 
en el cas de menors de 18 anys, també als progenitors o tutors legals. Sense perjudici de 
les altres actuacions d’instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta 
definitiva de resolució, l’instructor o instructora de l’expedient ha d’escoltar l’alumnat afectat, 
i també els progenitors o tutors legals, i els ha de donar vista de l’expedient completat fins a 
la proposta de resolució provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb 
allò que a l’expedient s’estableixi es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per 
realitzar el tràmit de vista de l’expedient, de la realització del qual ha de quedar constància 
escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius 
més. 

Article 118.Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la 
resta d’alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de 
manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres 
dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la 
resolució de la direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-
assistència al centre. Altrament, l’alumne/a haurà d’assistir al centre, però no podrà 
participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre duri la suspensió provisional 
d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional d’assistència a classe, que 
s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les activitats i mesures 
educatives a dur a terme durant aquest període. 

Article 119.Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors 
o tutors legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el Consell Escolar pot revisar la 
sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions  pertinents 
davant els serveis territorials corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha 
d’informar periòdicament el Consell Escolar dels expedients que s’han resolt. Les faltes i 
sancions a què es refereix aquest article prescriuen,respectivament, als tres mesos de la 
seva comissió i de la seva imposició. 

Article 120. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la 
pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es 
procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no s’obtingui aquest acord, la 
resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La 
sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha 
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de garantir a l’alumne/a un lloc escolar en un altre centre. El Departament d’Educació ha de 
disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova 
escolarització de l’alumnat en qüestió. 

Article 121.Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials pera 
la convivència, l’alumne/a, i la seva família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera 
immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica 
directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància del reconeixement de la falta 
comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del 
seu pare, mare o tutor o tutora legal. 

Secció 7. Instructor dels  expedients 

Article 122. Procediment sancionador ordinari. La instrucció d’aquest expedient correspon a 
un/una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. 

Procediment sancionador abreujat. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes 
greument perjudicials per a la convivència, l'alumne/a i la seva família, en els i les menors 
d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció 
corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar 
constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per 
part de l'alumne i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o tutor o tutora legal. Per 
aquest tipus d’expedients  l’instructor  serà el/la cap d’estudis. Si no fos possible per raons 
de recusació o inhibició acceptades, ho serà el/la  secretari/a del centre o davant la seva 
impossibilitat un/una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. 

Capítol 5. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes perjudicials 
per a la convivència en el centre. 

 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

S’han d’incloure totes les que tipifica l’article 37.1 LEC (article 109 d’aquestes NOF) quan no 
siguin de caràcter greu, les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat i la 
definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no siguin greument 
perjudicials per a la convivència. 

Article 123. Les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat d’aquest centre que es 
contemplen com a conductes contràries a la convivència en el centre són: 

1. Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe. 

2. Els actes d'incorrecció o desconsideració en vers els altres membres de la comunitat 
educativa. 

3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 
centre. 

4. Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 
educativa. 

5. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 
material d’aquest o de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

6. Qualsevol altra incorrecció que alteri el desenvolupament normal de l'activitat escolar, 
que no constitueixi falta greu o molt greu. 

7. Menjar i beure a les dependències de l'Institut, excepte al pati. 

8. Consumir substàncies que puguin ser perjudicials per a la salut  
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9. Entrar a les aules i altres dependències de l'Institut sense autorització del professorat. 

10. No portar el material necessari per al funcionament correcte de la classe. 

11. La utilització d’aparells electrònics com telèfons mòbils, reproductors de 
música,etc...sense el permís del professorat per a la realització d’una activitat docent. 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. Article  19.16 Decret 102/2010) 

Article 124. Els actes i incorreccions, considerades conductes contràries a les normes de 
convivència, prescriuen en el transcurs del termini d’un mes (comptat a partir de la seva 
comissió fins a la redacció i presentació de la incidència al cap d’estudis). 

 Les mesures correctores prescriuran en el termini d’un mes des de la seva imposició si no 
són comunicades a l’infractor/a o/i s’escau als pares o tutor/a legal. 

Les mesures correctores podran ser: 

1.  Amonestació oral per part del professorat, tutor/a o qualsevol membre de l’equip 
directiu. 

2. Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director/a del centre, o en el 
seu defecte la persona de direcció de guàrdia. 

3. Amonestació escrita per part del professorat, del tutor/a de l’alumne/a, o qualsevol 
membre de l’equip directiu. 

4. La reparació econòmica dels danys causats del material del centre o bé d’altres 
membres de la comunitat educativa si és el cas. 

5. Realització de tasques educadores per a l’alumne/a de caràcter social per al centre, en 
horari no lectiu. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període 
superior a1 mes. 

6. Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a 
cinc dies lectius. Durant aquest temps l’alumne haurà de romandre a l’Institut realitzant 
els treballs acadèmics encomanats per l’equip docent i coordinats per la direcció del 
centre. 

7. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries, encara 
que siguin curriculars, realitzades fora del centre per un període màxim de 2 mesos. En 
cas de tractar-se de sortida curricular caldrà establir l’activitat alternativa que permeti 
avaluar l’alumne/a del contingut previst a la sortida. 

8. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 
cinc dies. 

9. Realització de tasques didàctiques, encomanades pel professorat, en hores no 
lectives. 

Article 125. En l’aplicació de mesures correctores (LEC 12/2009 art. 35 i 36), correspon al 
professorat graduar la sanció que s'aplica a l'alumnat quan ha comès una falta lleu. El 
professorat de grup o, si s'escau, el professorat de guàrdia haurà d'emplenar el full 
d'incidències (Veure ANNEX V), on es farà constar: 

- El nom, curs i grup de l'alumne. 
- El fet que constitueix falta. 
- la sanció exigida o imposada. 
- El nom del professor. 
- La data i l'hora del fet. 
- Al·legacions de l’alumne. 

Article 126.L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’apartat anterior correspon: 
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- A qualsevol professor/a del centre, un cop escoltat l’alumne/a, en el supòsit de 
les mesures correctores previstes en els apartats 1), 2),3) i 9) de l’article 123. 

- Al tutor/a, qualsevol membre de l’equip directiu, escoltat l’alumne/a, en el 
supòsit de la mesura correctora prevista en l’apartat 3) i 9) de l’article 123. 

- Al director/a del centre, o el cap d’estudis, escoltat l’alumne/a en el supòsit de 
les mesures correctores previstes en els apartats 4), 5), 6), 7) i 8) de l’article 
123. 

Article 127.De qualsevol mesura correctora que s’apliqui n’ha de quedar constància escrita 
mitjançant el full d'incidències, amb l’excepció de les previstes en els apartats 1), 2), de 
l’article 123, i amb explicació de quina és la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada. 

Article 128.La imposició de les mesures correctores, llevat de l’amonestació oral, la 
compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre i la privació del 
temps d’esbarjo, s’hauran de comunicar formalment als pares dels alumnes a través del full 
d’incidències. 

Article 129.El seguiment del full d’incidències obert a un alumne, així com la mesura 
correctora imposada, és  responsabilitat del professorat que li ha omplert. Deixant còpia a la 
família, al tutor/a i al cap d’estudis. 

Secció 3. Circumstàncies atenuants i agreujants 

Article 130.Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de 
l’alumnat: 

1. El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
2. No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència al 

centre. 
3. La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 
4. L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
5. La falta d’intencionalitat. 

Secció 4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 

Article 131. Els alumnes han d’arribar puntualment a classe. Tot i que el retard freqüent d’un 
alumne pertorbi  el bon inici de les activitats escolars, se li ha de permetre l’entrada a l’aula, 
anotant el retard corresponent. El tutor/a prendrà nota d’aquests retards  i quan en tingui 
tres es considerarà una falta d’assistència injustificada. 

Secció 5. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. 

L’Institut és, bàsicament, un lloc d’estudi i d’aprenentatge d’unes matèries curriculars que el 
professorat planifica durant el curs escolar, per tal d’assolir els objectius del curs i d’etapa 
que permetin a l’alumnat progressar adequadament al llarg de l’etapa educativa 
corresponent. Per tant, és evident que qualsevol reducció del calendari escolar previst 
inicialment, suposa una alteració de la programació de les diferents àrees, circumstància 
que, en darrer terme, a qui perjudica més és al mateix alumnat. 

L’Institut també ha de preparar l’alumnat perquè sàpiga desenvolupar-se de forma 
autònoma i conseqüent,de cara al seu futur professional. Per això, si la vaga és, en la 
realitat quotidiana de qualsevol treballador/a un dret constitucional, també s’ha de 
contemplar com una manifestació de la llibertat d’expressió dels alumnes en la vida del 
centre. Ara bé, aquesta expressió lliure,  en el cas que ens ocupa, dibuixa un panorama 
complex ja que hi conflueixen diversos factors. D’una banda, es veu afectat pel fet  que la 
gran  majoria d’alumnes són menors d’edat i que, per tant, estan sota la tutela dels pares, la 
qual cosa significa que aquests sempre tenen la responsabilitat final sobre la decisió que els 
fills/es facin o no vaga i són també responsables de les conseqüències que se’n puguin 
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derivar. Es per això, que són els pares els que han de signar, si ho creuen adient, la 
preceptiva autorització. De l’altra, cal garantir el  dret de l’alumnat que vol assistir a classe. I, 
finalment, tota vaga comporta una fase prèvia de  preparació molt important (reunions de 
delegats/des, anàlisi i discussions dels punts reivindicatius a nivell de grups, informació als 
pares, recollida d’autoritzacions...) i una organització diferent de les activitats docents per 
part del  claustre i l’equip directiu, en funció de la incidència prevista. 

Així doncs, és evident que cal ajustar tots els elements esmentats anteriorment presents en 
tota vaga que, en síntesi, són: la possibilitat d’exercir-la, el dret d’assistència a classe dels 
que no la volen secundar, la necessitat de disposar de l’autorització dels pares, l’obligació 
d’aprofitar els dies lectius previstos al calendari escolar, per poder assolir els objectius 
programats de cada matèria i, finalment, l’actuació bé de l’alumnat, que ha de ser capaç 
d’analitzar les raons del conflicte per actuar coherentment, tot respectant democràticament 
els acords de la majoria, sense cap mena d’imposició ni coacció. Per tant, és responsabilitat 
de tot el centre evitar que les vagues portades de forma irreflexiva es converteixin en dies 
addicionals de vacances camuflades. 

El marc normatiu del Departament d’Ensenyament  no parla de “vagues d’alumnes”. El dret 
constitucional a la vaga està reconegut per als treballadors ( Reial Decret llei 17/1977), però 
no per als estudiants de cap tipus d’ensenyament.  En el seu lloc, el decret 279/2006, de 4 
de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres 
educatius no universitaris de Catalunya, parla de la “inassistència col•lectiva a classe”, i ho 
fa a l’Article 32.  

Decisions sobre l'assistència a classe  

32.1  El Consell Escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l'educació secundària 
obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l'alumnat, en relació amb la seva 
assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la 
decisió sigui resultat de l'exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel 
consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent 
autorització dels seus pares.  

32.2  En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior han de regular 
les condicions en què no s'han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions 
col•lectives de l'alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l'exercici 
del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la 
direcció del centre. 

32.3  Els centres han de garantir el dret de l'alumnat que no desitgi secundar les decisions 
sobre l'assistència a classe a romandre al centre degudament atès.” 

I el Decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2 

Les normes d'organització i funcionament del centre, a més del que preveu l'apartat e) de 
l'article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades 
d'assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer 
curs de l'educació secundària obligatòria, les decisions col•lectives adoptades per l'alumnat 
en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament 
comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, 
mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.  

En virtut del que disposen els articles esmentats, pertoca al centre desenvolupar 
normativament les situacions d’inassistència col•lectiva a classe per part dels 
alumnes    (col•loquialment anomenades vagues). I en aquest sentit, s’estableix: 

Article 132.Inici del procés d’autorització de vaga. (Veure ANNEX III) 
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Per tal que la petició formal de “vaga” d’alumnes  pugui ser presa en consideració per part 
de la direcció, aquesta s’ha de presentar  per escrit i signada per la majoria absoluta de 
delegats (o subdelegats en cas d’absència del delegat) dels grups classe. En aquesta 
petició s’adjuntarà manifest o escrit de convocatòria de la vaga, relació d’entitats i/o 
sindicats convocants i altra informació  que els delegats considerin rellevant. La direcció 
podrà requerir  informació addicional abans d’emetre la corresponent autorització o 
denegació. L’escrit haurà de presentar-se al cap d’estudis del centre com a mínim vuit dies 
lectius abans del dia de vaga.  Aquest termini de vuit dies lectius d’antelació és el mínim 
imprescindible per garantir una adequada seqüenciació dels tràmits i passos a 
seguir:  realització d’assemblees de classe, tramesa i recollida d’autoritzacions paternes, 
etc... 

En cas que la convocatòria de la vaga  fos a molt curt termini, la direcció consideraria, de 
forma excepcional, la reducció del termini dels 8 dies preceptius. 

Article 133.De tot aquest procés, se n’exclouen els grups-classe de 1r i 2n d’ESO, que  en 
cap cas poden presentar la petició ni fer vaga. 

Article 134.  Procés d’autorització de vaga 

1. La direcció podrà  autoritzar o denegar la petició, atenent a criteris objectius. Es 
valoraran, entre d’altres, criteris com l’acumulació de jornades de vaga en dates passades 
i/o properes, la representativitat real de les entitats i sindicats convocants,  les  perspectives 
de seguiment, l’impacte de la jornada de vaga en el calendari escolar,  les repercussions i 
conseqüències de tot ordre de jornades de vaga anteriors, ... La direcció informarà 
raonadament de l’autorització o denegació de la petició als sol•licitants en reunió convocada 
a tal efecte. La denegació de l’autorització comportarà, a tots els efectes, que es manté el 
calendari lectiu del centre amb normalitat. 

2. En cas d’autorització, la direcció i el consell de delegats acordaran el calendari de 
reunions/assemblees de classe per tal que, en votació secreta i aixecant acta,  els  alumnes 
es manifestin sobre la convocatòria de vaga. Es prioritzarà que les assemblees, convocades 
i conduïdes pel delegat de classe, es facin en  hora de pati o en hora de tutoria, si el/la 
tutor/a ho consideren adient.  

