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INTRODUCCIÓ

L'Institut de Pic del Vent és un centre públic on s'imparteixen estudis d'Educació

Secundària Obligatòria. Depèn de la Generalitat de Catalunya i es regula, per tant, per

la legislació oficial de l'Estat Constitucional Espanyol tal i com és aplicada a través de

les Lleis i Decrets de l'Administració Autònoma de la Generalitat, i per aquestes

Normes d’Organització i Funcionament.

Les presents Normes seran aplicables a tot l’alumnat, professorat, personal

d'administració i serveis, pares i mares o tutors/es legals d’alumnes matriculats al

centre, personal de neteja i a totes aquelles persones que acudeixin al centre, mentre

romanguin dins de les seves dependències.

Les presents Normes seran vigents dins el recinte del centre i també a tots aquells

desplaçaments que es realitzin fora del centre, que han de ser aprovats pel Consell

Escolar.

Aquestes Normes han estat aprovades pel Consell Escolar del centre amb data 3

d’octubre de 2016.

El Consell Escolar, a proposta de qualsevol de les parts implicades, podrà modificar les

presents Normes. Les modificacions que es produeixin hauran de ser aprovades

almenys per 2/3 dels membres del Consell Escolar.

Tanmateix, es podran modificar sempre que es produeixin innovacions en la normativa

legal que regula el règim dels centres públics d’Ensenyament Secundari.

Els casos no previstos en les presents Normes seran resolts pel Consell Escolar i, si

escau, s’incorporaran en la següent edició de les mateixes.
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1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE CENTRE

El Centre és constituït per diferents òrgans amb funcions ben definides. D'acord amb

les actuals disposicions legals, aquests òrgans es classifiquen en:

a) Òrgans col·legiats: Consell Escolar, Claustre.

b) Òrgans unipersonals de govern: Directora, Secretaria, Cap d’Estudis i Coordinador

Pedagògic.

c) Òrgans unipersonals de coordinació: TAC, prevenció de Riscos Laborals, Llengua i

interculturalitat i cohesió social (LIC) i d’activitats i serveis escolars. Cap de

departament de Llengues , d’humanitats, científico-tècnic i artístic.

d) Altres òrgans de funcionament:, Departaments, Equips Docents, Juntes d’Avaluació,

Tutors/es de Grup.

1.1. CONSELL ESCOLAR.

És l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que

constitueixen la comunitat educativa.

1.1.1. Composició del Consell Escolar.

El consell escolar està integrat per:

● La directora, que el presideix.

● La cap d'estudis.

● Un o una representant l'ajuntament del municipi Caldes de Montbui.

● La secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria

del consell.

● 1 representant de les famílies

● 5 representants del professorat que s'elegeixen pel claustre.

● 3 representants de l'alumnat.

● 1 representat de l’AFA

● 1 representant del PAS
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Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven

per meitats cada dos anys. Si és produeix una vacant en el consell escolar d’alguns

dels representants, es farà una votació dels diferent col·lectius de professors, AFA,

PAS o alumnes. Aquest nou representant podrà ser-hi fins que es convoquin unes

noves eleccions, poguent-se presentar un altre cop.

1.1.2. Funcionament  del Consell Escolar.

1. Les funcions del consell escolar són les que estableix l'article 148.3 de la Llei

d'educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l'equip directiu per al compliment

de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del

projecte educatiu del centre, vincula l'acció del conjunt d'òrgans de govern unipersonals

i col·legiats d'acord amb l'article 144.4 de la Llei d'educació.

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

estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de

l'Administració de la Generalitat.

3. El consell escolar del centre es reuneix cada dos messos i sempre que el convoca el

director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones

membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva

finalització.

4. Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és

possible arribar-hi, la decisió s'adopta per majoria de les persones membres presents,

llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada.

5. La convocatòria de les reunions s'ha de trametre per la presidència del consell amb

una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser

objecte de debat, i, si escau, d'aprovació. El consell escolar es pot reunir d'urgència,

sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones

membres hi estan d'acord.

6. Quan en l'ordre del dia s'incloguin temes o qüestions relacionades amb l'activitat

normal del centre que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d'alguna

persona membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar,

se'l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió

corresponent.
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1.1.3. Comissions específiques del Consell Escolar del centre.

Comissió permanent: Integrada pel Directora, que la presideix, la Secretària amb

veu i sense vot, el membre de l’AFA i un alumne. El Consell Escolar no pot delegar en

la Comissió Permanent les competències referides a l'aprovació del projecte educatiu,

del pressupost i la seva liquidació, de les Normes d’Organització i Funcionament i de la

programació general anual. El Consell Escolar podrà constituir d'altres comissions que

cregui oportunes per al millor funcionament del Centre. Són funcions de les comissions

estudiar aspectes de l’àmbit del Consell que se'ls sol·licitin o considerin convenient

aportar, informar-ne al Consell i elevar-hi propostes, així com desenvolupar les tasques

que el Consell li encomani.

1.2. CLAUSTRE DE PROFESSORS

El Claustre de professors és l’òrgan propi de participació del professorat en el control i

gestió del centre i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si s’escau,

decidir sobre tots els aspectes docents del centre.

1.2.1. Composició del Claustre.

El Claustre està integrat per la totalitat dels professors i professores que presten servei

en el centre.

1.2.2. Atribucions del Claustre.

El Claustre té les funcions següents:

● Intervenir en l’elaboració i la modificació de la programació anual de centre.

● Designar els professors que han de participar en el procés de selecció de la

direcció.

● Establir directrius per a la coordinació docent i l’acció tutorial. Decidir els criteris

per a l’avaluació de l’alumnat.

● Programar les activitats educatives del centre i avaluar-ne el

desenvolupament i els resultats.

● Elegir els representants del professorat en el consell escolar.
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● Donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el

compliment de la programació general del centre.

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

1.2.3. Funcionament del Claustre.

És preceptiu que el claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar i

sempre que el convoqui la direcció o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus

membres. L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. En cas

de no poder assistir-hi, caldrà lliurar la sol·licitud de justificació de l’absència a

direcció. La secretaria del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual, una

vegada aprovada, passa a formar part de la documentació general del centre.

Correspondrà a l’Equip Directiu la confecció de l’ordre del dia dels claustres. No

obstant, qualsevol membre del Claustre, a través de la Comissió pedagògica, podrà

proposar la inclusió dels punts que consideri necessaris amb una setmana d’antelació

a la celebració del Claustre. Aleshores l’Equip Directiu intentarà incloure’ls a l’ordre del

dia, essent preceptiu fer-ho quan la petició sigui feta per un terç dels membres del

Claustre.

Les reunions del Claustre es convocaran amb un mínim de 48 hores d’antelació a la

data de celebració. La convocatòria es farà per escrit adreçat individualment a cada

membre. Es farà constar el dia, l’hora i el lloc de celebració i l’ordre del dia

corresponent.

Els acords es prendran per majoria absoluta en primera votació o per majoria simple

en segona votació.

Les votacions seran a mà alçada. El vot no es pot delegar. Desprès d’haver pres un

acord només podrà ser reconsiderat i sotmès a nova votació quan així ho demani un

terç dels membres del Claustre o bé per iniciativa de la comissió pedagògica.

Els acords que es prenen en Claustre obliguen tot el professorat. Si un professor hi

està en desacord, ha de manifestar-ho i fer-ho constar en acta.

El claustre en cap cas podrà prendre acords que no respectin la normativa vigent.
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1.3 ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ

L’equip directiu.

El conjunt dels òrgans unipersonals de direcció del centre constitueixen l’equip directiu.

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern de l’Institut. Les persones membres

han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les

persones  membres  de  l’equip  directiu  la  gestió del  projecte  de direcció.

L’equip directiu de l’Institut de Pic del Vent està format per la Directora, que la presideix,

la Secretaria, la Cap d’estudis i el Coordinador Pedagògic. L’equip directiu, elabora la

programació general anual, el projecte educatiu, les normes d’organització i

funcionament de centre i la memòria anual del centre. Així mateix, l’equip directiu

afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a

l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions dels òrgans unipersonals de

coordinació.

1.3.1. Directora.

Correspon a la direcció el govern general de totes les activitats que es realitzen al

centre, la qual vetllarà per la seva coordinació i seguiment.

La direcció, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública i

gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en

les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. La direcció, en l’exercici de les

seves funcions, és autoritat competent per defensar l’interès superior de l’alumnat.

La direcció té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge

de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc

de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre i del projecte de direcció.

Funcions de representació

● Representar el centre.

● Exercir la representació de l'Administració educativa en el centre.
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● Presidir el consell escolar, el claustre del professorat i els actes acadèmics del

centre.

● Traslladar les aspiracions i les necessitats del centre a l'Administració

educativa, i vehicular al centre els objectius i les prioritats de l'Administració.

● Coordinar-se amb els serveis socials i altres serveis externs, en allò que afecti

les condicions del nostre alumnat.

Funcions de direcció i lideratge pedagògics

Formular la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i

adaptacions corresponents.

● Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

● Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del programació anual

de centre lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió.

Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, de l’administració i

de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb la normativa vigent i el

projecte lingüístic del centre.

● Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.

● Proposar, d'acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la

relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives.

● Instar que es convoqui el procediment de provisió de llocs a què fa referència

l'article 124.1 i presentar les propostes a les quals fa referència l'article 115 de la

Llei 12/2009 d’Educació.

● Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la

programació general anual.

● Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu

i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.

● 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.
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Funcions en relació a la comunitat escolar:

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

● Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures

disciplinàries corresponents.

● Assegurar la participació del consell escolar.

● Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, si

escau, amb les associacions d'alumnes.

● Funcions relatives a l'organització i la gestió del centre

● Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament

del centre i dirigir-ne l'aplicació.

● Nomenar els responsables dels òrgans de gestió i coordinació establerts en el

programació anual de centre.

● Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la

normativa vigent.

● Visar les certificacions.

● Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa per la

secretària del centre.

● Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost

aprovat.

● Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l'Administració educativa i

actuar com a òrgan de contractació.

● Gestionar el control d’assistència del professorat, lliurar-ne la informació

significativa a la direcció del centre, i fer-la arribar al professorat.

● Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleixi les seves

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a

l'aula.

Absència de la direcció.

En cas de malaltia o absència perllongada de la persona encarregada de la direcció,

qui exerceixi de Secretària n’assumirà les funcions redistribuint les tasques entre la

resta de membres de l’equip directiu i els òrgans unipersonals de coordinació.
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1.3.2. Secretaria.

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

de l’institut, sota el comandament de la direcció, i exercir, per delegació seva, la

coordinació del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut, quan la direcció així

ho determini.

Són funcions específiques de la secretaria les següents:

● Exercir la secretaria dels òrgans col·legiats de govern i aixecar o estendre les

actes de les reunions que celebrin.

● Tenir cura de les tasques administratives de l’institut, atenent la seva

programació general i el calendari escolar.

● Estendre les certificacions i els documents oficials de l’institut, amb el vist i plau

de la direcció.

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

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

necessaris en entitats financeres juntament amb la direcció. Elaborar el projecte

de pressupost del centre.

● Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de

preinscripció i matriculació de l’alumnat, tot garantint la seva adequació a les

disposicions vigents.

● Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i

diligenciats d’acord amb la normativa vigent.

● Ordenar el procés d’arxiu dels documents del centre, assegurar la unitat dels

registres i expedients acadèmics, diligenciar els documents oficials i custodiar-

los.

● Mantenir l’inventari general del centre.

● Vetllar pel manteniment i conservació general del centre, de les seves

instal·lacions, mobiliari i equipament d’acord amb les indicacions de la direcció i

les disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui.
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● Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l’adquisició,

l’alienació i lloguer de béns i als contractes d’obres, serveis i subministraments,

d’acord amb la normativa vigent.

● Aquelles altres que li siguin encomanades per la direcció o atribuïdes per

disposicions del Departament d’Ensenyament.

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

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s’imparteixen a

l’institut, juntament amb els caps de departament

1.3.3. Cap d’Estudis.

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

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

direcció del centre.

Són funcions específiques de la prefectura d’estudis:

● Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix centre com

amb els centres de procedència dels alumnes i els centres que imparteixen

l’educació secundària obligatòria de la zona escolar corresponent.

● Coordinar la preparació de les activitats escolars i complementàries junt amb el

coordinador pedagògic.

● L’elaboració de l’horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres

espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, una vegada hagi

escoltat el claustre. També ha de vetllar perquè l’assignació i distribució d’hores

de guàrdia siguin suficients per a les necessitats del centre i siguin coherents

amb la dedicació horària del professorat que estableix la normativa.

● Coordinar les relacions amb els serveis educatius.

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

d’avaluació de fi de cicle.

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

el seguiment.
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● Coordinar les accions adreçades a mantenir la convivència en el centre,

necessària per al bon desenvolupament de les activitats acadèmiques i

escolars.

● Coordinar i supervisar el control d’assistència de l’alumnat i les accions que es

derivin per l’acumulació de faltes injustificades.

● D’acord amb la utilització derivada de l’activitat ordinària dels espais del centre,

fer-ne una distribució adequada en el cas que hi hagi activitats extraordinàries.

● Aquelles altres que li siguin encomanades per la direcció o atribuïdes per

disposicions del Departament d’Ensenyament.

1.3.4.Coordinador Pedagògic

Són funcions específiques de la coordinació pedagògica:

● Coordinar l’elaboració i actualització del projecte curricular del centre, tot

procurant la col·laboració i participació de tot el professorat 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.

● Vetllar per l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes

dels ensenyaments que s’imparteixen en els dos primers cursos de l’educació

secundària obligatòria i els corresponents als del cicle superior d’educació

primària en el si de la zona escolar corresponent.

● Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cursos, cicles, etapes,

nivells i graus dels ensenyaments impartits a l’institut.

● Vetllar per les adequacions curriculars i els plans individualitzats, juntament amb

la psicopedagoga, 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 tot el professorat del claustre en els grups de treball.

● Proposar les modificacions curriculars i projectes singulars que hagin de ser

autoritzats pel Departament d’Ensenyament.
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● Vetllar perquè l’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes es dugui a

terme en relació amb els objectius generals de l’etapa i amb els generals i

terminals de cada àrea o matèria, juntament amb els caps de departament.

● Vetllar per l’adequada coherència de l’avaluació al llarg dels diferents cursos,

cicles, etapes, nivells i graus dels ensenyaments impartits al centre.

● Coordinar les accions d’investigació i innovació educatives i de formació i

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

● Coordinar les relacions amb els serveis educatius, especialment amb els

equips d’assessorament psicopedagògic.

● La coordinació amb els altres centres de la població, especialment en els

aspectes que estiguin relacionats amb els traspassos d’informació dels centres

d’origen del nostre alumnat.

● Tindrà com a funció bàsica impulsar i dinamitzar les tutories de grup en

coordinació amb la Direcció. Es reunirà setmanalment amb els tutors i tutores de

grup.

● Concretament, haurà de:

a) Vetllar per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg del

1r, 2n , 3r i 4t cursos de l'Educació Secundaria Obligatòria, sota la dependència del

Direcció.

b) Coordinar la programació de l’acció tutorial desenvolupada en l’etapa, i fer-ne el

seguiment.

c) Realitzar el seguiment de l'evolució dels resultats acadèmics en el seu nivell.

d) Col·laborar, fent propostes i elaborant criteris de distribució d’alumnes, per tal que la

confecció dels diferents grups d’alumnes sigui el més acurada possible.

e) Fer propostes per adequar o modificar tot allò que millori la convivència en el centre.

f) Vetllar per la coordinació del professorat amb les famílies de l’alumnat.

g) Col·laborar en l’orientació acadèmica, personal i professional de l’alumnat.

h) Col·laborar amb els/les tutors/es en situacions complexes o de conflicte dins l’aula,

per trobar una solució el més efectiva possible.
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1.4. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ.

Hi ha 4 càrrecs de coordinació al centre: de TAC, prevenció de riscos laborals, LIC i

d’Activitats i serveis escolars. Les tasques són les següents:

1.4.1. Coordinació d’informàtica. (TAC)

El Coordinador d’Informàtica té al seu càrrec la supervisió dels equips informàtics del

centre i l'assessorament al professorat en la utilització dels recursos informàtics.

Les funcions més rellevants del/de la Coordinador d’Informàtica són les següents:

a) Funcions de coordinació:

1) Assessorar els Caps de Departament i les persones que s'escaigui, per assegurar la

deguda coordinació de l’ús curricular dels recursos informàtics en les diverses

matèries i especialitats.

2) Proposar a la Direcció del centre els criteris a seguir per a altres utilitzacions dels

recursos informàtics i telemàtics.

b) Funcions de suport tècnic:

1) Supervisar les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics proposant les

mesures pertinents per a garantir el seu millor funcionament.

2) Vetllar per l’operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions materials

d’instal·lació i manteniment del programari, instal·lació i prova del maquinari,

manteniment dels sistemes de disc, supervisió de l’aprovisionament del material

fungible escaient, realització de les mesures de salvaguarda de la informació, i

organització dels materials necessaris.

3) Assegurar la disponibilitat del programari necessari per a dur a terme les activitats

educatives previstes.