3. El consell de delegats recollirà les actes, farà el recompte global i lliurarà per escrit a la 
direcció el resultat final de les votacions. En cas que el sí a la vaga sigui majoritari en el total 
de l’alumnat convocat a votació, la vaga quedarà convocada. En cas contrari, la vaga es 
desconvoca. Aquestes actes han d’estar en possessió de la direcció del centre, com a 
mínim, 2 dies hàbils abans de la data de la vaga 

4. Dies abans de la jornada de vaga, la direcció lliurarà als tutors el full d’autorització 
perquè  els alumnes menors d’edat el retornin degudament signat  pels pares.  Els alumnes 
que no presentin aquest full el dia abans de la jornada de vaga incorreran, si fan vaga, en 
falta per absència injustificada, amb les conseqüències establertes a les NOF. 

5. En tot cas es respectarà el dret dels alumnes que així ho vulguin a acudir a classe 
normalment durant la jornada de vaga. La direcció del centre dictarà les mesures 
organitzatives necessàries per garantir aquest dret. 

6. En cas que la convocatòria de vaga sigui de més d’un dia, la direcció només l’autoritzarà 
per al dia de la manifestació. 

7. Durant la jornada de vaga, el professorat pot avançar matèria a l’aula, amb l’alumnat 
assistent, però sempre facilitant els materials, continguts i les activitats de la sessió als 
aprenents que han exercit el seu dret a vaga. 
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TÍTOL VI.  DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

Capítol 1. De l’alumnat 

Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació 
integral i de qualitat. 

La raó de ser de l’ Institut MONTPEDRÓS és donar resposta al dret fonamental a l’educació 
que té tot individu, i que persegueix aquesta formació, basada en el respecte dels drets i 
llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins el principi democràtic 
de convivència. 

Secció 1. Dels drets 

Article 135 

1.L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament 
de la  seva personalitat. 

2. L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional. 

3.  L’alumnat té dret a ser informat a l’inici del curs acadèmic dels criteris d’avaluació 
establerts 

per a cada departament o àrea. 

4.  L’alumnat té dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment 
escolar. 

5.  L’alumnat o els seus pares o tutors, en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a 
sol·licitar aclariments per part del professorat respecte a les qualificacions d'activitats 
acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada curs. 

6. L’alumnat o els seus pares o tutors podran reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, 

com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un cicle o curs d'acord amb el 

procediment establert. 

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

llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o 
conviccions. 

8. L’alumnat té dret al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la 
seva 

dignitat personal. 

9. L’alumnat té dret a la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 

10. L’alumnat té el dret de portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de 
seguretat i higiene adequades. 

11. L’alumnat té dret a un ambient de convivència que fomenti el respecte entre els 
companys. 

12. L’alumnat té dret a la reserva d'aquella informació de què disposi el centre docent, 
relativa a 

les seves circumstàncies personals i familiars. 

13. L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 
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preveu la legislació vigent. 

14. L’alumnat té dret a manifestar amb llibertat, individualment i col·lectivament, les 
seves 

opinions. 

15. L’alumnat té dret a associar-se i crear associacions en els termes que preveu la 
legislació 

vigent. 

Les associacions d'alumnes assumiran, entre altres, les següents funcions: 

a) Expressar les opinions de l’alumnat en tot allò que afecti a la seva situació a l'Institut. 

b)Col·laborar en la tasca educativa i en les activitats escolars i extraescolars. 

c)Promoure la participació de l’alumnat en els òrgans de l'Institut. 

d)Realitzar activitats escolars de tipus cultural, esportiu i fomentar l'acció cooperativa i de 
treball en equip. 

16) L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de 
tipus 

personal, familiar, econòmic o sociocultural. 

Article 136.Qualsevol incompliment d'aquests drets podrà ser denunciat per l'afectat o els 
seus representants per escrit al director del centre, que prendrà les mesures oportunes. 
També es podran presentar davant de la Direcció General corresponent del Departament 
d'Ensenyament o la Inspecció. 

Secció 2. Dels deures 

Article 137.L’alumnat té el deure de respectar els drets dels membres de la comunitat 
educativa, les normes de convivència i les normes acadèmiques establertes per la 
comunitat educativa; d’entre altres son: 

1. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 
així com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

2. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, 
sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

3. Respectar el caràcter propi del Centre, d'acord amb la legislació vigent. 

4. Respectar, utilitzar correctament i compartir l'edifici, el mobiliari i les instal·lacions del. 

5. Complir les normes d’organització i funcionament del centre. 

6. Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens cap 
perjudici, malgrat que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets. 

7. Actuar d’acord amb el Pla d’emergència del centre en cas de sinistre o simulacre 
d’evacuació. 

Article 138.L'estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat, que comporta el 
desenvolupament de les seves aptituds personals. Aquest deure es concreta, entre altres, 
en les següents obligacions: 

1. Participar i col·laborar amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal 
d'afavorir 

l'exercici de l'ensenyament i la convivència en el centre. 
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2. Respectar el dret dels altres alumnes per tal que no sigui pertorbada l'activitat normal 
en les aules. 

3. Assistir a classe amb puntualitat, participar en les activitats acordades en el calendari 
escolar 

i respectar els horaris establerts. 

4. Realitzar les tasques docents encomanades pel professorat. 

5. Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys. 

6. L'assistència a classe és obligatòria. La falta d'assistència s'haurà de justificar al tutor. 

Capítol 2. Del professorat 

El professorat  són els professionals que exerceixen la responsabilitat principal del procés 
educatiu i l’autoritat que se’n desprèn. Aquesta responsabilitat,en el marc definit per l’article 
104 de la LEC, inclou la transmissió de coneixements,destreses i valors. 

Secció 1. Dels drets 

Article139. El  professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, té els drets específics 
següents: 

1. Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència l’article104 de la 
LEC, en el marc del projecte educatiu del centre. 

2.  Accedir a la promoció professional. 

3. Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent. 

Secció 2. Dels deures 

Article140. El professorat, en l’exercici de llurs funcions docents, té els deures específics 
següents: 

1. Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els 
continguts del projecte educatiu. 

2. Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de respecte, 
tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una 
societat democràtica. 

3. Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives necessàries 
per a la millora contínua de la pràctica docent. 

Secció 3. Funcions del professorat 

Article141.El  professorat és l’agent principal del procés educatiu en els centres. 

Article142. El professorat té, entre altres, les funcions següents: 

1. Programar i impartir ensenyament en les àrees i les matèries que tinguin 
encomanades, d’acord amb el currículum, tot aplicant les normes que regulen l’atribució 
docent. 

2. Avaluar el procés d’aprenentatge dels alumnes. 

3. Exercir la tutoria dels alumnes i la direcció i l’orientació global de llur aprenentatge. 

4. Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal dels 
alumnes en els aspectes intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i moral. 

5. Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge i cooperar-hi en el 
procés educatiu. 
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6. Exercir la coordinació i fer el seguiment de les activitats escolars que els siguin 
encomanades. 

7. Exercir les activitats de gestió, de direcció i de coordinació que els siguin 
encomanades. 

8. Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels processos 
d’ensenyament. 

9. Promoure i organitzar activitats complementàries, i participar-hi, dins o fora del recinte 
escolar, si són programades pels centres i són incloses en llur jornada laboral. 

10. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que han de conèixer i 
dominar com a eina metodològica. 

11. Aplicar les mesures correctores i sancionadores derivades de conductes irregulars, 
d’acord amb l’article 34 de la LEC. 

Article143. Les funcions que especifica l’article141 s’exerceixen en el marc dels drets i els 
establerts per les lleis. 

Article144. L’exercici de la funció docent en els centres vinculats al Servei d’Educació de 
Catalunya, com és el cas, comporta el dret de participar en els òrgans del centre, d’acord 
amb el que estableixen les lleis. 

Article145. La funció docent s’ha d’exercir en el marc dels principis de llibertat acadèmica,de 
coherència amb el projecte educatiu del centre i de respecte al caràcter propi del. A més ha 
d’incorporar els valors de la col·laboració, de la coordinació entre els docents i els 
professionals d’atenció educativa i del treball en equip. 
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TÍTOL VII. DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS) 

 

Article 146. Formen part del personal d’administració i serveis el personal auxiliar 
administratiu i el personal subaltern del centre. 

Article 147.El personal d’administració i serveis tindrà els drets i deures que la Llei de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de Funció Pública estableixi. 

1. El personal d’administració i serveis es mereix, per part de l’alumnat, el mateix tracte i 
respecte que el professorat del centre. 

Article 148.L’assignació dels horaris del PAS la farà la direcció del centre atenent sempre a 
les necessitats dels serveis. 

Article 149.Les formes de controlar l’horari i l’assistència seran les que la direcció del centre 
cregui oportunes en cada moment, i la justificació de les faltes i els endarreriments serà la 
mateixa que es faci servir per ala resta de personal. 

Capítol 1. Secretaria 

Article 150.Correspon al personal auxiliar administratiu les funcions relacionades amb els 
aspectes administratius de l’Institut. Aquestes funcions  són les següents: 

1. La gestió dels processos de preinscripció i matriculació d’alumnes. 

2. La gestió administrativa de: baixes i altes de professorat. 

3. La gestió acadèmica de: títols, expedients, convalidacions, certificats, baixes de 
matrícula,anul·lacions de matrícula i butlletins de notes. 

4. Gestió de proves i convocatòries extraordinàries: proves d’obtenció de títols, proves 
d’accés... 

5. Gestió de la correspondència: registre d’entrades i sortides. 

6. Gestió de beques: recollida, revisió i tramitació de la documentació. 

7. Gestió de l’arxiu de la documentació del centre. 

8. Atenció a l’usuari. 

9. Qualsevol altra activitat que li encomani la direcció del centre dins de les seves 
competències. 

Capítol 2. Consergeria 

Article 151.Les funcions del personal subaltern del centre es concreten en les tasques 
següents: 

1. Vigilar les instal·lacions del centre. 

2. Control de l’entrada i sortida de persones al centre (alumnat, usuaris...) i especialment 
de les persones alienes a l’Institut. 

3. Tenir cura del material, el mobiliari i les instal·lacions del centre i informar a l’equip 
directiu de qualsevol desperfecte o anomalia que detectin. 

4. Utilitzar i manipular màquines reproductores, fotocopiadores i similars. 

5. Atendre l’alumnat i el professorat. 

6. Donar suport al funcionament i a l’estructura del centre i també a l’equip directiu. 
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7. Obertura i tancament dels accessos del centre, aules, despatxos i altres espais del 
centre. 

8. Cura i custòdia de les claus de les diferents dependències del centre. 

9. Acollir, controlar i distribuir les comandes que arriben al centre (recepció, 
lliurament,recompte, trasllat...). 

10. Trasllat de mobiliari i d’aparells que, pel volum i/o pes no requereixin la intervenció 
d’un equip especialitzat. 

11. Realització d’enquadernacions senzilles i similars sobre material propi de l’activitat 
del. 

12. Realització de cartells informatius senzills i de documents de gestió i de control 
relacionats amb les seves tasques, sota la supervisió de l’equip directiu. 

13. Distribució dels impresos que li siguin encomanats. 

14. Participació en els processos de preinscripció i matriculació del centre: lliurament 
d’impresos, 

15.Atenció de consultes presencials d’usuaris i derivació, si s’escau. 

16. Primera atenció telefònica i derivació de trucades. 

17. Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets...). 

18. Realització de tasques imprevistes per evitar la pertorbació del funcionament normal 
del, en absència de les persones especialistes i/o encarregades. 

19. Encarregar-se d’avisar l’empresa de manteniment de les màquines fotocopiadores. 

20. Quan acaben les classes, vigilar que no quedi cap finestra oberta, cap ordinador, ni 
cap llum encès a l'Institut. 

21. Responsabilitzar-se de la posada en marxa i apagament de la calefacció,  diàriament. 

22. Qualsevol altra activitat que li encomani la direcció del centre dins de les seves 
competències. 

Capítol 3. Personal de neteja 

Article 152.El personal de neteja realitzarà les feines que té assignades segons el contracte 
signat entre  l’Institut i la empresa contractada a tal efecte. 
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TÍTOL VIII.  COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE 
LA COMUNITAT ESCOLAR 

Capítol 1. Qüestions generals 

Article 153. Comunitat educativa i comunitat escolar 

1.La comunitat educativa és integrada per totes les persones i les institucions que 
intervenen en el procés educatiu. En formen part els alumnes, les famílies, el professorat, 
els professionals d’atenció educativa i el personal d’administració i serveis, l’Administració 
educativa, els ens locals i els agents territorials i socials i les associacions que els 
representen, i també els col·legis professionals de l’àmbit educatiu, l’associacionisme 
educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals,empreses i entitats de lleure i de 
serveis educatius. 

2.La comunitat educativa del centre, o comunitat escolar, és integrada pels alumnes, mares, 
pares o tutors, personal docent, altres professionals d’atenció educativa que intervenen en 
el procés d’ensenyament en el centre, personal d’administració i serveis del centre, i la 
representació municipal. 

Capítol 2. Participació de les famílies en el procés educatiu 

Article 154. Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els 
reconeix la legislació vigent en matèria d’educació, tenen dret a rebre informació sobre: 

1.El projecte educatiu. 

2. El caràcter propi del centre. 

3. Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té. 

4. La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta pera les 
famílies. 

5. Les normes d’organització i funcionament del centre. 

6. Les activitats complementàries, si n’hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que 
s’ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, 
l’aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d’informació rellevant relativa 
a les activitats i els serveis oferts. 

7. La programació general anual del centre. 

8. Les beques i els ajuts a l’estudi. 

Article 155.Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en el centre tenen dret 
a rebre informació sobre l’evolució educativa de llurs fills.  

Article 156. Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte 
educatiu 

i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l’educació de llurs 
fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar i 
el dret de participar en la vida del centre per mitjà del Consell Escolar i dels altres 
instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia. 

Article 157.Les mares, els pares o els tutors tenen l’obligació a l’assistència  a les reunions 
de tutoria i el deure a l’assistència de llurs representants als consells escolars i als altres 
òrgans de representació en què participin. 
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Capítol 3. Associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA). 

Article 158. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en el centre poden constituir 

associacions, que es regeixen per les lleis reguladores del dret a l’educació, per les normes 
reguladores del dret d’associació, per les disposicions establertes per la LEC i les normes 
de desplegament i pels estatuts de l’associació. 

Article 159.Les associacions de mares i pares d’alumnes tenen per finalitat essencial facilitar 
la participació de les mares i els pares en les activitats del centre, a més de les establertes 
per la normativa vigent i les que determinin els estatuts de les dites associacions. 

Article 160. L’Associació de mares i pares d'alumnes del nostre centre està formada per tots 
els pares i mares de l’alumnat i representats per la junta de l’AMPA. És l’associació a través 
de la qual els pares i mares de l’alumnat participen a l’Institut. És un òrgan consultiu i de 
participació per a qualsevol tema que afecti la vida del centre. 

Article 161.Les seves propostes i iniciatives es poden canalitzar a través de les reunions 
periòdiques entre l’equip directiu i la junta de l’AMPA, la comissió d’extraescolars, 
directament a l’equip directiu i al Consell Escolar, mitjançant els seus representants.  

Capítol 4. Alumnat delegat 

Secció 1. Delegats/des i sotsdelegats/des 

Article 162.Són els representants de l’alumnat de cada grup classe davant del professorat, 
tutors, coordinadors,equip directiu,... 

S’escullen per votació a cada classe per un període d’un any acadèmic, a més s’escull 
també un 

sotsdelegat que ajudarà al delegat en les seves tasques i el substituirà en cas d’absència. 

En cas que un grup no hi hagi alumnes voluntaris per a exercir les funcions de delegat o 
sotsdelegat,el tutor els podrà nomenar, escoltat el grup classe i l’equip docent. 

Article 163.Són funcions dels delegats: 

1. Representar els companys de classe en el consell de delegats i davant els òrgans de 
gestió 

del centre (Consell Escolar, direcció, cap d’estudis, coordinadors...) 

2. Col·laborar amb el tutor del grup en la detecció i la solució de problemes acadèmics, 
de 

convivència... que sorgeixin en el grup al llarg del curs. 

3. Col·laborar amb el tutor i el professorat a potenciar i dinamitzar tasques dins l’aula, 
com 

mantenir l’ordre i la neteja, passar la llista del control d’assistència, avisar dels 
desperfectes... 

4. Dirigir, moderar i dinamitzar les assemblees de classe per discutir i solucionar 
problemes del 

grup. 

5. Col·laborar en l’organització d’activitats extraescolars conjuntament amb la comissió 
d’extraescolars. Fer de pont entre les propostes del grup classe i la comissió. 

6. Avisar a consergeria passats deu minuts del canvi de classe si no hi ha professor a 
l’aula. 
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7. Totes aquelles funcions que puguin proposar-se per iniciativa dels delegats i dels 
grups 

classe, sempre que el Consell Escolar en doni la seva aprovació. 

8. Els delegats i sotsdelegats dels grups d’ESO i del Batxillerat, tenen el dret a assistir a 
les sessions d’avaluació del seu grup classe, en el moment que es faci la valoració global 
del grup, podent aportar les opinions i valoracions representatives del grup-classe. 
(Veure ANNEX II) 

Article 164.El tutor podrà, a proposta del grup o de l’equip docent, cessar el delegat quan no 
compleixi correctament les tasques encomanades. 

Secció 2. Associació d’alumnes 

Article 165. Al centre podran existir associacions d'alumnes que es regularan per la 
normativa vigent i pels seus propis estatuts. Es finançaran a través de les seves quotes i/o 
de les subvencions que puguin rebre  d'altres institucions. 

L'equip directiu procurarà que disposin dels locals adients per a dur a terme les seves 
tasques i reunions. 

Secció 3.Alumnat representant al Consell Escolar 

Article 166.Els representants de l’alumnat al Consell Escolar de centre duran a terme les 
seves funcions segons el que determina la normativa vigent. 

Amb aquesta finalitat, l'equip directiu del centre els procurarà tota la informació i els mitjans 
a 

l'abast per al desenvolupament de les seves tasques i els ajudarà en allò que sigui 
necessari quan l’alumnat representant ho sol·liciti. 

Capítol 5. Carta de compromís educatiu 

Article 167. En aplicació del projecte educatiu, el centre ha de formular una carta de 
compromís educatiu amb les famílies.(Decret 102/2010) 

Article 168.La carta de compromís educatiu ha d’expressar els compromisos que cada 
família i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que han 
de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i 
la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 
desenvolupament de les activitats educatives. 

Article 169. Els compromisos expressats en cada carta s’entenen en el marc del respecte 
als drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la 
família al caràcter propi del centre. 

Article 170. Els compromisos s’han de referir, com a mínim, al seguiment de l’evolució dels i 
de les alumnes, a l’acceptació dels principis educatius del centre, al respecte ales 
conviccions ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors educatius 
establerts a les lleis, a l’adopció de mesures correctores en matèria de convivència i a la 
comunicació entre el centre i la família. 

Article 171. Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats pel 
centre, en el marc de les orientacions del Departament d’Ensenyament, amb la participació 
de la comunitat escolar, i són aprovats pel Consell Escolar. La carta pot incloure 
compromisos específics addicionals, que ambdues parts convinguin en el marc del projecte 
educatiu i d’acord amb els principis i valors educatius establerts a les lleis, i és revisada 
periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i el pare,mare o tutor o tutora 
legal. L’actualització de la carta s’ha de realitzar, almenys, a l’inici de cada etapa educativa. 
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Article 172. La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la 
direcció del centre públic, i pel pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne/a. De la carta 
signada n’ha de quedar constància documental al centre i a la família. 
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TÍTOL IX.  FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Capítol 1. Referent al professorat 

Secció 1. Horari i assistència. Justificació de faltes 

Article 173.L’horari del professorat: 

El professorat tindrà l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general per als 
funcionaris de la Generalitat, horari que actualment és de 37 hores i mitja. D’aquestes, se’n 
dedicaran 28, distribuïdes en 5 dies, a activitats d’horari fix en el centre, (classes, guàrdies, i 
altres vigilàncies, tutoria d’alumnes, reunions setmanals de departament o seminari, 
coordinacions de nivell i cicle, manteniment de laboratoris i aules específiques, etc.), 2 més 
de reunió d’avaluacions, claustre, Consell Escolar i altres activitats en el centre degudament 
programades i verificables, si bé no sotmeses necessàriament a l’horari fix, i la resta, fins a 
completar l’horari laboral (7 hores i 30 minuts), a activitats relacionades amb la docència i la 
formació permanent, que no s’hauran de fer necessàriament en el centre. 
Els membres de l’equip directiu (òrgans unipersonals de direcció) hauran de fer 30 hores 
setmanals de dedicació al centre, les quals inclouen reunions i gestions que es facin fora del 
centre. Aquesta especial dedicació no caldrà que s’especifiqui en horari fix, sinó que es farà 
constar de manera global en la dedicació horària individual. 

El nombre d’hores de classe del professorat no serà inferior a 19 per setmana, llevat dels 
reconeixements d’hores lectives per a l’exercici de les funcions previstes a la normativa 
vigent. 

Aquest nombre de 19 hores setmanals lectives pot prendre’s com a mitjana mínima quan el 
centre no presenti una distribució horària uniforme al llarg del curs per variacions trimestrals. 

L’horari marc coincideix amb les franges horàries de funcionament de l’Institut. 

L’horari personal, que es lliura a començament de curs o al principi dels trimestres, informa 
també sobre el tipus d’activitat i espai reservat per a aquest. 

Article 174. Assistència del professorat: 

El professorat està obligat a complir, dins del marc horari general, l’horari de classes i les 
altres 

activitats d’horari fix; està obligat també a assistir a claustres, avaluacions, reunions i altres 
activitats degudament programades i verificables, i a les derivades de la seva condició de 
tutor o càrrec que ocupi. Són també d’assistència obligatòria les altres reunions 
extraordinàries no previstes en la programació general del centre que siguin degudament 
convocades pel director (amb 48 hores d’antelació). 

El professorat assistirà amb puntualitat a les tasques educatives. 

L’assistència i puntualitat del professorat es controlarà mitjançant els terminals d'empremta 
digital,  

 el full de gestió de guàrdies i les actes de les diferents convocatòries i reunions. 

Article 175. Justificacions de les faltes d’assistència 

Són justificables totes aquelles absències incloses com a llicències i permisos en la llei de la 
funció pública de la Generalitat de Catalunya, en les condicions en què aquesta legislació 
assenyala. 

El director pot concedir els permisos següents: 

1. Naixement d’un fill i adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor fins a 5 
dies. 
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2. Trasllat de domicili: un dia en la mateixa localitat i fins a quatre en una altra localitat. 

3. Exàmens finals en centres oficials: un dia. Per altres proves definitives d’avaluació i 
liberatòries en els esmentats centres: el temps indispensable per fer-les. 

4. Deures inexcusables de caràcter públic o personal: el temps indispensable per fer-los. 

5. Per matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat: el temps 
indispensable per assistir-hi. 

6. Per la mort, l’accident, la malaltia greu o l’hospitalització d’un familiar fins al segon grau 
de consanguinitat o afinitat, 2 dies si el succés es produeix en la mateixa localitat i fins a 4 
dies si és en una altra localitat. 

Per altres supòsits com ara matrimoni, embaràs, part, guarda legal, afers sindicals, etc. 
Caldrà tramitar el permís o llicència, segons disposin les lleis i acollir-se al temps liberatori 
que estigui disposat per llei. 

Article 176. Petició de permisos i justificació d’absències. 

1. Totes les absències, siguin per malaltia o permís, caldrà justificar-les per escrit en 
l’imprès corresponent indicant la naturalesa de l’absència i aportant la documentació 
necessària. Aquest document es lliurarà a direcció (Veure ANNEX VI). 

2. La petició de permisos per absentar-se del centre caldrà fer-la directament i prèviament al 
director i tenir-ne el vistiplau, així com també caldrà justificar les faltes d’assistència a les 
activitats acadèmiques com claustres, reunions, Consell Escolar... al mateix director. 

3. Tanmateix quan es preveu una falta d’assistència que afecti les classes se n’informarà 
també al Cap d’estudis per tal de planificar la jornada. Es farà mitjançant el full de faltes 
d’assistència del professor i un altre full on es deixaran les feines a realitzar pels alumnes en 
la seva absència.(ANNEX VII) 

4. Totes les faltes d’assistència han de tenir el vistiplau del director. 

5. Quan es produeixi una manca d’assistència o puntualitat i no es justifiqui, la direcció ho 
comunicarà a l’interessat. 

6. Caldrà ser puntual en iniciar i la finalització de les sessions de classe. Només en 
circumstàncies excepcionals es podrà sortir abans de l’hora de finalització de la classe amb 
el previ vistiplau de la direcció del centre. 

7. Mensualment s’elaborarà la llista nominal de faltes d’assistència i puntualitat del 
professorat a les diferents activitats (classes, guàrdies, reunions, claustres, tutories,...) amb 
la finalitat que el professorat ho pugui comprovar.  

Secció 2.Funcions del professorat a l’aula 

Article 177.El professorat ha de: 

1. Fer un seguiment per a cada àrea de programació o crèdit i seguir els criteris i 
metodologia 

d’avaluació fixats pel respectiu departament. Aquests criteris d’avaluació es comunicaran a 
l’alumnat per escrit a principi de curs. 

2. Controlar diàriament, amb el sistema establert, l’assistència de l’alumnat dels grups amb 
els quals tingui classe. 

3. Mantenir dins les aules un ambient d’estudi, atenció i treball necessari per al correcte 
desenvolupament de les tasques d’ensenyament i aprenentatge. 

4. Fer un control i revisió de les tasques, intervencions i activitats realitzades per l’alumnat a 
classe o a casa seva en el marc de la programació docent de l’àrea que correspongui. 
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5. Fer el control quotidià de la neteja, ordre, estat de manteniment i desperfectes a l’interior 
de l’aula. En cas de detectar-se alguna anomalia en aquest sentit es comunicarà 
immediatament a través del mitjà establert segons el tipus d’anomalia (fulls de manteniment, 
neteja...). 

6. Poder privar l’assistència a l’aula a un alumne sempre que sigui necessari pel bon 
desenvolupament de la classe i hagi esgotat els recursos per reconduir la situació. En 
aquest cas cal seguir el protocol establert: omplir el full d’incidències, donar-li feina per 
aquell temps privat de classe, derivar l’alumne al professor de guàrdia, i recollir, en la 
propera classe, la còpia groga del full d’incidències signada pels pares i després fer-la 
arribar al tutor. 

7. Donar a l’alumne una nota escrita per al conserge, en cas d’enviar-lo a fer fotocòpies o 
portar algun altre objecte o aparell,. 

8. Assegurar-se que l’aula queda recollida i tancada, amb els llums apagats i les finestres 
tancades si en finalitzar aquella classe és l’hora de l’esbarjo o bé a última hora. 

Secció 3. Guàrdies. Funcions del professorat de guàrdia 

Article 178.En cada hora de classe hi ha diversos professors de guàrdia. Tot el professorat 
té assignades al seu horari setmanal unes hores determinades de guàrdia. 

Les principals funcions del professorat de guàrdia auxiliats pel personal de consergeria ,si 
cal, són: 

1. Garantir l’ordre en l’Institut en les hores de classe i esbarjo 

2. Controlar si hi ha professorat absent, mitjançant el full de guàrdies 

3. Cobrir les classes del professorat absent. 

4. Donar auxili immediat a qualsevol imprevist que es pugui presentar. 

Article 179. Absències del professorat i guàrdies 

1. Quan per qualsevol motiu un professor/a no pugui assistir al centre algunes hores o 
dies,haurà de comunicar-ho al director per escrit, si és possible amb antelació, a través del 
corresponent comunicat de faltes del professorat  o per correu electrònic. 

2. Sempre que sigui possible es lcomunicarà  a cap d’estudis  les feines que s’han de fer en 
la substitució. 

3. Les guàrdies previstes diàriament es troben recollides en el full de guàrdies que hi ha a la 
sala del professorat juntament amb les feines que el professorat absent ha deixat per la 
guàrdia. 

4. El professorat que per motiu de sortida o altres activitats, no tingui els seus grups 
d’alumnes en l’horari de classe, supliran aquells grups que quedin desatesos pel professorat 
acompanyant de la sortida i/o restaran a la sala del professorat donant suport al professorat 
de guàrdia. 