4) Proposar les actuacions de manteniment ordinari del maquinari i avaluar l'adequació

de les accions realitzades al respecte.
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c) Funcions de promoció i suport educatiu:

1) Presentar els programes didàctics i d'aplicació general o d'especialitat als

Departaments destinataris.

2) Orientar el Claustre i els Departaments sobre utilitzacions de la tecnologia

informàtica en les diverses àrees del currículum.

3) Divulgar la informació i facilitar l'accés a la documentació disponible referent a la

informàtica educativa, amb especial atenció a la generada pel Departament

d'Ensenyament.

4) Orientar els Departaments respecte les modalitats de formació convenients als

interessos i necessitats dels seus membres.

5) Promoure la utilització diversificada dels serveis telemàtics.

d) Funcions administratives:

1) Assistir la Direcció del centre en les adquisicions de recursos informàtics propis,

atenent els criteris de l'Administració Educativa.

2) Assistir la Direcció del centre en la confecció i el manteniment de l'inventari de

recursos informàtics, en la gestió del pressupost assignat pel centre a les eines i

aplicacions informàtiques generals i en la coordinació amb el Pla d'Informàtica

Educativa en les funcions que li són pròpies.

3) Donar suport als usuaris en l'ús dels programes de gestió que el Departament

d'Ensenyament lliura als centres.

1.4.2. Coordinador/a de prevenció de Riscos Laborals.

Són funcions d’aquesta coordinació:

- Promoure i coordinar, segons les directrius i objectius de la Direcció del centre i la

guia de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals del Servei Territorial

corresponent, les actuacions en matèria de salut i seguretat al centre. Així mateix,

promoure la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i fomentar l’interès i

la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva.
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- Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la

neteja, la senyalització i el manteniment en general i efectuar-ne el seguiment i

control.

- Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics al centre,

atenció a queixes i suggeriments i registre de dades.

- Col·laborar en les implantacions del Pla d’Emergència i en les actuacions que se’n

derivin.

- Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball.

- Coordinar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest

camp.

- Col·laborar amb el claustre pel desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat,

dels continguts de prevenció de riscos i estils de vida saludables.

1.4.3. Coordinadora LIC.

El centre disposarà d’un docent que exercirà les funcions de coordinador LIC. Docent

de llengua catalana i literatura o nivell D de català o d’una altra matèria, que, per

delegació de la direcció, tindrà les funcions següents:

Són funcions d’aquesta coordinació:

- Responsabilitzar-se de l’elaboració del projecte lingüístic i del pla d’acollida i

d’integració.

- Promoure en la comunitat educativa 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.

- Coordinar les actuacions curriculars i no curriculars de caire lingüístic i

intercultural (tant en coordinació interna com en col·laboració amb l’entorn) que

el centre duu a terme per facilitar l’acollida de l’alumnat nouvingut.

- Participar, si escau, 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.
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- Revisar i corregir textos en llengua catalana elaborats pel professorat o el PAS,

quan faci falta.

- Assumir altres funcions per delegació de la direcció del centre.

1.4.4. Coordinador/a d'Activitats i Serveis Escolars.

El/la Coordinador/a d'Activitats i Serveis escolars és responsable de coordinar les

activitats complementàries a les lectives, siguin de caire educatiu, cultural, esportiu o

de lleure. Aquestes comprenen activitats relacionades amb la salut, solidaritat,

educatives en general, organitzades per l’Institut amb col·laboració amb altres

organismes externs. També s’hi inclouen les activitats culturals o esportives que

l’Institut organitza, amb caràcter general, així com els viatges de fi de cicle i els treballs

de síntesi. N'és responsable, també, d'informar l'equip directiu i el Consell Escolar del

centre de les activitats que coordini, a través del Coordinador Pedagògic.

Les activitats complementàries a les lectives han de contribuir a l'assoliment dels

objectius generals del centre, complementant la formació acadèmica. Han de servir per

desenvolupar la creativitat, la personalitat, la sociabilitat i la capacitat organitzativa de

l'alumnat i el seu coneixement i relació amb l'entorn. S'han de basar en la iniciativa i la

participació de l'alumnat, per tant, el/la responsable que es duguin a terme aquestes

activitats ha de saber aprofitar totes les iniciatives d’alumnes i professors/es que ajudin

a una formació integral de l’alumnat.

Sempre que sigui possible, a l'inici de cada curs es farà una programació d'activitats.

Totes les activitats realitzades hauran de ser valorades pel professorat i per l'alumnat i

presentades al Claustre i al Consell Escolar del centre per a la seva aprovació, si

s'escau.

Tot el professorat del centre és responsable del bon funcionament de les activitats

complementàries a les lectives; més específicament, les tutories de cada grup.

El/la Coordinador/a d'Activitats i Serveis Escolars treballarà en estreta connexió amb el

Coordinador Pedagògic.
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Seran funcions del/de la Coordinador/a d'Activitats i Serveis Escolars:

● Promoure les activitats complementàries en el centre.

● Impulsar i coordinar les celebracions de la diada de Sant Jordi i del Carnestoltes.

● Canalitzar les propostes i iniciatives del professorat i de l'alumnat.

● Facilitar els mitjans necessaris per a la realització de les activitats.

● Facilitar als tutors el material necessari per ajudar a organitzar les activitats.

● Informar el professorat de les activitats programades.

● Recollir informació juvenil relativa a viatges i coordinar la realització dels viatges

d’alumnes proposats al centre.

● Mantenir contactes amb les persones responsables d'activitats complementàries

d'altres centres i amb les institucions i organismes amb els quals es puguin

organitzar activitats conjuntes, o d'altres persones que no treballant a

l’ensenyament, també porten a terme tasques educatives (educadors socials,

educadors de carrer, animadors socioculturals, educadors de lleure) i amb

l’AMPA del centre.

● Col·laborar amb l’AFA en l’organització d’activitats que proposin.

● Elaborar una memòria anual de les activitats realitzades i treballar, amb el

conjunt de tutors i tutores, en la planificació de noves propostes i activitats del

curs següent.

1.5. ALTRES ÒRGANS DE FUNCIONAMENT.

1.5.1. Equip Docent.

L'equip docent està format pel conjunt de professors i professores que imparteixen

classe a un cert nivell  d’alumnes.

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

finalitat d'efectuar un seguiment coordinat del procés d'aprenentatge de l'alumnat, i

decidir les intervencions que consideri necessàries. A tal fi, en l’horari setmanal del

professorat, s’ha de preveure un espai  per a les reunions de l’equip docent.
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1.5.2. Junta d'Avaluació.

La Junta d'Avaluació és l’òrgan que, amb les aportacions dels seus membres, elabora

les qualificacions individuals i valora els resultats acadèmics d’un grup d’alumnes.

Està formada per tot el professorat que imparteix alguna matèria en el grup de què es

tracta.

La Junta d'Avaluació es reunirà un mínim d'una vegada al trimestre i, a la meitat del

primer trimestre es reunirà per fer l’avaluació zero. El/la Tutor/a de grup o un terç de la

junta d'avaluació podrà convocar la junta d'avaluació amb caràcter extraordinari quan

calgui.

Qui s'encarregui de la tutoria de grup redactarà l'acta de cada Junta d’Avaluació i la

signarà.

El professorat haurà de posar les notes de l'avaluació amb suficient antelació i en

coordinació amb el personal de Secretaria. A tal efecte, s’establirà un calendari.

Les avaluacions tindran dues parts: a la primera es valorarà el rendiment global del

grup i, a la segona, es valorarà el rendiment individualitzat de l'alumnat.

Caldrà que el professorat conservi en el centre tot el material que ha pogut contribuir a

donar una qualificació final (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques...) fins al

31 d'octubre del curs acadèmic següent.

Dels resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat a les diferents avaluacions, la

Secretaria cursarà a l’alumnat un butlletí individual de notes, signat pel Tutor o Tutora, i

que haurà de retornar degudament signat pel pare, la mare o tutor/a legal. La Cap

d’Estudis trametrà al Claustre un resum estadístic dels resultats obtinguts per tot

l’alumnat, organitzat en cursos i grups.

1.5.3. Acció Tutorial.

L’Acció Tutorial comprèn el conjunt d’activitats d’acollida, d’orientació personal,

acadèmica i professional, que s’adreça als alumnes i que el professorat del centre
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programa, d’acord amb les línies d’actuació establertes al Projecte Educatiu del Centre,

mitjançant un Pla d’Acció Tutorial que aproven el Claustre i el Consell Escolar.

Per a cada grup d’alumnes la Directora designarà un/a Tutor/a que haurà de ser

professor/a del grup i, preferentment, de les matèries comunes del grup.

Els horaris dels grups d’ESO disposaran d’una hora setmanal fixa dedicada a activitats

de tutoria.

El/la tutor/a de grup tindrà fixades, en el seu horari, una hora per entrevistar-se amb

els pares o tutors legals. L’activitat tutorial suposa la relació amb cada alumne del grup

(tutoria individual) i la relació amb el grup sencer (tutoria de grup).

1.5.3.1. Tutor/a de grup.

En relació amb la tutoria de grup, li correspon al/a la Tutor/a:

- Col·laborar en l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial del centre.

- Programar les actuacions tutorials conjuntes amb tot el grup.

- Presidir les sessions de la Junta d'Avaluació del grup o l’equip docent, i tenir cura de

la documentació corresponent.

- Fer constar en acta els acords presos en les sessions de la Junta d'Avaluació del

grup.

- Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com a

nivell de comportament, d'acord amb les normes de les Normes d’Organització i

Funcionament del centre.

- Impulsar i, si s'escau, convocar per delegació de la Direcció les reunions de

professorat i dels pares i les mares del grup, i assegurar que estan suficientment

informats sobre el funcionament del centre i sobre el grup en concret..

- Coordinar i presidir, l'elecció del/de la Delegat/da i Sots-delegat/da del seu grup.

- Coordinar el control de l'assistència de l'alumnat del grup. Fer-se càrrec de les

sol·licituds de justificació signades pel pare, la mare o els tutors legals. Notificar

periòdicament les faltes d’assistència als pares i mares o tutors legals.
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- Comunicar per escrit, i amb acusament de recepció, les mesures correctores de

faltes greus de les quals siguin objecte els/les alumnes del seu grup i, si s’escau, les

amonestacions per faltes lleus.

- Informar el grup de les normes que s'apliquen a l'Institut (Normes d’Organització i

Funcionament), i mantenir-lo informat durant tot el curs, així com de l’organització i

funcionament del centre i de les característiques específiques del nivell en què es

troba.

- Signar els butlletins, fent constar les observacions de l’equip docent juntament amb

l’orientació a l’alumne/a,  i lliurar les notes als/a les alumnes del seu grup.

- Coordinar, amb el/la tutor/a de l’aula d’acollida, l’acció tutorial de l’alumnat del seu

grup que assisteix, durant una part del seu horari, a l’aula d’acollida.

1.5.3.2. Tutor/a individual.

Tots els alumes del centre tindran asignat un tutor/a individual.

Li correspon a aquest/a Tutor/a individual:

- Fer el seguiment setmanal de l’alumne/a.

- Mantenir el contacte amb els pares o tutors legals de l’alumne/a.

- Dur el control disciplinari de l’alumne/a.

-    Coordinar-se amb els professors i les professores del grup.

- Mantenir un contacte periòdic amb el/la tutor/a del grup per tal que les actuacions

siguin sempre coordinades i consensuades.

- Conèixer la situació de cada alumne o alumna amb la finalitat de facilitar el procés

d'aprenentatge i el desenvolupament individual.

- Fer un seguiment individualitzat de l'alumne/a i recollir, al seu quadern de seguiment

acadèmic, dades personals, entrevistes amb l’alumne/a, entrevistes amb la família,

reunions, desenvolupament del procés d’avaluació, etc., per tal de completar

l’expedient acadèmic i facilitar informació als futurs tutors/es de l’alumne/a.

- Ajudar i orientar l'alumnat en la planificació i la realització de les seves tasques

escolars.

- Orientar l'alumnat en l'elecció d’estudis i professions, d'acord amb els seus interessos

i capacitats.
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- Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de conflicte.

- Propiciar l'autoestima de l'alumnat i destacar els aspectes positius de la seva persona,

per millorar la seva capacitat de relació interpersonal i el seu rendiment.

- Rebre l'alumnat, o els seus pares i mares, d'acord amb l'horari destinat a l'efecte que

consta a la declaració personal de l'horari de treball, sense perjudici d'adaptar aquest

horari en els casos que sigui aconsellable.

1.5.4. Comissió d’atenció a la diversitat.

En formen part, la directora que la presideix, la psicopedagoga del centre, els

tuotors/res del SIEI i el/la professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic

(EAP).

Són funcions de la comissió d’atenció a la diversitat les següents:

a) Determinar les actuacions que es duran a terme per atendre les necessitats

educatives específiques de l’alumnat.

b) Definir els procediments que s’empraran per determinar les necessitats educatives

específiques.

c) Determinar els procediments per formular les adaptacions curriculars o els plans

individuals intensius per a l’alumnat nouvingut quan correspongui.

d) Definir els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics que es

considerin més apropiats.

2. NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE CENTRE

Totes les normes del centre s’engloben en una de fonamental: Respectar les

persones i les coses. Independentment de l’estament al qual es pertany, és

responsabilitat de tots crear un bon clima de treball i convivència al centre, i mantenir

endreçades i netes les seves instal·lacions i materials.

2.1. DELS ALUMNES.

2.1.1. L’acollida d'alumnes.
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El centre tindrà un Pla d’Acollida que s’actualitzarà per atendre les noves necessitats

que es produeixin, per afavorir l’adaptació al centre dels alumnes i altres membres de

la comunitat educativa.

En començar un curs acadèmic i, abans de l’inici de les classes, l'acolliment general

dels/de les alumnes en el centre es farà de la següent manera:

- L’equip directiu farà arribar als pares o tutors legals de cada alumne/a un dossier

informatiu on consti el calendari escolar, la data de presentació del curs als alumnes

i la convocatòria a una reunió amb el/la tutor/a del seu fill/a,....

- Cada tutor/a rebrà els pares o tutors legals d’alumnes del seu grup per tal d'explicar

el pla d'estudis dels seus fills i filles, i el funcionament del centre en el cas

d’alumnes de nova incorporació.

- Al vestíbul de l’Institut, s’exposaran les llistes de cada grup indicant la seva aula.

- El primer dia lectiu, a l’hora indicada, els/les alumnes aniran a l'aula corresponent i

seran rebuts pel tutor o tutora que els lliurarà una guia o full informatiu que contindrà

alguns aspectes del centre tant pel que fa al funcionament com a les normes de

convivència, i els donarà l'horari de classes i els noms dels seus professors i

professores.

2.1.2. Estada al centre i ús de les instal·lacions

La durada de les classes és de 55 minuts, hi haurà 30 minuts de lectura cada dia abans

del 1r pati per 3r i 4t i després per 1r i 2n. Sonarà una música al final de cada pati

anunciant el començament de la posterior classe, tots els alumnes hauran d'estar a

l'aula que correspongui; no pot haver-hi alumnes als passadissos ni al vestíbul. Només

si el seu horari ho determina, els/les alumnes sortiran de l’aula per traslladar-se a les

altres aules específiques, laboratori, gimnàs o aules de desdoblament.

● En horari de classe no hi ha d'haver alumnes pels passadissos, ni pels vestíbuls

ni al pati.

● Durant el temps d'esbarjo els alumnes no podran romandre ni a les aules, ni als

passadissos.
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● El trànsit per passadissos, vestíbul i escales, s’ha de fer de manera ordenada i

evitant els crits, sorolls i corredisses.

● Cal mantenir una actitud de respecte envers el material, les instal·lacions i

dependències del centre i fer-ne un bon ús.

● Els lavabos i vestidors són zones d’aigües que exigeixen un ús correcte per a

possibilitar el seu bon funcionament. Per tant, caldrà tenir cura de no embussar

els inodors, etc.

● La Direcció del centre es reserva la inhabilitació temporal d’aquells espais d’ús

comú que no reuneixin les condicions òptimes d’utilització, mentre no estiguin

reparats.

● La sala de professors, els departaments didàctics, les dependències de

secretaria, direcció i la consergeria, seran espais d'accés restringit per als

alumnes. Només podran accedir-hi quan siguin requerits per algun membre del

claustre o del personal d’administració i serveis .

● Per divulgar qualsevol informació dins del centre, així com per exposar cartells

caldrà l'autorització de l'equip directiu.

● No es podrà fer servir el nom del centre en cap comunicació sense permís previ

de l'equip directiu.

● Els/les alumnes s’abstindran de portar al centre objectes, eines, materials i

qualsevol altra cosa que no siguin els necessaris per a l’estudi o les activitats

escolars autoritzades pel Consell Escolar.

● Els alumnes no estan autoritzats a usar aparells sonors, aparells lluminosos o

qualsevol altre que pertorbi l’activitat lectiva en el centre (punters làser, MP3s,

“tackers”, etc.). El professorat podrà requisar aquests aparells i dipositar-los a

Direcció fins que se’n facin càrrec els pares o tutors legals dels alumnes.