Article 180. Protocol per a la realització d’una guàrdia de classe 

1. Quan ens han programat una guàrdia 

a). Ser a la sala del professorat amb puntualitat a l’hora corresponent. 

b). Observar el “Quadre de Guàrdies” per saber si ens n’han adjudicat alguna. 

c). Recollir la feina (si n’han deixat) . 

d). Anar a la classe indicada. 

e). Passar llista i comunicar al professor les absències (deixar-li a la seva lleixa) 
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f). Posar la feina i tenir assegurar-se que l’alumnat la realitzi i recollir-la, si escau, al final, 
segons les instruccions (deixar-li a la  lleixa del professorat substituït) 

2. Quan no ens han programat cap guàrdia 

a). Signar al full de guàrdies, amb puntualitat a l’hora corresponent. 

b). Observar el “Full de guàrdies” per saber si ens n’han adjudicat alguna a darrera hora. 

c). Fer una ronda pel centre, per detectar possibles absències del professorat que no 
hagin 

estat detectades. 

e). Assegurar-se que tot el professorat i alumnat resta a les seves aules corresponents. 

f). Comprovar en el full de guàrdies si hi ha alguna incidència. 

g). En cas que n’hi hagi alguna, mirar de resoldre-la. 

h). Si no hi ha cap incidència, fer una volta pel centre per comprovar la normalitat de la 
situació. 

i). Restar a la sala del professorat per atendre qualsevol incidència. 

j). L’alumnat expulsat de l’aula restarà  sota la supervisió d’un professor de guàrdia, amb 
el full d’incidències degudament complimentat (full groc pel tutor, full rosa pèl cap 
d’estudis i full blanc per l’alumne i/o la seva família) i amb deures de la matèria . 

k). Si alguna incidència no es pot resoldre pel professorat de guàrdia, cal comunicar-ho al 
membre de l’equip directiu de guàrdia d’aquella hora (veure quadre de guàrdies de 
l’equip directiu). 

Article 181.Vigilància de patis i biblioteca 

A les hores d'esbarjo diàriament hi haurà professors de guàrdia que s’encarregaran de la 
vigilància dels patis, lavabos i biblioteca. La tasca d'aquests professors és la següent: 

1. Pati  

 

a) Anar puntualment a la zona assignada, 
b) Vetllar pel bon clima de convivència i respecte de la zona assignada. 
c)  Vetllar perquè l’alumnat  no surti del centre. 
d) Vetllar que l’alumnat no fumi, i comunicar les incidències sobre aquest tema. 
e) Vetllar perquè es respectin les instal·lacions. 
f) Aturar o impedir les baralles de l’alumnat. 
g) Donar auxili immediat en cas de necessitat. 
h) Vetllar perquè no entrin persones alienes a l’Institut. 
i) Vetllar perquè la tornada a les aules es faci ordenadament. 

2. Biblioteca 

a) El professorat de guàrdia de la biblioteca és el responsable de garantir l’ordre en 
aquest espai, durant l’esbarjo. 

Capítol 2. Referent a l’alumnat 

 

Secció 1. Assistència. Entrades i sortides del centre. 

Article 182.(Veure annex protocol d’assistència i absentisme) 
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1.L’ alumnat ha d'assistir amb puntualitat a les classes. Les portes exteriors estaran 
obertes cinc minuts abans d’iniciar la primera classe. Després es tancaran i per entrar o 
sortir caldrà que el conserge ens les obri. L’alumne que arribi tard, ho notificarà al 
professor de guàrdia o al conserge, a fi efecte  que no es truqui a casa seva, el 
professor/a de guàrdia anotarà l’hora d’arribada el nom i el curs en el full d’incidències de 
guàrdia. A més el professor de l’aula anotarà el retard. 

2. La família utilitzarà el full de justificació de faltes d’assistència per la justificació dels 
retards per notificar qualsevol retard, així com per justificar l’arribada a qualsevol altra 
hora. 

3.Si algun alumne ha de sortir del centre en horari lectiu, ha de venir algun familiar a 
recollir-lo. 

El professorat de guàrdia l’acompanyarà fins a la sortida,  ho enregistrarà en el full de 
registre de sortides de l’alumnat. Aquesta absència haurà de ser notificada amb antelació 
pels pares de l'alumne al tutor.  

4. Els alumnes majors de 16 que hagin de sortir del centre en horari lectiu i cap familiar 
pugui venir a recollir-los, si les famílies han signat l’imprès d’autorització de sortida 
del centre (Veure ANNEX VIII) i ho demanen, bé per telèfon, bé per nota a l’agenda, 
podran marxar, previ registre al full de registre de sortides, sense que els acompanyi 
cap adult. 

5. Els retards i les absències injustificades a les classes seran registrades a l’ACACIA. 
Els retards i absències a primeres hores del matí els controlarà el professor d’aquelles 
hores mitjançant el full existent per a tals efectes, el qual serà recollit pel  professorat de 
guàrdia o el conserge,  i se’n puguin fer les trucades a l’hora següent per part de 
consergeria. 

6. La família comunicarà telefònicament qualsevol absència imprevista i utilitzarà el full 
de justificació de faltes d’assistència que caldrà lliurar al tutor/a. Les faltes i retards no 
justificats podran repercutir en la nota afectant la valoració de la competència del àmbit 
personal i social.  

 7. Al batxillerat :  

L’assistència del 80% de les hores de classe per trimestre i matèria és obligatòria per tal 
de mantenir el dret a l’avaluació continuada.    

El dret a l’avaluació continuada es perd si les absències no estan degudament 
justificades.    

 Si les absències no són degudament justificades no es valorarà la competència 
personal i interpersonal de manera positiva.    

En el cas dels menors d’edat, cal que la família sigui qui justifica l’absència.  

 Les classes comencen a l’hora que marca l’horari.    

 En cas d’impuntualitat, l’alumne/a entrarà a classe però aquest fet es veurà reflectit 
en la nota de  competència personal i interpersonal.    

  A més a més, cada retard en una matèria, se li comptarà com una absència d’una 
hora que tindrà   repercussió en la pèrdua del dret a l’avaluació continuada.    

 El/la responsable de portar el còmput de retards és el professor/a de la matèria i cal 
que, en tot moment,   l’alumne/a n’estigui assabentat/da. A més a més, cal que el 
professor/a de la matèria n’informi el tutor/a qui n’haurà d’informar la família.    

8. Les faltes d’assistència es comunicaran als pares mitjançant la plataforma ACACIA. 
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Secció 2. Les classes 

Article 183 

1. L’alumnat caldrà que esperi l'arribada del professor dins de l'aula i en disposició de 
començar la classe. Si és una hora en què es canvia d’aula (matèries 
optatives,desdoblaments,etc), el delegat o un altre alumne avisarà al professorat que 
tanqui l’aula, anirà cap a l’aula que li pertoqui i s’esperarà al passadís en silenci, fins a 
l’arribada del professor. 

2. En cas d'absència d'un professor l’alumnat s'estarà dins de l'aula. El professor de 
guàrdia acudirà a l’aula i se’n farà càrrec i en cas que passats deu minuts no s’hagi 
presentat el professor de guàrdia, el delegat o responsable del grup avisarà a 
consergeria del fet que no tenen professor. En cap cas es pot abandonar l'aula ni el 
centre, ni tan sols a les darreres hores de classe. 

3. Durant les hores de classe no es pot anar al lavabo i en cas de ser del tot necessari es 
farà sempre amb el vist-i-plau del professorat. 

4. No es pot menjar res, ni llaminadures, ni entrepans, ni beure... durant les hores de 
classe, nien els espais on està prohibit (aules, passadissos,...). Només es pot menjar i 
beure al pati. 

5. En acabar un control es romandrà a l’aula fins que finalitzi l’hora de classe. 

6. Són faltes justificables totes aquelles que són necessàries o no es poden evitar: 
accident,malaltia, visita mèdica, tràmits d'assistència inexcusable. Aquestes faltes es 
justificaran per escrit al tutor i amb la signatura dels pares el mateix dia en què l'alumne 
retorni al centre. 

7. Són injustificables totes aquelles faltes que es poden evitar i que responen a 
conductes inadequades, falta de previsió, etc. per part de l’alumnat o els seus pares, com 
per exemple adormir-se a primeres hores del matí... En aquests casos els pares hauran 
d’assabentar-se de  l'absència per escrit, ja que no es pot justificar de cap manera aquest 
tipus de faltes d'assistència. 

8. El model de justificant que s’ha d’utilitzar es pot trobar en el dossier del professor i en 
el del tutor o la web del centre. També es pot utilitzar l’agenda. 

9. En el dossier del tutor existeix un model de notificació  per posar en coneixement dels 
pares les absències injustificades. 

10. L’alumnat expulsat de l’aula, ho serà amb full d’incidències i es presentarà  al 
professorat de guàrdia. L’alumne rebrà la còpia blanca i la rosa que ha de portar a casa, 
perquè la hi signin els pares. L’alumne haurà de retornar còpia rosa signada a la propera 
classe que tingui amb el professor que l’ha expulsat. Els fulls groc i rosa els lliurarà el 
professor que ha realitzat l’expulsió al tutor i al cap d’estudis respectivament. 

El professor de guàrdia farà complir la mesura correctora. 

11. No és permès jugar a la pilota o amb cap altre material durant el canvi de classes. L’ 
incompliment d’aquesta norma tindrà com a conseqüència la confiscació del material per 
a la seva posterior restitució al final del dia lectiu o bé fer aquesta restitució als pares, 
segons es cregui convenient. 

12. No és permès tenir connectats telèfons mòbils ni cap aparell electrònic a classe. L’ 
incompliment d’aquesta norma tindrà com a conseqüència la confiscació de l’aparell per 
a la seva posterior restitució als pares al termini de tres dies. 

13. Quan un alumne és reincident a dur aparells no permesos, l’objecte se li podrà 
confiscar fins a final de curs. 
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14. Quan un alumne i la seva família no vulguin deixar els aparells mencionats als apartats 
anteriors en depòsit al centre, l’alumne/a romandrà tres dies fora del centre mitjançant un 
expedient. 

15. El centre no es responsabilitzarà de la pèrdua de cap objecte que porti l’alumnat,que 
n’és el responsable. 

Secció 3. Al pati 

Article 184 

1. L’alumnat de l’ESO no pot sortir del centre a l’hora de l’esbarjo. Només tenen permís de 
fer-ho, prèvia autorització de la família, els aprenents de 17 anys que hagin repetit dues 
vegades durant la seva escolarització (des de primària fins a secundària).  

2. Pel fet que la durada del pati és de 30 minuts,  
3. L’alumnat de Batxillerat podrà sortir del centre a l’hora de l’esbarjo sempre i quan les 

seves famílies n’hagin autoritzat la sortida mitjançant el document d’autorització 
degudament emplenat i signat.  

4. L’alumnat de batxillerat pot perdre el dret a sortir del centre en l’estona d’esbarjo de 
manera individual en el supòsit que cometés actes incivics en l’entorn o el municipi 
durant aquesta estona d’esbarjo. 

5.  Durant el temps d’esbarjo l’alumne està obligat a anar al pati. En cap cas pot romandre 
dins les aules o en els passadissos. 

4.  Els dies de pluja, l’alumnat  romandrà a l’interior de l’edifici en el lloc que li és assignat 
per grup/classe. 

5. Durant el temps d’esbarjo hi ha professorat de guàrdia que vigila el pati; per qualsevol 
problema cal adreçar-s’hi. 

6. Quan acabi el pati, cal ser puntual a l’inici de la propera classe. 

7. Pel que fa als mòbils i aparells electrònics, a l’hora del pati i a les sortides 
pedagògiques, es seguirà la mateixa normativa que a les classes. 

Secció 4. Seguretat, higiene i neteja 

Article 185 

1.És obligatori seguir la normativa establerta pel departament d’Educació Física pel que fa a 
la higiene i neteja després de les seves classes. 

2.Cal utilitzar les papereres  tant als espais interiors com al pati del centre. Tothom ha de 
col·laborar de forma activa en el manteniment de la netedat de les instal·lacions de l’ Institut; 
això inclou les taules, cadires i parets de les aules, del pati i del centre en general. 

3.No es pot menjar res a les aules, passadissos i qualsevol altra dependència del centre 
que no sigui al pati. 

4. Els alumnes col·locaran les cadires sobre les taules a les darreres hores de classe o 
quan ningú més hagi d’ocupar l’aula a continuació. Això es fa per facilitar les tasques del 
personal de neteja. 

5.  No es podrà fumar al centre ni consumir cap mena de beguda alcohòlica. 

6.  L’alumnat tindrà cura de l’aula. A més, a últimes hores es tancaran les finestres, 
abaixaran les persianes, s’endreçarà l’aula i s’apagaran els llums. 

Secció 5. Desperfectes 

Article 186 
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1. Tot l’alumnat vetllarà pel bon estat de conservació i ús de les instal·lacions del centre, així 
com del material comunitari. 

2. En cas de produir-se algun desperfecte intencionat a les instal·lacions del centre o per 
fer-ne un mal ús, la reparació o reposició anirà a càrrec de l’alumne o alumnes que l’hagin 
ocasionat. 

3. L’alumnat d’un grup classe es responsabilitzarà de la seva aula i per tant informarà al 
professor/a de qualsevol anomalia que detectin ràpidament. 

4. Les pintades a les parets, portes o material del centre es consideraran com un 
desperfecte. 

 

Capítol 3. Tabac i begudes alcohòliques 

 

Article 187.D’acord amb la normativa vigent, es prohibeix la venda i el subministrament de 
productes del tabac, així també fumar en totes les dependències del recinte escolar. 

Aquesta normativa afecta el professorat, l’alumnat, el personal d’administració i serveis i 
qualsevol persona que es trobi dins el recinte escolar. 

La normativa preveu que el centre no tingui àrees reservades per a fumadors. 

Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en el centre. Es 
recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0’5 graus d’alcohol. 

 

Capítol 4. Telèfons mòbils i/o aparells electrònics 

 

Article 188. No està permès l’ús de telèfons mòbils, càmeres fotogràfiques, gravadores, 
MP3 i altres aparells electrònics semblants durant el període lectiu, que inclou classes, pati, 
sortides, activitats complementàries i extraescolars.  

L’incompliment d’aquesta norma tindrà com a conseqüència la confiscació de l’aparell, per 
part del professorat, per a la seva posterior restitució al final del dia.  

Si no es recondueix la situació i l’aprenent actua de manera reincident, el mòbil de l’alumne 
romandrà a prefectura d’estudis des de les 8 h fins a les 14.30 h els dies que es determinin 
a la sanció disciplinària.  

Excepcionalment, i a requeriment del professorat es podran utilitzar per a activitats lectives 
concretes dins de classe. 

La cura d’aquests aparells així com d’altres objectes de valor correspon al seu propietari. El 
centre no es responsabilitza de les possibles pèrdues. 
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Capítol 5. Accidents i malalties 

 

Article 189.Els passos a seguir en cas de prendre mal algú dins l’Institut són: 

1. El professorat que sigui a classe en el moment de l'accident tindrà cura de l'alumne 
accidentat i el durà a la sala del professorat, a consergeria o a direcció, on s’avisarà la 
família. 

2. El professorat de guàrdia trucarà a la família i es farà càrrec de l'alumne afectat des 
d’aquell moment fins al final del procés d’atenció (arribada dels pares a l’Institut o al centre 
mèdic, etc). En cas de no haver-hi ningú ala guàrdia per qualsevol motiu, se'n farà càrrec la 
persona de direcció que estigui de guàrdia en aquell moment. 

3. L'alumne serà traslladat a un centre mèdic quan es vegi que la lesió, malaltia o problema 
de salut de què es tracti no pugui ser atesa al propi centre. El trasllat es farà en ambulància 
o en taxi, en funció de les circumstàncies. 

4. En cas de trasllat a un centre mèdic, el lloc d'atenció serà en primera instància l'Hospital 
Sant Joan de Déu de Sant Boi, tret que les circumstàncies o la gravetat del problema 
aconselli portar-lo a algun altre lloc. 

5. En casos d’accident hi ha tot un protocol a seguir per trametre l’informe a l’asseguradora. 
En cas de ser necessari adreceu-vos a secretaria. 

 

Capítol 6. Farmaciola 

 

Article 190. Al centre hi ha d’haver una farmaciola en un lloc conegut i visible, preferiblement 
fresc i sec, a l’abast del personal, tancada però no amb clau, no accessible als alumnes i 
pròxima a un punt d’aigua.  

També, a prop de la farmaciola i en un lloc visible, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de 
primers auxilis i de contingut de la farmaciola, les quals, de manera orientativa, poden ser 
les que el Departament d’Ensenyament facilita als centres mitjançant el document “La 
farmaciola escolar".  

El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el material i 
controlar-ne les dates de caducitat.  

Capítol 7. Administració de medicació a l’alumnat 

 

Article 191. Per poder administrar medicació a l’alumnat cal que el pare, mare o tutor/a legal 
aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta 
d’administració i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o 
tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a 
administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva 
administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada.  

És convenient que el centre mantingui en un únic arxiu les receptes o informes mèdics i els 
escrits d’autorització i prevegi qui ha d’administrar el medicament i, en absència d’aquesta 
persona, a qui correspon de fer-ho.  

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què 
poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas 
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contrari, si el medicament l’ha d’administrar personal amb una formació determinada, caldrà 
que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper. 

Capítol 8. Queixes i reclamacions 

 

Secció 1. Definició de les queixes i reclamacions 

Al projecte educatiu del nostre centre (PEC),  l’objectiu 3, estratègia 3.3 expressa la voluntat 
d’implantar el sistema de gestió del centre basat en paràmetres de qualitat i millora 
contínua. No s’entén un sistema de gestió de la qualitat sense un procediment que 
possibiliti, reculli, canalitzi i resolgui les queixes, suggeriments i reclamacions de les 
persones que fan ús dels nostres serveis. 

a) Suggeriments: idea o proposta que s’aporta al centre amb ànim constructiu que pot 
portar una millora en el seu funcionament. 

b) Queixa: manifest de disconformitat o insatisfacció vers el centre sobre aspectes de 
funcionament i/o servei, excepte els que es relacionin amb el compromís contractual que 
s’estableix amb la matrícula i acordats per llei, que queden establerts com a reclamació. 

c) Reclamació: protesta contra una irregularitat o injustícia comesa envers un/a alumne/a 
per part del centre o membre de la comunitat educativa relacionada sobretot amb el 
compromís contractual que s’estableix amb la matrícula i acordats per llei. 

Presentació 

Qualsevol membre de la comunitat educativa i aquell que puntualment realitzi alguna gestió 
al, i consideri que no ha rebut el servei esperat podran presentar un suggeriment, una 
queixa o una reclamació. 

Si es tracta d’una queixa o suggeriment caldrà complimentar l’imprès específic (a recollir a 
secretaria) i dipositar-ho a la bústia de queixes i suggeriments. Les queixes i els 
suggeriments i la  seva tramitació quedaran registrades a la secretaria del centre. 

Si es tracta d’una reclamació caldrà complimentar i presentar l’imprès corresponent a la 
secretaria del centre i que haurà d’anar dirigit al director/a. Les reclamacions quedaran en el 
registre d’entrada de secretaria. 

Contingut 

Els suggeriments, les queixes i les reclamacions inclouran les dades personals de qui la 
presenta, telèfon personal i el seu domicili, als efectes de poder notificar la resolució. Amb 
una exposició clara i concreta dels fets, objecte del suggeriment, la queixa o de la 
reclamació. A més, aniran datades i signades. 

S’inclourà en l’escrit les dades, documents i altres elements acreditatius dels fets, 
actuacions o omissions origen del suggeriment, queixa o reclamació. 

Resolució 

Les queixes o reclamacions seran assignades per l’equip directiu al responsable de l’àmbit 
de gestió afectat que les resoldrà per escrit, seguint el procediment establert al centre. 

La documentació generada quedarà arxivada segons els procediments establerts en cada 
un dels casos. 
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Secció 2. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin 
l’exercici professional del personal del centre 

Article 192.Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta 
serveis en un centre públic del Departament d’Ensenyament han d’adreçar-se a la direcció 
del centre i han de contenir la identificació de la persona o persones que el presenten, el 
contingut de la queixa, la data i la signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, 
documents o altres elements acreditatius dels fets,actuacions o omissions a què es fa 
referència. 

El director/a del centre ha de traslladar còpia de la queixa al professor/a o treballador/a 
afectat i, 
directament o per mitjà d’altres membres de l’equip directiu del centre, obtenir informació 
sobre els fets exposats. 
Obtinguda la informació i escoltades totes les parts, el director/a ha de prendre les decisions 
que consideri pertinents i comunicar per escrit a la persona o persones que han presentat la 
queixa la solució adoptada o, si s’escau, la desestimació motivada, fent constar en l’escrit 
l’òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets per la resolució adoptada. La 
documentació generada ha de quedar arxivada a la secretaria del centre. 

Secció 3. Reclamacions motivades per les qualificacions obtingudes a l’ESO. 

Article 193.D’acord amb l’article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d’Educació, i el Decret 
279/2006, de 4 de juliol, l’alumnat —o el seu pare, mare o tutors legals, en el cas que sigui 
menor d’edat— tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte a les 
qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i 
qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs. 

Aquestes reclamacions hauran de basar-se en: 

1) Que la prova proposada a l’alumne/a és inadequada en referència als objectius i 
continguts de la matèria, que consta en la programació curricular i en el full de 
presentació o programació reduïda de la matèria, corresponent a l’avaluació en qüestió. 

2) La no aplicació dels criteris d’avaluació establerts en les programacions i publicitats 
mitjançant la programació  de la matèria. Les reclamacions que no estiguin motivades en 
dades objectives en els termes exposats en aquestes normes d’organització i 
funcionament de centre no seran objecte de tramitació. 

Article 194.Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs 

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs (qualificacions 
parcials o finals abans de la convocatòria extraordinària), si no es resolen directament entre 
el professorat  i l’alumnat afectat, aquest (o el seu tutor/a en cas de ser menor d’edat) les 
presentaran mitjançant la sol·licitud corresponent a la secretaria del centre. Aquestes 
reclamacions seran gestionades pel cap d’estudis qui demanarà l’aclariment corresponent al 
professor/a en qüestió. 

Aquests aclariments hauran de ser aportats mitjançant document escrit. 

Aquesta documentació relacionada amb l’aclariment o reclamació d’una qualificació abans 
de la convocatòria extraordinària serà custodiada pel cap d’estudis fins al 30 de setembre 
del curs següent. 

Article 195.Reclamacions per qualificacions finals 

Per a les qualificacions finals, després de la convocatòria a l’ESO, el centre establirà un dia, 
posterior a la realització de les avaluacions finals de juny i del setembre, en què el 
professorat estudiarà i resoldrà les possibles reclamacions. Si l’alumne o alumna no està 
d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director/a i 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

74 

 

presentat el mateix dia o l’endemà a la secretaria del (termini de 48 hores). Per resoldre 
aquestes reclamacions se seguirà la tramitació següent: 

1.El director/a traslladarà la reclamació, mitjançant la figura del Cap d’estudis, a l’equip 
docent del grup i al cap de departament o seminari corresponent per tal que, en reunió 
convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació 
establerts i formuli la proposta pertinent. Aquesta proposta raonada, com també les 
deliberacions, constaran en una acta singular elaborada a tal efecte. Amb la proposta 
raonada i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip docent atorga les qualificacions 
finals,el director/a resoldrà. 

2.Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució, que es lliurarà a 
l’interessat per escrit, es faran constar en el registre que a tal efecte tindrà el cap d’estudis 
encarregat de l’esmentada gestió i es faran constar (reclamació i resolució) a l’acta 
d’avaluació corresponent. La documentació s’arxivarà a l’expedient de l’alumne/a. 

3. La resolució del director/a es notificarà per escrit a l’interessat. En el cas que la 
reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director/a, l’acta 
d’avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l’equip docent del grup. En la 
notificació de la resolució del director/a s’indicaran els terminis i el procediment que per 
recórrer s’especifiquen en el punt 4) següent. 

4. L’alumne/a —o el seu pare, mare o tutors legals, si és menor d’edat— podrà recórrer la 
del director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació 
de la resolució. Aquest recurs, que anirà adreçat a la direcció dels serveis territorials, 
s’haurà de presentar al mateix centre educatiu, la direcció del qual el trametrà en els tres 
dies hàbils següents als Serveis Territorials juntament amb la documentació següent: 

a) Còpia de la reclamació adreçada al  director del centre, 
b) Còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació, 
c) Còpia de la resolució recorreguda. 

La Inspecció d'Ensenyament elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes 
procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió 
reclamada. Quan de l’informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la 
qualificació o el procediment d’avaluació, o si la direcció dels serveis territorials ho considera 
necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un professor o 
professora del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de 
reclamació, proposat pel director o directora, un professor o professora d’un altre centre i un 
inspector o inspectora, proposats per la Inspecció d’Educació. 

5.D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si s’escau, de la comissió, la direcció dels serveis 
ho resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat o interessada, per mitjà de la 
direcció del centre i, si s’escau, amb els efectes previstos en el punt 3. 

Article 196.Conservació dels element escrits relacionats amb l’avaluació. 

 A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que el professorat mantingui un 
registre de tots els elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada. Aquests 
s’hauran de conservar fins al 30 de setembre del curs següent. Transcorregut aquest 
termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d’expedients de reclamació de 
qualificacions, podran ser destruïts, o retornats a l’alumnat si aquest així ho havia demanat 
prèviament. 

Article 197. Lliurament i reclamació de les qualificacions. 

En alguns casos, que a vegades poden ser errors de transcripció, aquests processos es 
poden estalviar o acotar amb un aclariment o reclamació directa entre l’alumnat i el 
professorat implicat.  
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El professorat haurà d’estar presencialment al centre per tal de resoldre qualsevol dubte 
o reclamació el dia del lliurament de notes a totes les avaluacions ordinàries, la final de juny 
i l’extraordinària de setembre. 

Secció 4. Reclamacions motivades per les qualificacions del batxillerat 

Article 198. Els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors 
d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments als professors respecte de les qualificacions 
d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions 
que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o del batxillerat, 
d’acord amb els punts d i e de l’article 21.2 de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 
279/2006, de 4 de juliol. 
 
Article 199. Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs del 
batxillerat 
 
Si les normes d’organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les 
reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen 
directament entre el professor o professora i l’alumne o alumna afectats, s’han de presentar 
al tutor o tutora, el qual les ha de traslladar al departament, seminari o òrgan equivalent que 
correspongui per tal que s’estudiïn. 
En tot cas, la resolució definitiva correspon al professor o professora. L’existència de la 
reclamació i la resolució adoptada s’han de fer constar en el llibre d’actes del departament o 
seminari, o registre documental de funció equivalent, i comunicar-ho a l’equip docent del 
grup corresponent. 
 
Article 200. Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat 
 
Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre ha d’establir un dia, 
posterior a la realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els 
professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l’alumne no està d’acord 
amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o directora, que 
s’ha de presentar el mateix dia de la resolució o l’endemà. Per resoldre aquestes 
reclamacions, cal seguir la tramitació següent: 
 
a) El director o directora ha de traslladar la reclamació al departament, seminari o òrgan 
equivalent que correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest fi, estudiï si la 
qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i formuli la proposta 
pertinent. Si consta només d’un o dos membres, l’òrgan s’ha d’ampliar fins a tres, amb els 
professors que el director o directora designi (entre els professors d’altres matèries del 
mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la proposta 
raonada de resolució s’han de fer constar 
en el llibre d’actes del departament o seminari, o en el registre documental de funció 
equivalent. 
 
b) Vista la proposta formulada i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip docent atorga 
les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la reclamació, o bé 
convocar una nova reunió de l’equip docent. En aquest últim cas, ha de resoldre en vista 
dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l’equip docent en la reunió 
extraordinària, les deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a 
aquest efecte. 
 
c). La resolució del director o directora s’ha de notificar per escrit a l’interessat. En el cas 
que la reclamació sigui acceptada, s’ha de modificar, en diligència signada pel director o 
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directora, l’acta d’avaluació corresponent i la modificació s’ha de comunicar a l’equip docent 
del grup. En la notificació de la resolució del director o directora s’han d’indicar els terminis i 
el procediment per recórrer-la, tal com s’especifica en el punt d següent. 
 
d). L’alumne, o els pares o tutors legals si és menor d’edat, podrà recórrer la resolució del 
director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de 
la resolució. Aquest recurs, que ha d’anar adreçat al director o directora dels serveis 
territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d’Educació s’ha de 
presentar al mateix centre educatiu, el 
director o directora del qual l’ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis 
territorials, juntament amb la documentació següent: 

- Còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre, 
- Còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació, 
- Còpia de la resolució recorreguda, 
- Còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne, 
- Còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne al llarg 

de l’etapa, 
- Qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de 

l’interessat, el director o directora del centre consideri pertinent d’adjuntar-hi. 
e) La Inspecció d’Educació n’elaborarà un informe que ha d’incloure tant els aspectes 
procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió 
reclamada. Quan de l’informe i de la documentació es desprengui la conveniència de revisar 
la qualificació o el procediment d’avaluació, si el director o directora dels serveis territorials 
ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un 
professor o professora del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació 
objecte de reclamació, proposat pel director o directora, un professor o professora d’un altre 
centre i un inspector o inspectora, proposats per la Inspecció d’Educació. 

f). D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora 
dels serveis territorials ho resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat, per mitjà del 
director o directora del centre i, si escau, amb els efectes previstos en el punt c. 