● En cap cas, els/les alumnes no podran portar petards ni objectes ni substàncies

inflamables o perilloses al centre.

2.1.3. Consum de tabac i begudes alcohòliques

No es podrà portar ni consumir en el Centre cap tipus de droga ni cap beguda

alcohòlica.
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La normativa vigent no permet fumar als centres educatius. Aquesta prohibició afecta

alumnes, professors, PAS i qualsevol altra persona que sigui dins del recinte escolar.

2.1.4. Menjar

El pati i el menjador seran els llocs on podran menjar els/les alumnes. No està permès

menjar a les aules, ni anar al menjador entre hores de classe.

Es recomana que el consum de menjars i begudes al centre, portats pels alumnes han

de ser apropiats a uns hàbits alimentaris saludables.

2.1.5. Aules

Les aules romandran tancades durant l'esbarjo i quan no hi hagi activitats lectives.

Els/les professors/es tancaran les aules quan quedin buides i especialment en

començar l’esbarjo. Els professors de guàrdia d'esbarjo vetllaran perquè els/les

alumnes surtin al pati, i vigilaran el que hi passi.

El grup-classe és responsable del correcte manteniment tant de l'aula com del seu

material. És responsabilitat dels/de les delegats/des notificar al/a la tutor/a els

desperfectes dels espais i dels materials, dels quals el seu grup fa ús.

Les taules i les cadires es mantindran netes. No es canviaran de lloc sense autorització

del tutor/a o professor/a.

Cada alumne/a és responsable de la taula i cadira que faci servir, i ha de vetllar pel seu

bon estat. En aquest sentit, qualsevol professor/a podrà demanar a un/a alumne/a de

netejar-les, si ho creu oportú.

Les aules especials tindran el mateix tractament esmentat en els punts anteriors per

part dels alumnes que en facin ús, sense deixar de complir la normativa específica d’ús

que pugui tenir cada aula especial. És important remarcar que alhora són aules de

tothom i de ningú.

A les darreres hores cada aula ha de restar recollida i neta i amb les cadires al damunt

de les taules.
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2.1.6. Educació i comportament al centre.

És fonamental que l'educació i el respecte comencin per un mateix, per tant, els/les

alumnes hauran de tenir cura del seu aspecte físic i de la seva higiene personal.

Es demanarà correcció tant en les expressions utilitzades en el llenguatge verbal o

escrit, com en les formes de comportar-se, en adreçar-se a qualsevol membre de la

comunitat educativa.

Es fomentaran valors com la solidaritat, la no-violència, la tolerància, la integració, i tot

el que s’entén com educació per a la pau.

L'alumne/a mostrarà una actitud positiva envers les tasques educatives proposades pel

centre, col·laborarà activament en el procés d'ensenyament-aprenentatge i participarà

a les activitats organitzades per l'institut.

Caldrà tenir cura del material didàctic, tant personal com comú, i fer-ne un bon ús.

És totalment inadmissible la suplantació de personalitat en qualsevol treball escolar,

així com el frau o la còpia en la realització de proves escrites. En comprovar algun

d'aquests fets, el/la professor/a afectat/da qualificarà negativament l'alumne/a, que

podrà ser sancionat per haver tingut una conducta contrària a les normes de

convivència.

Les famílies han de vetllar perquè els/les alumnes portin al centre el material didàctic

d’ús personal (llibres, quaderns, fulls, eines, etc.) pel treball escolar.

Les famílies signaran cada curs la Carta de Compromís en la qual es recullen les

normes bàsiques per al bon funcionament del centre.

Les famílies han de vetllar per tal que els seus fills no portin al centre ni quantitats

importants de diners, ni objectes de gran valor. El centre no es farà càrrec dels objectes

personals de valor dels alumnes ni de les pertinences que hagin estat objecte de

pèrdua, deteriorament o sostracció.

Queden absolutament prohibits els jocs de diners, les vendes i el bescanvi d'objectes

en el centre, llevat sigui autoritzat excepcionalment.
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2.1.7. Horari.

L'horari escolar del centre serà l'establert per la legislació vigent (normativa d'inici de

curs), o en el seu defecte el que autoritzin els Serveis Territorials d’Ensenyament, a

proposta del Consell Escolar del centre. S'hi inclou el període d'esbarjo.

El marc horari general del centre és de les 8:00h a les 14:35h.

Fora d’aquestes hores no es pot utilitzar cap dependència del centre, llevat que hi hagi

un permís explícit de Direcció (per a activitats extraescolars i d’altres) i un/a

responsable major d’edat. En aquests casos, Direcció ho comunicarà a Consergeria

perquè faciliti les claus a la persona o persones responsables.

La porta principal del centre s’obre a les 8:00h al matí. L’alumnat que arribi abans de

l’hora d’obertura del centre s’ha d’esperar fora. L’alumnat que arribi tard ha de justificar

el retard al seu professor o professora.

Cinc minuts després del començament de l'horari de classes es tancaran les portes

d'accés al centre. L’alumne/a que arribi desprès haurà de presentar-se a classe i si el

professor/a creu convenient el deixarà passar o  anirà amb el professor de guàrdia.

Els/les alumnes que, per algun motiu justificat, hagin de sortir del centre en horari

lectiu, han de portar una autorització escrita pels pares o tutors legals, que presentaran

a Secretaria per tal que prenguin nota de la seva sortida i rebin el vist i plau d’algun

membre de l’Equip Directiu, l’esmentada autorització s’haurà de mostrar a Consergeria

o professor de guardia, que no deixarà sortir cap alumne/a sense el vist i plau de

Direcció.
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2.1.8. Assistència i puntualitat.

L’assistència a classe és estrictament obligatòria a tots els ensenyaments. S’entén com

a horari d’assistència obligatòria les classes ordinàries, les sortides acadèmiques i de

coordinació incloses a la programació i els treballs de síntesi.

La puntualitat de l’alumnat i el professorat és essencial per al bon funcionament de

l’activitat acadèmica. En els canvis de classe, el professorat s’adreçarà a la classe

següent amb la màxima promptitud i els alumnes romandran dins de l’aula, sempre i

quan no hi hagi d’anar a una aula específica.

2.1.9. Faltes d’assistència.

De les faltes d’assistència previstes s’ha d’informar prèviament el/la tutor/a de

l’alumne/a.

A efectes acadèmics, es consideren faltes justificades:

1) Malaltia i visita mèdica (si és llarga i reiterada, s’haurà de documentar degudament).

2) Força major, ben especificada (circumstàncies familiars, problemes de transport…)

No es consideren faltes justificades:

1) Haver-se adormit.

2) Quedar-se a estudiar per a un examen.

La competència per considerar justificada o no una falta d’assistència o retard rau en el

Tutor o Tutora, que aplicarà el que estableix aquesta normativa.

Com a molt tard l’endemà de la seva incorporació, l'estudiant que tingui una falta

d’assistència o un retard haurà de presentar al seu Tutor o Tutora una sol·licitud de

justificació (signada pel pare, mare o tutor/a legals). Es farà servir l’imprès del centre

destinat a tal efecte o l’agenda escolar, afegint, si s’escau, la documentació justificativa.

Cada hora de classe el/la professor/a passa llista i registra les absències i retards.

El/la Tutor/a de cada grup s’encarrega de fer el recompte setmanal i el resum mensual

de les faltes d’assistència, anotant totes les faltes justificades o no. Aquesta informació

31



l’ha de lliurar a la Secretària amb promptitud perquè, si escau, es prenguin les mesures

correctores establertes.

2.1.10. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat.

● Quan en l’alumnat es produeixi un cas d’absentisme escolar (més de 36 faltes

d’assistència injustificades en un curt període de temps, tenint en compte que 1

falta equival a 1 hora de classe), el centre, a través del tutor o tutora de

l’alumne/a, es posarà en contacte amb els pares o tutors legals per tal

d’assabentar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar

per la correcta escolarització del seu fill o filla. Si la resposta no resulta

satisfactòria, s’enviarà a la família una notificació escrita.

● Si, després d’aquest comunicat, hi hagués reincidència, es farà una notificació

certificada, recordant a la família que es tracta d’una conducta contrària a les

normes de convivència que pot estar acompanyada d’alguna de les mesures

correctores indicades d’aquestes normes.

● Si d’aquesta actuació no en resulta la rectificació del comportament absentista

es considerarà com a falta greu. Es podrà aplicar alguna de les sancions

indicades d’aquestes normes. La Direcció del centre comunicarà la situació als

Serveis Socials de l’Ajuntament, restant una còpia d’aquesta comunicació

arxivada en el centre a disposició de la Inspecció. S’enviarà un escrit a la família

de l’alumne/a absentista informant-la que el cas ha arribat als Serveis Socials de

l’Ajuntament, i es demanarà a la família, també per escrit, un compromís de

solució.