Article 201. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que els professors 
mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per qualificar i cal que conservin 
en el centre, o que hagin retornat als alumnes (que els han de conservar fins a final de 
curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada. Els exercicis 
escrits que no s’hagin retornat als alumnes, i les proves extraordinàries si escau, s’han de 
conservar fins al 30 de setembre del curs següent. Transcorregut aquest termini, i si no 
estan relacionats amb la tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, es podran 
destruir o retornar als alumnes, si així ho havien demanat prèviament. 

Capítol 9. Normativa específica de Batxillerat 

 

Secció 1. Promoció de curs i permanència d'un any més en el mateix curs de 
batxillerat 
Article 201. Promoció 
Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o 
no tinguin superades dues matèries com a màxim. 
Article 202. Permanència d’un any més a primer curs 
L’alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn  tingui avaluació 
negativa en cinc o més matèries, ha de romandre un any més en el primer curs i l’ha de 
cursar novament en la seva totalitat. Queda exclosa d’aquesta condició la matèria específica 
d’estada a l’empresa, que si l’alumne l’ha cursat i l’ha aprovat no l’ha de tornar a repetir. 
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L’alumne que ha finalitzat el primer curs de batxillerat en règim diürn amb avaluació 
negativa en tres o quatre matèries, podrà matricular-se a primer sense necessitat de tornar 
a cursar les matèries ja superades. 
L’alumne també podrà optar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar 
la matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, i 
estudiar aquelles altres matèries que el director o directora del centre consideri més 
adequades per a la seva formació, com per exemple el treball de recerca. En aquest cas, el 
centre ha de formalitzar un pla individual per a l’alumne que justifiqui aquesta mesura i que 
inclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne i del pare, mare o tutors legals quan sigui 
menor d’edat. 
L’alumne al qual li han quedat tres o quatre matèries pendents de primer pot optar per tornar 
a matricular-se íntegrament de primer curs de batxillerat, renunciant a totes les 
qualificacions obtingudes. Per exercir aquesta opció, l’alumne, o els pares o tutors legals si 
és menor d’edat, ha de signar un document en què expliciti la seva renúncia expressa a les 
qualificacions positives que havia obtingut, document que el director o directora del centre 
haurà de visar i incorporar a l’expedient. 

Article 203. Permanència d’un any més a segon curs 

L’alumne que en finalitzar el segon curs de batxillerat  tingui avaluació negativa en algunes 
matèries, podrà matricular-se’n el curs següent sense necessitat de tornar a cursar les 
matèries ja superades. 
El centre ha de garantir que, en acabar segon de batxillerat, l’alumne hagi cursat la matèria 
comuna d’opció de segon curs, malgrat que no l’estigués cursant anterior. 
Excepcionalment, els alumnes que hagin cursat el segon curs amb anterioritat al curs 2016-
2017 i els quedi un màxim de tres matèries per acabar el batxillerat, estaran exempts de 
cursar la matèria comuna d’opció. 
Article 204. Repetició de la totalitat de matèries del segon curs 
L’alumne que cursi segon de batxillerat en règim diürn i obtingui avaluació negativa en 
algunes matèries al final del segon curs, podrà optar també per repetir el segon curs de 
batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en 
totes les matèries aprovades. També en aquest cas, el centre ha de garantir que, en acabar 
segon de batxillerat, l’alumne hagi cursat la matèria comuna d’opció de segon curs. 
L’alumne que procedeixi del règim diürn i opti per completar l’etapa de batxillerat en règim 
nocturn o a distància, no s’hi podrà acollir. 
De l’anul·lació de les qualificacions, en queden excloses, en el cas que haguessin estat 
aprovades, les matèries següents: 

- Treball de recerca. 
- Estada a l’empresa. 
- Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne hagi superat en 

cursar el segon curs. 
L’anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L’any 
acadèmic cursat del qual es presenta la sol·licitud de renúncia computa a l’efecte d’anys de 
permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El centre ha d’informar per escrit 
l’alumne sol·licitant, o els pares o tutors legals en el cas que sigui menor, de les condicions 
de la renúncia. 
Article 205. Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el 
segon curs, l’alumne, o els pares o tutors legals si és menor, ha de presentar al centre on 
està matriculat de segon, una sol·licitud signada abans de finalitzar el primer trimestre del 
curs, amb constància explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva renúncia. 
El centre ha de trametre la sol·licitud a la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, acompanyada de la documentació següent: 

- Certificat acadèmic amb les qualificacions de cadascun dels cursos en què 
l’alumne ha estat matriculat en el batxillerat. 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

 

78 

 

- Informe del director o directora del centre amb valoració explícita de si la 
mesura, de caràcter extraordinari, pot afavorir el progrés acadèmic de 
l’alumne en el batxillerat i en els estudis posteriors, i amb la informació 
complementària que consideri pertinent. 

- Fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la identitat de l’alumne. 
- Les sol·licituds trameses pels centres després de finalitzar el primer trimestre 

del curs seran desestimades. 
La Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat dictarà resolució, contra 
la qual es podrà interposar recurs d’alçada davant el secretari o secretària de Polítiques 
Educatives en el termini d’un mes, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la 
resolució esmentada. El centre ha d’incorporar la resolució a l’expedient de l’alumne, fer-la 
constar en l’historial acadèmic i adjuntar-ne una còpia a l’acta d’avaluació final del curs al 
qual s’hagi renunciat. El director o directora del centre n’ha de lliurar una còpia a la persona 
sol·licitant. 
 
Secció 2. Matriculacions al batxillerat i canvis en el currículum 
Article 205. Incorporació d'alumnes al batxillerat 
Amb caràcter general, però no exclusiu, poden accedir al batxillerat i cursar primer curs els 
alumnes que tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria (article 5 del 
Decret 142/2008). 
Amb caràcter general, però tampoc exclusiu, pot accedir a cursar segon curs de batxillerat 
qui, d’acord amb la casuística de l’avaluació de primer curs, estigui en un dels supòsits que 
autoritzen a passar de curs (article 20 del Decret 142/2008), i sens perjudici del que es 
determina en l’Article 201, Promoció de curs i Article 202 i 203, permanència d’un any més 
en el mateix curs de batxillerat. Vegeu els supòsits previstos en l’apartat Incorporació 
d’alumnes a segon curs de batxillerat. 
A continuació es recull la sistemàtica dels supòsits d’accés a un o altre curs de batxillerat. 
Article 206. Incorporació d'alumnes al primer curs de batxillerat 
Es pot incorporar l’alumne que es trobi en les situacions que s’enumeren tot seguit: 
- Haver obtingut el títol de tècnic per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà al qual 
havia accedit mitjançant una prova d’accés. 
- Haver obtingut el títol de tècnic superior per haver superat un cicle formatiu de grau 
superior al qual havia accedit mitjançant una prova d’accés. 
- Haver cursat estudis estrangers que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit 
d’homologació) al títol de graduat en educació secundària obligatòria, al títol de tècnic o 
equivalent. 
- Tenir superats els estudis del primer cicle experimental (14-16) d’ensenyament secundari 
que s’estableixen en l’Ordre de 4 de maig de 1987. 

- Haver superat un mòdul professional experimental de nivell 2. 

- Haver obtingut el títol de tècnic auxiliar de la formació professional de primer grau (FP1). 
- Haver superat els tres cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics del pla de 1963. 
- Haver aprovat el segon curs del batxillerat unificat polivalent (BUP), amb dues matèries 
pendents com a màxim, en què s’inclouen els alumnes que, tot i haver cursat tercer de BUP, 
no n’han superat totes les assignatures. 
Article 207. Incorporació d'alumnes al segon curs de batxillerat 
Poden accedir al segon curs de batxillerat, a més dels alumnes que procedeixin de primer 
curs en les condicions que s’estableixen a l’article 20 del Decret 142/2008, els alumnes que 
es trobin en alguna d’aquestes situacions: 

- Haver accedit al segon curs de batxillerat procedent d’una altra comunitat 
autònoma. 

- Haver cursat estudis estrangers que hagin estat convalidats (o estiguin en 
tràmit de convalidació) pel primer curs de batxillerat o equivalent. 

- Haver superat el primer curs de batxillerat experimental. 
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- Haver obtingut el títol de batxillerat unificat polivalent (BUP), en què s’inclouen 
els 

alumnes que, tot i haver cursat el COU, no n’han superat totes les assignatures. 
- Haver obtingut el títol de tècnic especialista de la formació professional de 

segon 
grau (FP2). 

- Haver superat l’últim curs d’especialitat d’arts aplicades i oficis artístics. 
Article 208. En tot cas, l’alumne que s’incorpori al segon curs de batxillerat sense haver 
cursat el 
primer, a més de cursar les matèries comunes de segon curs s’ha d’adscriure a una 
modalitat, de la qual ha de cursar un mínim de quatre matèries. També cal que faci el treball 
de recerca, excepte en els casos previstos en l’apartat Exempció del treball de recerca. 
Article 209. En el cas de matèries que tinguin continuïtat en els dos anys, el centre ha de 
vetllar perquè l’alumne pugui adquirir els coneixements essencials de la part que no ha 
cursat. 
Article 210. Obtenció del títol de batxillerat per part dels tècnics de formació 
professional 
Els alumnes de primer de batxillerat que tenen el títol de tècnic de  formació professional, 
exclusivament, s’han de matricular d’una modalitat de batxillerat. 

Es poden aplicar les convalidacions que preveu l’apartat Convalidacions per als alumnes 
que cursen batxillerat procedents de cicles formatius. 

Secció 3. Canvis en el currículum dels alumnes 
Article 211. Canvi de matèries sense canvi de modalitat 
Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden 
sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible 
amb l’organització horària del centre. En el cas que el director o directora del centre n’aprovi 
el canvi, s’ha de considerar, a tots els efectes, que l’alumne ha cursat des del principi les 
noves matèries. 
Article 212. Matèries de la modalitat que cursa 
En el cas de les matèries de modalitat que tenen continuïtat en els dos cursos, el fet d’haver 
cursat la part de primer curs de la matèria de modalitat (o específica, en cas que el centre 
l’hagi distribuït en dos cursos) no implica necessàriament que l’alumne hagi de continuar-la 
a segon curs. 
Si un alumne ha cursat la part de primer curs d’una matèria de modalitat i decideix no cursar 
la part corresponent al segon curs, aquest fet no l’eximeix d’haver de recuperar la part 
cursada d’aquesta matèria (en el cas que no l’hagi superada), tot i que també pot canviar-la 
per una altra matèria de primer curs. Aquesta consideració inclou el canvi de matèria 
comuna d’opció en el batxillerat d’humanitats i ciències socials; excepcionalment, un alumne 
podria acabar el batxillerat d’humanitats i ciències socials havent cursat matemàtiques per a 
les ciències socials I i llatí II o a l’inrevés. 
Excepcionalment, l’alumne pot cursar en el segon curs de batxillerat matèries que tinguin 
continuïtat en els dos cursos, malgrat que no les hagi cursat a primer. En aquests casos, el 
centre l’ha d’orientar per tal que pugui adquirir els coneixements més essencials no cursats. 
Article 213. L’alumne que fa batxillerat pot optar per afegir alguna matèria al seu currículum, 
de manera que estigui format per un nombre de matèries superior al que s’estableix amb 
caràcter general, sempre que aquesta demanda sigui compatible amb l’organització del 
centre educatiu. El director o directora del centre decideix si aquesta petició és viable i 
l’acceptarà si no hi ha incompatibilitats. A tots els efectes d’avaluació i de notes, aquestes 
matèries addicionals reben el mateix tracte que la resta del currículum de l’alumne. Si un 
cop avançat el curs l’alumne decideix renunciar a alguna d’aquestes matèries addicionals, 
ho haurà de fer abans del darrer dia lectiu del mes d’abril. 
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Article 214. L’alumne que ja hagi superat el batxillerat no pot formalitzar una nova matrícula 
per afegir matèries suplementàries al seu expedient, excepte en el supòsit que es preveu en 
l’apartat Reconeixement d’una altra modalitat. 
Article 215. Canvi d’idioma 
El canvi de matèries en el pas de primer a segon curs de batxillerat inclou la possibilitat de 
sol·licitar, durant el primer mes de classes, el canvi d’idioma, tant dins la matèria comuna de 
llengua estrangera com dins la matèria específica de segona llengua estrangera. 
L’autorització corresponent és competència del director o directora del centre, que ha de 
tenir en compte tant els efectes organitzatius d’aquest canvi com els coneixements previs de 
l’alumne per incorporar-se al nou idioma. En tots els documents obligatoris d’avaluació cal 
que consti una referència a l’autorització corresponent. 
Si l’alumne ha superat a primer curs l’idioma que ara vol deixar, només haurà de cursar la 
part corresponent al nou idioma de segon curs. Si l’alumne té pendent l’idioma de primer 
curs, podrà canviar-lo pel nou idioma, per al qual serà avaluat tant de la part del primer curs 
com de la del segon curs. 
Cal tenir en compte que un alumne es pot examinar a les PAU d’un idioma que no hagi 
cursat en el batxillerat. 
Article 216. Canvi de modalitat 
Durant el primer mes de classes els alumnes de primer curs poden sol·licitar adscriure’s a 
una modalitat diferent de la que havien triat inicialment, d’entre les que ofereix el centre. Si 
el director o directora del centre n’aprova el canvi, es considera que l’alumne ha cursat des 
del principi la nova modalitat a tots els efectes. 
Si els alumnes de la promoció 2015-2016, que hagin superat el primer curs, decideixen 
canviar de modalitat al segon curs (2016-2017), el centre podrà modificar-los el currículum, 
tot assegurant-se que, en acabar el batxillerat, els alumnes hagin cursat el nombre de 
matèries que s’estableix de manera general i hagin superat un mínim de quatre matèries 
d’aquesta nova modalitat (incloent la matèria comuna d’opció de segon curs). Per complir 
aquest segon requisit és possible que el currículum d’aquests alumnes estigui format per 
més matèries de les que s’estableixen amb caràcter general. El termini per sol·licitar aquest 
canvi finalitza al cap d’un mes d’haver iniciat les  classes. 
En el cas de matèries que tinguin continuïtat en els dos cursos, el centre ha de vetllar 
perquè l’alumne pugui adquirir els coneixements essencials corresponents que no ha cursat. 
Si un alumne no ha superat alguna matèria de primer curs pròpia de la modalitat que ha 
deixat de cursar, el centre ha de vetllar perquè la superi durant el segon curs. 
L’alumne pot optar per canviar alguna de les matèries que no ha superat del primer curs per 
matèries de la nova modalitat, fins i tot si és la matèria comuna d’opció. En qualsevol cas, 
l’alumne ha d’haver superat una matèria comuna d’opció de primer curs i una de segon en 
acabar el batxillerat. 
Les matèries de matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials es 
consideren equivalents als efectes de canvis de modalitat. 
 