● A criteri de la Direcció del centre, i en tot cas quan no hi hagi hagut solució

efectiva a l’absentisme després d’aquestes actuacions, la Direcció del centre

n’informarà la Direcció dels Serveis Territorials. S’enviarà un escrit a la família de

l’alumne/a absentista informant-la que s’ha passat el cas als Serveis Territorials.

2.1.11. La classe.

● Al començament del curs, cada professor/a exposarà raonadament els criteris

d’avaluació, objectius que cal assolir, així com el programa de la matèria i el pla
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de treball. Manifestarà també quins són els acords del departament

corresponent pel que fa a proves, avaluacions i recuperacions.

● El professorat i l'alumnat tenen el deure de començar les classes amb el màxim

de puntualitat possible.

● Durant la classe, l’alumnat té l’obligació d’estar atent a les explicacions del/de la

professor/a. Els/les alumnes hauran d’acostumar-se a sol·licitar la paraula quan

vulguin fer una intervenció, ja que el/la professor/a és el/la moderador/a de la

classe.

● No es pot sortir d’una classe sense permís del/de la professor/a.

● Quan a una classe manqui el professor o la professora corresponent, caldrà

esperar el professor o la professora de guàrdia, qui passarà llista i donarà les

instruccions oportunes. Si passats 10 minuts el professor o la professora de

guàrdia no passa per la classe, el/la delegat/da haurà de dirigir-se a secretaria o

a qualsevol membre de l’Equip Directiu per rebre les instruccions oportunes.

● Entre classe i classe els/les alumnes no poden sortir de l’aula.

2.1.12. L’avaluació.

● Es faran tres avaluacions al llarg del curs (una per trimestre), a més de les

avaluacions finals corresponents a cada un dels ensenyaments impartits a

l’Institut i una pre-avaluació (“avaluació zero”) a finals d’octubre.

● Els resultats de cada avaluació constaran en un butlletí de notes, amb el qual

s’informarà els pares o tutors legals dels resultats acadèmics i actitudinals del

seu fill/a. Una còpia d’aquest butlletí, signada pels pares o tutors legals, serà

retornada al centre com a comprovant d’haver rebut les qualificacions.

● La junta d'avaluació d’un grup d’alumnes està configurada per tots els/les

professors/es que imparteixen classe en el grup.

● El professorat té l’obligació d’assistir a les reunions d’avaluació de tots els grups

que tingui encomanats.

● La sessió d’avaluació consistirà en l’estudi del procés d’aprenentatge de cada

alumne/a, i del funcionament global del grup. El/la Tutor/a informarà el seu grup

del que s’hagi dit en la sessió.
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● El/la tutor/a aixecarà acta de cada sessió d'avaluació, on constarà la relació

d'assistents (que també la signaran), els resultats generals del grup i els acords

presos i la lliurarà a la Cap d’estudis.

● Cada Departament establirà, per matèries i cursos, el nombre de proves i la

incidència que han de tenir a la nota d’avaluació.

● Els professors avaluaran els alumnes amb criteris d'objectivitat establerts en la

programació del departament .

● L’actitud i el comportament a classe condicionaran la valoració global de la

matèria.

● Quan un/a alumne/a falta justificadament a una prova, si el/la professor/a

considera que aquesta absència repercuteix en l’avaluació, establirà

mecanismes sobre com i quan l’alumne/a recuperarà la prova. Si ho creu

oportú, el/la professor/a podrà exigir un certificat oficial com a justificant de la

falta.

● Durant la realització d’una prova, els/les alumnes que l’hagin acabada no podran

sortir de l’aula fins que no s’acabi la classe.

● Els/les alumnes tenen el dret de veure la prova corregida i que els sigui

explicada la nota. Un cop corregits els treballs i proves, el professor o professora

els mostrarà a l’alumnat abans de l’avaluació.

● El procediment a seguir en el cas de reclamació d’alguna qualificació és el que

s’indica a la Resolució del Departament d’Ensenyament per la qual, cada curs,

s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres docents

públics d’educació secundària de Catalunya.

● El professorat conservarà, arxivats als departaments, els exercicis escrits i

treballs que no s’hagin retornat als alumnes, les proves ordinàries de juny i les

proves extraordinàries, si escau, a disposició de la Inspecció, fins el 31 d’octubre

del curs següent. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la

tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts o

retornat als alumnes, si aquests així ho havien demanat prèviament.
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2.1.13. L'esbarjo.

● L'alumnat disposarà de dos períodes d’esbarjo al dia. El primer de vint minuts,

de les 9.50 a les 10.10 per a 1r i 2n d’ESO i de 10.20 h fins a les 10.40 h, per 3r i

4t d’ESO, i el segon  de quinze minuts, de les 12.30h fins les 12.45 h.

● El període d'esbarjo és el temps en què els/les alumnes poden menjar i beure al

pati.

● Durant el temps d'esbarjo s’ha de romandre al pati, mai a les aules. Els dies que

es produeixin inclemències meteorològiques evidents o alguna eventualitat

excepcional, des de Direcció es determinarà l’espai on es podrà realitzar

l’esbarjo, si no és possible fer-ho al pati.

● Com qualsevol altre espai, el pati s’ha de mantenir net, s’utilitzaran les

papereres i els contenidors per a les deixalles.

2.1.14. Medicaments

● Durant l'estada en el centre no s'administrarà als alumnes cap tipus de

medicament.

● El centre només actuarà administrant algun medicament en situacions previstes

amb antelació sempre i quan estiguin autoritzades per escrit pels pares o tutors

legals  de l’alumne/a o prescripció facultativa en situació d’urgència.

2.1.15. Vacunacions i revisions mèdiques

● El centre col·laborarà amb els serveis sanitaris del servei de Sanitat municipal

en l'organització de campanyes de vacunacions i revisions mèdiques en el

centre.

● Qualsevol campanya de vacunacions o de revisions mèdiques que s'hagi

d'efectuar a l'Institut s’haurà d’haver comunicat a la Direcció del centre amb

temps suficient perquè pugui sol·licitar als pares o tutors legals l’autorització

pertinent abans de vacunar l’alumne/a.
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2.1.16. Material didàctic

Els departaments decidiran el material didàctic (llibres de text, lectures i dossiers) que

s'utilitzarà al llarg del curs.

Un dels nostres objectius com a equip directiu és facilitar a les famílies, al màxim,

l’accés als llibres i materials necessaris durant el curs, abaratint els costos tant com

sigui possible. Per a poder-ho aconseguir hem fet una tria del material pedagògic més

adient per l’alumnat, ens hem posat en contacte amb les diferents editorials i amb elles

hem pactat unes condicions beneficioses. Tot això comporta un procés de socialització,

que es va iniciar el curs 2015-2016 i que té una durada de 4 anys, d’una part dels

llibres utilitzats. A partir del curs 2016-2017 és l’AFA qui gestiona el cobrament de les

quotes a les famílies i qualsevol circumstància que es derivi.

Aquesta socialització comprèn els següents llibres:

● Llibres de text de biologia i geologia, física i química, català, castellà,

matemàtiques  de l’editorial Cruïlla.

● Els llibres de lectura en totes les llengües. Són 3 llibres en català, 3 en castellà i

1 en anglès, per nivell, que estaran al centre i el professor/a de la matèria serà

qui gestionarà la distribució.

L’entrega de llibres està previst fer-la al començament de curs. Els primers dies de

curs, el professor/a de cada matèria repartirà els llibres als alumnes (sempre que les

famílies hagin formalitzat  la compra a través de l’ AFA).

Cal tenir present que no es poden canviar els llibres de text en un període de quatre

anys.

En casos excepcionals es podrà sol·licitar la substitució d'un llibre de text fent una

proposta que la justifiqui a la Cap d’estudis del centre, que es trametrà a la Directora

dels Serveis Territorials perquè sigui autoritzada. Fins que no es rebi l’autorització, no

es canviarà el llibre anterior, per la qual cosa és convenient fer aquesta sol·licitud com

a més tard en el mes de maig.

La relació de material didàctic de cada departament o seminari haurà de figurar en

l'imprès corresponent i es lliurarà a la Secretària abans del 15 de juny.
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L’agenda escolar és obligatòria per a l’ESO. Les funcions de l’agenda, bàsicament, són

dues:

- Com a eina d’organització personal de les activitats acadèmiques.

- Com a mitjà de comunicació entre les famílies i el professorat.

L’alumnat ha de procurar fer un ús correcte de l’agenda; això implica que no l’hauria

d’utilitzar per a altres funcions que no siguin les esmentades.