Article 217. Hàbits de treball 
 

1.L’assistència del 80% de les hores de classe per trimestre i matèria és obligatòria per tal de 
mantenir el dret a l’avaluació continuada. - El dret a l’avaluació continuada es perd si les 
absències no estan degudament justificades. - Si les absències no són degudament justificades 
no es valorarà la competència personal i interpersonal de manera positiva. - En el cas dels menors 
d’edat, cal que la família sigui qui justifica l’absència. 

2. Les classes comencen a l’hora que marca l’horari. - En cas d’impuntualitat, l’alumne/a entrarà a 
classe però aquest fet es veurà reflectit en la nota de competència personal i interpersonal. - A 
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més a més, cada retard en una matèria, se li comptarà com una absència d’una hora que tindrà 
repercussió en la pèrdua del dret a l’avaluació continuada.  

3. Des de totes les matèries del batxillerat es valora la competència personal i interpersonal amb 
un 10% de pes a la nota de totes i cadascuna de les assignatures aquesta avalua la feina a classe 
i a casa, assistència, puntualitat, respecte pels companys i companyes, pel professorat, pel centre, 
pels monitors a les sortides, compromís amb l’aprenentatge.  

 
 3. No portar material, molestar i no treballar; no estar a la classe que pertoca, faltar al 
respecte als professors o a altres companys: L'alumnat afectat marxarà de l’aula amb full 
d’incidències i anirà al despatx de la Cap d’Estudis acompanyat del professorat de guàrdia.  
  

4. Quan es coneix amb antelació que un professor/a no podrà fer la classe de primera o última hora, 
el delegat de la classe de Batxillerat afectada, demanarà a la Direcció del Centre la possibilitat 
d’entrar o sortir de l’Institut abans o després d’aquestes franges horàries. Si falten dos o més 
professors/es, i les hores són correlatives a la primera o la última, s’aplicarà el mateix procediment. 
El professor/a que no podrà fer la classe enviarà feina a l’equip directiu, i el fet que l’alumnat pugui 
marxar a casa, en cap cas l’eximeix de fer-la”.  
 

Capítol 10. Activitats complementàries i extraescolars 

  

Article 218. Definició 

1. S'entén com a activitat complementària i/o extraescolar aquella activitat educativa que ha 
estat aprovada pel Consell Escolar, es fa fora del centre o fora de l'horari lectiu i està dins la 
programació general anual  del centre: activitats de suport fora d’horari escolar, activitats 
esportives, viatges de fi de curs, sortides didàctiques programades per un departament o 
seminari, sortides de tutoria, colònies i intercanvis. 

2. L'horari de les activitats programades i aprovades pel Consell Escolar ha de respectar la 
jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts i té per als professors la mateixa 
obligatorietat que l'horari habitual de feina. 

 

Article 219.Classes d’activitats complementàries i extraescolars 
Les activitats complementàries i extraescolars es classificaran en diferents grups: 

1. Les activitats didàctiques complementàries són aquelles activitats, d’un dia màxim de 
duració,realitzades per un grup i el  professorat del  departament que l’organitza. Els 
seus objectius estan marcats i programats dins de les activitats d’ensenyament-
aprenentatge. En aquest apartat queden també incloses les activitats de repàs i 
ampliació fetes fora de l’horari lectiu.  

2. Les activitats complementàries de tutoria són totes aquelles activitats  proposades 
des de la tutoria per tal de fomentar la convivència entre l’alumnat del centre. 

3. Colònies, intercanvis i sortides final de curs. Les sortides d’acabament d’estudis  
sempre tindran caire fonamentalment pedagògic. 

4. Activitats extraescolars. Fora de l'horari lectiu destinat a l'ensenyament reglat, el 
centre pot programar activitats complementàries i extraescolars, que han de quedar 
recollides en la programació general anual. La realització d'aquestes activitats, que 
seran de caràcter voluntari, no pot comportar, als alumnes que no hi participin, 
discriminació o modificació de l'horari lectiu o del calendari escolar. 
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Article 220.Cada departament o coordinació, mitjançant el cap de departament o 
coordinador presentarà a l’inici de curs a l’equip directiu, en el marc de la PGA, la 
planificació del curs de les activitats complementàries i sortides per a ser aprovades pel 
Consell Escolar. 

Article 221.El professorat organitzador de la sortida/activitat haurà de gestionar 
l’activitat/sortida, complimentar el full “Proposta d’activitat/sortida”, i lliurar-lo, una còpia a la 
cap d’estudis i una altra a la secretaria. Els responsables de la sortida  elaboraran el 
“Comunicat de sortida”. 

1. El professorat organitzador de la sortida/activitat haurà de contactar amb el 
teatre, cinema, museu, etc. Per gestionar i concretar totes les dades i dates. 

2. La secretaria del centre gestionarà i contactarà amb el mitjà de transport, també 
realitzarà els pagaments pertinents. És necessari que quedi constància escrita dels 
horaris pactats, el preu i recorregut per evitar malentesos. 

3. El professorat responsable ha de lliurar les autoritzacions a l’alumnat 10 dies abans 
de l’activitat o sortida. Dues setmanes abans de realitzar l’activitat o sortida, lliurarà 
el full “Planificació detallada de l’activitat/sortida” a la cap d’estudis. Una setmana 
abans, durant la reunió de nivell, el professorat responsable juntament amb el 
coordinador pedagògic explicaran la planificació detallada de l’activitat/sortida a la 
resta de professorat. I si és el cas, quins alumnes no assistiran per imposició de 
càstigs. 

4. Un cop feta la sortida/activitat el professorat responsable retornarà a secretaria el 
llistat d’assistència definitiu. 

Article 222. Professors acompanyants 

1. En les sortides, la relació entre alumnes i professors acompanyants serà de 20/1 a l’ESO. 
Amb caràcter general no es podran fer sortides amb menys de dos acompanyants, un dels 
quals haurà de ser necessàriament un professor o professora, llevat d’aquelles sortides en 
què el Consell Escolar determini altres condicions.  

2.Cap alumne menor d’edat no podrà participar en una sortida fora del centre sense 
l’autorització expressa dels seus pares o tutors legals. El control d’aquestes autoritzacions el 
portarà el professorat organitzador.  

3. Qualsevol sortida, a més de ser a la programació general anual, es comunicarà al cap 
d'estudis i al coordinador d'activitats i serveis, com a mínim amb 15 dies d’antelació, indicant 
el professorat responsable de l'activitat, el lloc, el dia i l'hora prevista de sortida i arribada, 
per tal de poder fer els canvis adients en l'horari escolar de la resta d'alumnes i preveure les 
guàrdies. 

L’equip directiu proposarà el professorat acompanyant, tenint en compte els criteris 
següents: 

● Professorat organitzador. 

● Que tinguin classe amb el grup el dia de la sortida. 

● Que manifestin un especial interès i no alterin greument les activitats de la jornada 
del Centre. 

● Que estiguin vinculats amb la matèria objecte de la sortida. 
● El tutor/a de grup. 

Article 223.Com a norma general, totes les activitats complementàries són obligatòries. En 
el cas que a una activitat organitzada per un departament o seminari no hi assisteixi la 
totalitat d’alumnes del grup, l’alumnat que no hi participi haurà de restar al centre sota la 
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custòdia del professorat que resti al centre i amb tasques encomanades, complint l’horari 
lectiu habitual. 

1. Les colònies i viatges de final de curs o etapa no són considerades obligatòries. 
L’alumnat que no hi participi haurà d’assistir a classe els dies que durin les esmentades 
colònies o sortides.  

2. Les famílies hauran d’estar informades, per comunicació escrita signada per l’equip 
directiu, dels possibles canvis en els horaris. El control de la rebuda per part de les famílies 
d’aquestes comunicacions recauran en el professorat encarregat de la sortida o activitat, el 
tutor/a del grup,  o el director en cas que afecti la totalitat o una part dels grups del centre.  

Article 224. Les despeses originades per les activitats complementàries i extraescolars 
seran abonades en la seva totalitat per l’alumnat participant llevat, que hi hagi alguna 
subvenció per part  d’algun organisme. 

1. En cap cas es tornaran els diners a l’alumnat que no hagi realitzat la sortida o activitat per 
qualsevol motiu, si aquest fet suposa un increment en les despeses totals. 

2. A l’inici de curs es farà un programació de les activitats escolars complementàries i 
extraescolars i un pressupost del seu cost total. La quantitat resultant es passarà a 
cobrament, mitjançant quotes bancàries, a les famílies en la forma consensuada amb 
l’AMPA i aprovada pel Consell Escolar. 

Article 225. A les activitats complementàries i extraescolars seran d’aplicació en la seva 
totalitat les mesures contingudes en el títol V, capítol 5 d’aquestes NOF. 

Article 226. El professorat que es trobi participant en una activitat escolar, extraescolar o 
complementària en la qual tingui lloc un accident haurà d’atendre la situació produïda amb 
els mitjans de què pugui disposar, actuant en tot moment amb diligència i d’acord a allò que 
estableix la normativa vigent. 

Article 227. L’equip docent, conjuntament amb el coordinador pedagògic i/o les 
coordinadores de l’ESO i Batxillerat avaluaran cadascuna de les activitats i sortides i 
deixaran constància escrita d’aquesta valoració. 

Capítol 11. Serveis escolars 

Secció 1. Socialització dels llibres de text i material escolar 

Article 228.Al nostre Institut, la socialització dels llibres de text i la quota del material escolar 
i informàtic té dos objectius fonamentals: 

1.Rebaixar la càrrega econòmica que cada curs suporten les famílies per l’adquisició de 
llibres de text, així com l’aportació de despeses de material escolar. 

2. Introduir d’una manera pràctica en l’educació dels nois i noies valors com el saber 
compartir, la solidaritat, la igualat, la sostenibilitat, el respecte i la responsabilitat davant els 
materials comunitaris. 

Article 229. l’AMPA serà la responsable de la gestió de la socialització dels llibres de text i 
l’equip directiu gestionarà el cobrament de la quota del material escolar. 

1.La quota de material escolar cobreix, entre altres, les despeses corresponents a: 

a) Fotocòpies i dossiers lliurats als alumnes pels departaments didàctics, les 
coordinacions i l’equip directiu. 

b) Materials fungibles utilitzats per a la realització de les pràctiques pels departaments de 
Ciències naturals i Tecnologia. 

c) Estris i materials utilitzats en Visual i plàstica. 
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d) Revista i d’altres. 

2. Al començar l’ESO i/o el Batxillerat, es passarà una única quota en concepte d’adquisició 
i millora d’equips informàtics 

Capítol 12. Gestió econòmica i gestió acadèmic-administrativa 

Secció 1. Gestió econòmica 

Article 230. La gestió econòmica de l’Institut, com a centre públic del Departament 
d’Ensenyament, es regeix pel que disposa la Llei 12/2009 del 10 de juliol d’educació, pel 
Decret 102/2010 de 3 d’Agost, d’autonomia de centres educatius i totes aquelles altres 
instruccions que s’hagin donat per a la seva instrucció. 

El centre utilitza el programari Esfer@ per a l’elaboració, la gestió i posterior liquidació del 
pressupost. 

Les actuacions que es porten al centre  quant a gestió econòmica són les que segueixen: 

1. Gestió de la comptabilitat del centre. 

2. Elaboració i custodia de la documentació preceptiva. 

3. Gestió dels comptes necessaris en entitats financeres sota la responsabilitat del director. 

4. Elaboració del projecte de pressupost de centre. 

5. Liquidació del pressupost 

6. Retiment de comptes (comissió econòmica i Consell Escolar) 

Secció 2. Gestió acadèmica i administrativa 

Article 231.La gestió acadèmica administrativa de l’Institut, com a centre públic del 
Departament d’Ensenyament, es regeix pel que disposa la Llei 12/2009 del 10 de juliol 
d’educació, pel Decret102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius i totes 
aquelles altres instruccions que s’hagin donat per a la seva instrucció. 

El centre utilitza el programari SAGA per a la gestió acadèmica administrativa. 

Les actuacions que es porten al centre  quant a gestió econòmica són les que segueixen: 

1. Gestió de la informació 

2. Gestió de la preinscripció 

3. Gestió de la matriculació 

4. Gestió acadèmica-administrativa. Dins d’aquest apartat es gestionen les següents 
actuacions: 

4.1. Notes,Expedients i arxiu,Titulacions,Certificats,Registre i Baixes 

5. Beques 
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DISPOSICIONS FINALS 

1. Primera. Vigència 

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre entraran en vigor a partir de la data 
de la 

seva aprovació pel Consell Escolar. 

2. Segona. Aprovació 

Les normes s’aproven pel Consell Escolar del centre. Per a la seva aprovació és necessari 
l’acord 

favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell Escolar. 

3. Tercera. Modificació 

L’aprovació de les presents normes d’organització i funcionament de centre s’entén per 
cursos 

escolars. Cada curs escolar es procedirà a la seva revisió i es podran presentar les 
modificacions que es considerin pertinents. 

Les normes podran ser modificades, ampliades o revisades a iniciativa del director/a del 
centre o per petició d’una tercera part dels membres del Consell Escolar. 

També podrà presentar propostes de modificacions, ampliacions o revisions el claustre de 

professorat. 

Les presents normes es modificaran sense necessitat d’aprovació del Consell Escolar en 
funció de la normativa vigent de rang superior. El director/a informarà dels canvis que es 
realitzin a tota la comunitat. 

4. Quarta. Difusió 

El director/a donarà a conèixer les presents Normes d’organització i funcionament de centre 
a tota la comunitat educativa. Una còpia quedarà dipositada a la secretaria del centre a 
disposició de qualsevol persona reconeguda com a part implicada. 

 

Aquestes NOF formen part de la documentació estratègica de l’Institut Montpedrós 

Es van desenvolupar per l’equip directiu, la comissió pedagògica i el claustre del professorat 

durant el curs 2013-2014 i revisat el curs 2016 - 2017. 

Aquest document està pensat per ser distribuït a la comunitat educativa com arxiu 

informàtic. Quan hagis d’imprimir una pàgina pensa primer si és necessari fer-ho. 
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ANNEX I.- PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I MODIFICACIÓ DELS 
DOCUMENTS ESTRATÈGICS. 

 

El fet de ser un centre de nova creació implica l’elaboració de tota la documentació 
estratègica i això pressuposa un procés llarg feixuc. 

 Per  evitar confusions a l’hora d’assignar competències i/o responsabilitats d’elaboració, 
d’aprovació o bé d’aplicació, dins dels càrrecs, ja siguin de l’equip directiu ja siguin de 
coordinació o de la resta del professorat,s’ha elaborat aquest document que indica el 
procediment de referència a seguir i les responsabilitats de cadascú a l’hora d’elaborar els 
documents estratègics 
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ANNEX II.-PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT A LES SESSIONS 
D’AVALUACIÓ 
 

Procediment a seguir per tal que la participació de l’alumnat a les sessions 

d’avaluació esdevingui en el màxim profit tant per l’alumnat com per al professorat i 

es consolidi com una bona pràctica al centre: 

Tal com es recull, tant al PAT com a les NOF del nostre centre, el delegat i 

sotsdelegat aniran a la sessió d’avaluació en representació del seu grup del que 

aportaran l’opinió majoritària de la marxa de l’avaluació. 

Per tal què aquesta intervenció de l’alumnat a l’avaluació sigui profitosa, prèviament 

cada professor dins de la seva matèria, haurà de fer una valoració amb l’alumnat del 

grup sobre la marxa de la matèria impartida. D’aquesta manera, quan l’alumnat faci 

la valoració a la sessió de tutoria, ja portarà l’anàlisi previ fet de cadascuna de les 

matèries amb criteris objectius fets a classe.  

El tutor/a a la sessió de tutoria, abans de l’avaluació, orientarà al delegat i 

sotsdelegat conjuntament amb el grup a fer una síntesi de les valoracions fetes 

prèviament en cadascuna de les matèries.  

Aquesta síntesi, recollida per escrit, ha de ser el parer majoritari del grup i mai 

d’alumnes de forma aïllada. També si cal, haurà de ser una crítica constructiva 

sobre les matèries per tal d’aconseguir extreure el màxim profit de la mateixa, tant 

per part de l’alumnat com del professorat, i en cap cas pot ser una falta de respecte 

ni a la professionalitat del professorat ni a la de l’alumnat com a persona. 

Per a evitar que aquesta intervenció de l’alumnat en la sessió d’avaluació abasti 

massa estona, el temps dedicat no ha de sobrepassar els 10 minuts, sumant el 

temps de l’alumnat i el del professorat.  

Aquest escrit de síntesi, que ha sortit de la sessió de tutoria, el tutor l’adjuntarà a 

l’acta d’avaluació i serà entregat a la cap d’estudis al finalitzar dita sessió.  
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Valoracions grupals de matèria 

Aquesta síntesi, ha de ser el parer majoritari del grup i mai d’alumnes de forma aïllada. 

Haurà de ser una crítica constructiva sobre les matèries per tal d’aconseguir extreure el 

màxim profit de la mateixa, tant per part de l’alumnat com del professorat, i en cap cas pot 

ser una falta de respecte ni a la professionalitat del professorat ni a la de l’alumnat com a 

persona. 

L’alumnat del grup respondrà conjuntament a les preguntes orientatives següents per fer la 
valoració dels diferents aspectes: 

o 1. Dinàmica de grup: 

▪ Hi ha una bona relació entre els alumnes i el professor? 

▪ L’ambient de classe és adequat per aprendre? Què es podria fer per 

millorar-ho? 

▪ L’actitud dels alumnes és adequada? Per què? 

 
o 2. Continguts: 

▪ Ben explicats i clars? 

▪ Recursos adequats? 

 
o 3. Treball a l’aula i a casa: 

▪ Deures suficients? 

▪ El/la professor/a m’ajuda si tinc dubtes? 

▪ El treball afecta a la nota de la matèria? 

▪ El ritme de la classe és adequat? Per què? 

 
o 4. Discussions i debats de classe: 

▪ El/la professor/a em fa participar. 

▪ El/la professor/a valora les meves opinions. 

 
o 5. Sistema d’avaluació: 

▪ Es fa una preparació d’examen anterior i una correcció posterior? 

▪ El que surt a l’examen està relacionat directament amb el que s’ha 

explicat i treballat a l’aula? 

 
o  6. Què és el que més t’agrada de la classe? 

 
o 7. Què és el que menys t’agrada de la classe? 

 
o 8. Què faries tu per millorar i fer més interessant la classe? 

 
o 9. Comentaris finals. 

 
 

Els alumnes posen en comú les seves respostes i el delegat i sotsdelegat, o un 
representant del grup assignat pel professor, van prenent nota de les opinions 
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de la majoria de la classe (informe que recollirà el tutor i el revisarà). Després els 
delegats el llegiran a la Junta d’Avaluació. 
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ANNEX III.- PROCEDIMENT PER L’AUTORITZACIÓ DE VAGA 
D’ALUMNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT  

VAGA 

ALUMNAT

Sol·licitud signada per 

la majoria dels 

delegats i manifest o 

escrit de convocatòria

Final del 

procediment

Reunió del consell de 

delegats per estudiar 

la viabilitat de la vaga

Els delegats i sotsdelegats 

analitzen la convocatòria i 

els seus arguments

Lliurament a la 

direcció de la 

sol·licitud

S’autoritza?

La direcció i els 

delegats acorden el 

calendari de reunions

La direcció informarà 

raonadament de 

l’autorització o la denegació 

de la petició 

Es sol·licita?
NO

Si 

No 

Si 

La direcció estudia la 

sol·licitud i pren una 

decissió

Els delegats recolliran 

les actes i les 

entreguen a direcció 

amb l’escrutini de les 

votacions

El si a la vaga és 

majoritari?

No 

Si 

Tres dies  abans de la 

jornada de vaga, els tutors 

entreguen als alumnes el 

full d’autorització dels 

pares

Els alumnes retornen 

l’autorització signada 

pels pares el dia abans 

de la jornada de vaga

Reunions/ assemblees de 

classe

Actes per classe 

amb el resultat 

de les votacions
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ANNEX IV. PROTOCOL D’ASISTÈNCIA I ABSENTISME 

1.3. CONTROL D’ASSISTÈNCIA 

CONTROL 

D’ASSISTÈNCIA

DILLUNS A PRIMERA HORA. EL 

PROFESSOR DE GUARDIA POSA 

ELS FULLS D’ASSISTÈNCIA A 

CADA AULA

FULL 

D’ASSISTÈNCIA DE 

GRUP SETMANAL

EL PROFESSORAT PASSA LLISTA 

A CADA CLASSE

FULL  

D’ASSISTÈNCIA 

DE GRUP 

SETMANAL

DIÀRIAMENT, A SEGONA HORA SI 

LA FAMÍLIA NO HA AVISAT , I 

L’ALUMNE NO HA VINGUT, EL 

CONSERGE TRUCA A LA FAMÍLIA

DIVENDRES A ÚLTIMA HORA, EL 

PROFESSOR DE GUARDIA 

RECULL ELS FULLS 

D’ASSISTÈNCIA DE CADA AULA I 

ELS DEIXA EN LA GABETA 

D’ASSISTÈNCIA

FULL 

D’ASSISTÈNCIA 

DE GRUP

DIMARTS, EL TUTOR PASSA LES 

FALTES DE LA SETMANA 

ANTERIOR DEL GRUP A LA SEVA 

LLIBRETA I DECIDEIX SI TRUCA A 

LA FAMÍLIA

CADA DIA DE LA SETMANA A 

CADA CLASSES EL PROFESSOR 

PASSA LLISTA

FULL 

D’ASSISTÈNCIA 

DE GRUP

FULL 

D’INCIDÈNCIES 

DE GUARDIA

DIÀRIAMENT,  A PRIMERA HORA 

EL PROFESSOR DE GUARDIA 

REGISTRE LES ABSENCIES I/O 

RETARDS, AIXÍ COM LES 

ENTRADES O SORTIDES A 

QUALSEVOL HORA

FULL 

D’INCIDÈNCIES 

DE GUARDIA

FULL 

D’ASSISTÈNCIA 

DE GRUP DIARI 

DE 1a HORA

LA FAMÍLIA COMUNICA 

L’ABSÈNCIA DE L’ALUMNE, 

PRÈVIAMENT O TELEFÒNICAMENT 

O EN EL MOMENT DE PRODUIR-SE

FULL 

D’INCIDÈNCIES 

DE GUARDIA

QUINZENALMENT EL TUTOR 

COMUNICA PER CARTA A LES 

FAMÍLIES INFORMANT DE LES 

FALTES

LA FAMÍLIA UTILITZARÀ EL FULL 

DE JUSTIFICACIÓ DE FALTES 

D’ASSISTÈNCIA

FULL DE 

JUSTIFICACIÓ DE 

FALTES 

D’ASSISTÈNCIA

FULL DE 

JUSTIFICACIÓ DE 

FALTES 

D’ASSISTÈNCIA

1

PROTOCOL 

D’ABSENTISME
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2

EL TUTOR CONSIDERA 

QUE EL NOMBRE DE 

FALTES ÉS EXCESIVA

EL TUTOR CONVOCA  

LA FAMÍLIA PER 

ACLARIR LA SITUACIÓ

EL TUTOR INFORMA 

AL CAP D’ESTUDIS

PROTOCOL 

D’ABSENTISME

HI HA 

RECTIFICACIÓ?
SI

NO

EL CAP D’ESTUDIS 

JUNTAMENT AMB EL 

TUTOR CONVOCA DE 

NOU ALS PARES 

MITJANÇANT CART 

CERTIFICADA

ACTA DE 

L’ENTREVISTA

REGISTRE DE 

L’ENTREVISTA

SE’LS ASSABENTA D E 

LA SITUACIÓ I SE'LS 

RECORDA 

L’OBLIGACIÓ QUE 

TENEN DE VETLLAR 

PER LA CORRECTA 

ESCOLARITZACIÓ 

DELS SEUS FILLS

FULL DE 

JUSTIFICACIÓ DE 

FALTES 

D’ASSISTÈNCIA

SI LA SITUACIÓ 

CONTINUA EL CAP 

D’ESTUDIS AMB EL 

TUTOR DECIDIRÀ SI 

S’INICIA EL FULL DE 

DERIVACIÓ ALS 

SERVEIS SOCIALS

FULL DE 

DERIVACIÓ ?

SI

NO

EL TUTOR 

COMPLIMENTA EL 

FULL I L'ENTREGA AL 

CAP D’ESTUDIS

ACTA DE LA 

REUNIÓ 

FULL DE 

DERIVACIÓ a SS

EL CAP D’ESTUDIS 

ENTREGA EL FULL DE 

DERIVACIÓ ALS 

SERVEIS SOCIALS

LA CAD INFORMA DE 

L’ESTAT DEL PROCÉS

2.1. PROTOCOL 

D’ABSENTISME DE 

L' INSTITUT  

MONTPEDRÓS

Telèfon

Carta

E-mail

A CRITERI DE LA 

DIRECCIÓ ES POSA EN 

CONEIXEMENT DE 

L’INSPECCIÓ
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ANNEX V.- FULL D’INCIDÈNCIES DE L’ALUMNAT 
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ANNEX VI. JUSTIFICACIÓ ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT 
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ANNEX VII.- TASQUES PER L’ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT 
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ANNEX VIII.- PERMÍS MAJORS DE 16 ANYS 
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ADDENDA NOFC COVID-19-  

Mentre duri la situació d’emergència sanitària i a partir del curs 2020-
2021 hi ha certes mesures correctores i sancionadores que s’han vist 
modificades transitòriament i d’altres que s’han afegit en considerar-se 
greus perquè son perjudicials per la salut pública. 

 
Ús del mòbil (regulat al capítol 4 article 188) queda modificat transitòriament de la 
següent manera: 

- El professorat NO confiscarà el mòbil però posarà a ACÀCIA el comentari  

de mal ús d’Smartphone. Quan un mateix alumne/a repeteixi aquesta acció per 
tercer cop amb el mateix professor/a encara que sigui en dies diferents, el 
professor/a implicat posarà un full d’incidència i omplirà l’apartat observacions 
explicant els fets.  

- L’acumulació de fulls d’incidències pel mal ús de l’Smartphone tindrà una  

sanció.  

Ús de la mascareta 

Cap alumne/a pot entrar al centre sense mascareta. Treure’s la mascareta a classe, 
als passadissos, al pati excepte el moment d’esmorzar a la zona pícnic assignada, 
tindrà consideració de falta greu i rebrà la corresponent sanció.  

 

Altres qüestions relatives a prevenció de riscos COVID 

L’alumnat no pot sortir de l’aula, entre classe i classe excepte quan s’està dirigint a 
una optativa (3r, 4t i batxillerat), a educació física, al pati o a desdoblaments CN i 
TEC. Per desplaçar-se als passadissos quan hagin d’anar a les optatives o a 
educació física, hauran de passar pel camí així senyalitzat al terra amb fletxes 
respectant els fluxos.  

 

L’alumnat seguirà totes les mesures de prevenció COVID que estan recollides en el 
pla d’organització i aquestes poden ser dinàmiques en funció del que regulin les 
autoritats educatives i les autoritats sanitàries competents. 
 

 

 

 

 