2.1.17. Normativa en cas de convocatòria de vaga o manifestació d'alumnes.

Els alumnes de 1r i de 2n d’ESO no poden fer vaga segons indica la normativa vigent.

Els alumnes de 3r ESO i de 4t ESO:

D'acord amb l'article 24.2 del Decret 102/2010 d'Autonomia de centres educatius, les

normes d'organització i funcionament del centre 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.

Per tal de regular l'exercici d'aquest dret, s'aproven les següents normes d'organització

i funcionament reguladores del dret.

En l'exercici del dret de vaga l'alumnat de tercer i quart poden prendre la decisió

col·lectiva de no assistir a classe sense que tingui consideració de falta d'acord amb les

condicions que s'estableixen en els articles següents.

1. La decisió d’adherir-se a la vaga ha de ser col·lectiva, per majoria simple sobre

el total del grup classe.

2. Aquesta decisió s'ha de comunicar a la direcció del centre, per escrit, signada

pel representant escollit pel grup, amb un mínim de 48h d'antelació.

3. L'absència no pot ser superior a un dia per setmana.
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4. La comunicació adjuntarà un resum de les causes de la falta col·lectiva.

5. La direcció del centre autoritzarà a exercir el dret a vaga únicament aquells

grups que compleixin els requisits aprovats en aquest protocol.

6. L'exercici individual del dret està condicionat a la autorització per escrit per part

dels pares, mares o tutors.

7. És responsabilitat del alumne/es signants de garantir que s'ha posat a l'abast de

tots els alumnes la informació necessària per a exercir el dret amb

responsabilitat i coneixement de causa. La direcció del centre pot reclamar

informació sobre el compliment d'aquest  requisit.

8. El dia de la vaga a l’alumnat que no ha lliurat l’autorització, i no està al centre,

se li considerarà falta injustificada i el professorat de guàrdia, o persona a qui la

direcció encarregui, trucarà a la família per notificar-li. La falta tindrà

consideració de falta injustificada i per justificar-la caldrà aportar la

documentació que es requereixi.

9. El centre, d'acord amb el consell de delegats, pot recolzar altres accions

formatives relacionades amb l'exercici d'aquest dret.

10.En l'exercici del seu dret a l'educació, l'alumnat pot decidir individualment la seva

assistència a classe.

11. És responsabilitat de l’alumnat que s’ha adherit a la vaga posar-se al dia en la

feina que s’hagi realitzat a classe el dia de la convocatòria.

2.1. DEL PROFESSORAT.

2.2.1. Assistència del professorat.

El director/a de cada centre és el responsable del control d'assistència i de puntualitat

del personal docent, amb referència tant a les activitats d'horari setmanal fix com a les

reunions d'horari no fix. El sistema de control registra les absències justificades i

injustificades segons la tipologia següent: absència per motius de salut amb durada

màxima de 3 dies consecutius; absència per assistència a consulta mèdica; absència

justificada per concessió de llicència o permís; encàrrec de serveis; formació.
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El personal docent està obligat a complir l'horari general fix, així com el calendari

d'activitats establert en la programació anual del centre. També està obligat a assistir

als claustres, a les reunions dels àmbits de coordinació que correspongui i a les altres

reunions extraordinàries no previstes en la programació general anual del centre que

siguin degudament convocades pel director/a. Les faltes d'assistència són justificades

quan hi ha llicència o permís concedits.

2.2.2. Guàrdies dels professorat

A cada professor li seran assignades les hores de guàrdia necessàries per al bon

funcionament del centre.

Cada hora es procurarà 1 o 2 professor de guàrdia, en el cas que faltés més d’un

professor a la mateixa hora, l’equip directiu es farà càrrec de la substitució. La durada

de les guàrdies és la durada de la classe. Hi ha dos tipus de guàrdia: d’hores lectives i

de pati.

Guàrdia d’hores lectives

Correspon als professors d’aquestes guàrdies les funcions següents:

a) Controlar l'estricte compliment de l'horari per part dels alumnes.

b) Mantenir l'ordre i la disciplina acadèmiques als passadissos, espais exteriors i

dependències amb alumnes sense professors.

c) En cas d'absència d'algun professor, suplir la manca d'assistència mantenint l'ordre

acadèmic a la seva classe i posar les tasques encomanades pel professor absent.

d) Signar el full de guàrdies i anotar-hi les incidències amb alumnes (ex. alumnes

expulsats), i altres fets ocorreguts.

e) Als canvis de classe, verificar que els alumnes no surtin de classe, si no és per

canviar d’aula, o esperar davant una aula especial tancada amb clau.

f)   Vigilar que no hi hagi alumnes a les aules o al pati sense professors.
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Guàrdia de pati

Els professors de guàrdia de pati hauran de mantenir l'ordre i disciplina acadèmica als

passadissos i al pati vigilant que:

a) Es compleixin les normes de convivència.

b) No hi hagi baralles ni cap altre disturbi entre els alumnes.

c) Els alumnes d'ESO no surtin fora del centre.

d) Els alumnes no es facin mal.

e) S'utilitzin les papereres i no s'embrutin el terra.

f) No hi hagi alumnes a les aules ni als passadissos, llevat de quan els calgui

utilitzar els serveis o estiguin acompanyats per un professor.

2.3. SORTIDES.

2.3.1. Sortides d’un dia

A principi de curs els departaments proposen un seguit d’activitats i, un cop

aprovades per consell escolar, són organitzades pel professorat escaient, informen

els alumnes de les característiques de l’activitat. A continuació, amb cap d’estudis i

coordinador d’activitats es concreta quin professorat hi assistirà, si hi ha alumnes

que no poden assistir-hi i altres aspectes. Els professors que van a la sortida deixen

feina a cap d’estudis per als grups que tindrien aquell dia.

L’alumnat que no participi a la sortida caldrà que presenti el full corresponent amb

la no autorització per part de la família, i romandrà a casa aquella jornada.

En qualsevol moment, el centre podrà determinar la no participació, en aquestes o

altres activitats, d’alguns alumnes, per motius raonats de salut, de disciplina o altra

circumstància.
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2.3.2. Sortides de més d’un dia

El centre preveu realitzar una sortida de més d’un dia a final de curs amb els

alumnes de 2n d’ESO. Aquesta sortida s’aprofita per dur a terme el treball de

síntesi i per això tenen un marcat caràcter cultural i pedagògic. A 3r ESO l’esquiada

i intercanvi a Alemanya. Finalment a 4t ESO el viatge de fi d’etapa. Si en una data

acordada el nombre d’alumnes que han confirmat l’assistència al viatge és baix i

poc representatiu en relació a la totalitat del grup, la direcció del centre pot decidir

que no es porti a terme o que se’n canviïn les condicions.

En qualsevol moment, el centre podrà determinar la no participació, en aquestes o

altres activitats, d’alguns alumnes, per motius raonats de salut, de disciplina o altra

circumstància.

2.4. ACTUACIONS EN CAS DE QUEIXES SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

QUE QÜESTIONI L’EXERCICI PROFESSIONAL DE PERSONAL DEL

CENTRE.

Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l’exercici

professional del personal del centre.

En el cas de queixes sobre la prestació de servei que qüestionin l'exercici

professional del personal del centre, caldrà presentar a la secretaria de l'institut un

escrit dirigit a la direcció del centre que ha d'incloure necessàriament:

• Identificació de la persona o persones que el presenten

• Contingut de la queixa

• Data

• Signatura

• Sempre que sigui possible, dades, documents o altres elements acreditatius als

fets que es plantegen.

La secretaria de l'institut registrarà l'entrada del document i el lliurarà a la direcció.
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La direcció convocarà la persona afectada, sempre amb la presència d'altres

membres de l'equip directiu, i li lliurarà una còpia del document.

S'aixecarà acta de la reunió, on hi haurà de constar:

• Identificació de les persones presents a la reunió

• Contingut de la reunió

• Data

• Signatures

En cas que la persona afectada no estigui d'acord a signar l'acta, es farà constar al

peu del document i els dos membres de l'equip directiu presents signaran com a

testimonis.

L'equip directiu obtindrà la informació necessària sobre els fets exposats i, un cop

obtinguda i escoltada la persona interessada, la direcció prendrà la decisió que

cregui oportuna.

La decisió serà comunicada per escrit a la persona o persones que han presentat la

queixa i a la persona afectada. El document es registrarà a secretaria on s'arxivarà

tota la documentació del procés.

Al document es farà constar l'òrgan al qual es pot recórrer en cas que no s'estigui

satisfet per la solució adoptada.

Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg del curs

L’alumnat és el primer interessat en el seu procés d’aprenentatge i és molt

important que sigui conscient de la seva evolució i dels seus resultats. En el cas

que hi hagi diferència d’opinions pel que fa als resultats d’una matèria amb al

professorat que la imparteix, s’ha d’adreçar al professor o professora per tal de

saber quins elements s’han tingut en compte a l’hora de qualificar-lo. Només

després d’això, i en cas que no estigui satisfet/a amb les explicacions, plantejarà la

qüestió al tutor o tutora del grup.

El professorat tutor individual és l’enllaç entre la família i el centre i la primera

instància a què s’han d’adreçar les famílies en cas de desacord amb les

qualificacions obtingudes pels seus fills i filles al llarg del curs.
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En tenir constància de la reclamació el professorat tutor recollirà informació del

membre del professorat i del membre de l’alumnat afectat i n’informarà la família.

Si tot i les explicacions del professorat tutor, la família no hi està d’acord, podrà

demanar una entrevista amb el professorat afectat. A l’entrevista hi assistirà també

el tutor o tutora  individual i, si s’escau, un membre de l’equip directiu.

El dia de lliurament de butlletins tot el professorat de l’institut estarà al centre per

poder resoldre qualsevol incidència relativa als resultats de la seva matèria.

Al juny, i després de les avaluacions finals, es disposarà dels dies que marqui la

normativa per a reclamacions.

3. DRETS I DEURES DELS PROFESSORS I DELS ALUMNES

3.1 PROFESSORAT

Segons la LEC, els professors són els professionals que exerceixen la responsabilitat

principal del procés educatiu i l'autoritat que se'n desprèn. Aquesta responsabilitat

inclou la transmissió de coneixements, destreses i valors. L'Administració educativa i

els titulars dels centres han de promoure els instruments i les condicions adequats per

al perfeccionament, la promoció i el desenvolupament professionals del professorat. El

professorat ocupa la posició preeminent en l'exercici de les seves funcions docents, en

què gaudeix d'autonomia, dins els límits que determina la legislació i en el marc del

projecte educatiu.

3.1.1. Drets del professorat

Els professors, en l'exercici de la seves funcions docents, tenen els drets específics

següents:

a) Exercir els diversos aspectes de la funció docent en el marc del projecte educatiu

del centre.

b) Accedir a la promoció professional.

c) Gaudir d'informació fàcilment accessible sobre l'ordenació docent.
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3.1.2 Deures del professorat

Els professors tenen els deures específics següents:

a) Exercir la funció docent d'acord amb els principis, els valors, els objectius i els

continguts del projecte educatiu.

b) 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.

c) Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives

necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent.

3.2 ALUMNAT

3.2.1. Drets de l’alumnat

L’institut Pic del Vent vetllarà per al compliment de tots els drets de l’alumnat recollits en

aquest apartat.

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una

educació integral i de qualitat.

2. Els alumnes tenen dret a:

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

b) Accedir a la formació permanent.

c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme

d'aprenentatge i n'incentivi i en valori l'esforç i el rendiment.

d) Rebre una valoració objectiva del seu rendiment escolar i del seu progrés

personal.

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d'avaluació.

f) Ésser educats en la responsabilitat.

g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent

d'hàbits de diàleg i de cooperació.

h) Ésser educats en el discurs audiovisual.

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de

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

eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.

l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.

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

n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu.

o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar

o accident.

3.2.2. Deures de l’alumnat

Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures

següents:

a) Assistir a classe.

b) Participar en les activitats educatives del centre.

c) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats

personals.

d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.

Els alumnes, a més dels deures que especifica l'apartat anterior, i sens perjudici de les

obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.

b) Complir les normes de convivència del centre.

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.

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

3.2.3. Representació de l’alumnat

La Cap d’Estudis del centre vetllarà per una eficient organització de l’alumnat de

manera que aquest col·lectiu disposi d’interlocutors vàlids davant dels altres estaments

de la comunitat educativa. A tal efecte procedirà a la designació d’un Delegat i un

45



Sots-Delegat per a cada grup d’alumnes, democràticament escollits pels seus

components.

Els alumnes que assumeixin aquests càrrecs els hauran d’exercir durant tot el curs

excepte si queden rellevats per força major o incompliment de les seves funcions, que

són entre d’altres:

DELEGATS:

• Assistir a les reunions del Centre en representació del grup classe.

• Informar el grup classe d’aquells acords presos a les reunions de Centre.

• Portar les propostes acordades a les assemblees de classe a les reunions de Centre.

SOTS-DELEGATS:

• Acompanyar i ajudar el delegat a les reunions de Centre.

• Substituir el delegat en totes les seves funcions en cas d’absència d’aquest.

3.2.4. Consell de delegats

El consell de delegats és format pels delegats de tots els cursos i els representants

dels alumnes al consell escolar. Les seves funcions es concentren en aquests punts:

assessorar, donar suport i ser informats pels representants de l’alumnat al consell

escolar, informar el grup classe dels acords presos en les reunions de delegats amb la

direcció del centre, participar en la decisió d’activitats culturals o festives a portar a

terme els dies previstos, fer propostes de millora de les normes de funcionament i

organització de centre que els afecti directament. El centre fomenta el funcionament del

consell de delegats establint reunions periòdiques amb la direcció per facilitar el

coneixement entre els diferents delegats del grups i acostar la direcció del centre als

delegats. Cada curs escolar es porta a terme almenys una reunió trimestral del consell

de delegats  amb direcció, a part de les que es fan amb la coordinació d’activitats.

4. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA

COMUNITAT EDUCATIVA

46



Qüestions generals

A banda de l’alumnat i professorat, la col·laboració i participació d’altres sectors de la

comunitat escolar, i molt especialment de les famílies, és considerada primordial per la

tasca educativa del centre i, per això, es compta amb un seguit d’activitats i de canals

d’informació per tal de fomentar aquest treball conjunt.

4.1. INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

Deixant a part la informació administrativa i més general, el tutor individual és el

referent pel que fa a la comunicació entre les famílies i el centre, Per qualsevol

informació sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge les famílies s’han de dirigir al

tutor individual. El tutor de grup disposa d’una hora setmanal dintre del seu horari per

realitzar entrevistes amb l’alumnat i les famílies. Aquestes reunions poden ser

convocades pel tutor o sol·licitades per la família i l’horari es fixa de mutu acord i en

funció de la urgència del tema a tractar i de la disponibilitat horària del tutor. A part de

l’entrevista personal, es poden establir altres sistemes de comunicació com la trucada

telefònica, correus electrònics o altres mitjans digitals.

4.2. ASSOCIACIÓ DE FAMILIES D’ALUMNES (AFA)

Les famílies dels alumnes, i en el seu cas aquella persona física que exerceix la funció

de tutor legal de l’alumne, tenen dret a participar en la gestió del centre mitjançant el

consell escolar o altres organitzacions, ser atesos pels tutors dels seus fills i/o per altre

professorat en l’horari fixat en la programació general del centre, assistir a les reunions

convocades, constituir associacions de famílies d’alumnes (AFA) i/o formar-ne part,

defensar els seus drets respecte a l’educació dels seus fills i elegir i ser elegit membre

del consell escolar. Com a pares o representants legals tenen aquests deures: acceptar

els objectius i els principis del Projecte educatiu del centre i la normativa recollida en

aquest reglament; col·laborar amb el professorat i altres òrgans educatius per al millor

desenvolupament de les activitats del centre; assistir a les convocatòries, individuals i

col·lectives, per tractar els assumptes relacionats amb rendiment o la conducta del seu

fill; comunicar al centre si el seu fill pateix malalties infeccioses, contagioses i

parasitàries (el centre té l’obligació d’informar d’aquests fets); assolir els acords presos

pels òrgans col·legiats del centre; justificar adequadament les absències del seu fill; i
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encara totes aquelles que es derivin d’aquest reglament. L’AFA pot disposar de les

instal·lacions del centre per reunir-se, realitzar actes o activitats extraescolars, prèvia

petició i autorització per part de la direcció del centre. Els principals objectius d’aquesta

associació és donar suport en tot allò que faci referència a l’educació de l’alumnat en el

marc de l’institut i sempre d’acord amb el consell escolar, vetllar i col·laborar en el bon

desenvolupament d’activitats diverses, promoure la participació dels pares en la gestió

del centre, facilitar la col·laboració de l’institut en els àmbits social, cultural, econòmic i

laboral de l’entorn, organitzar activitats extraescolars si s’escau, promoure activitats de

formació per a pares. Dins les activitats pròpies de l’associació també s’hi troba la

participació i representació dels pares en el consell escolar i les seves comissions, la

gestió del Pla de socialització de llibres de text, la col·laboració en el finançament de

millores de les instal·lacions, l’adquisició de material pedagògic, el manteniment del

servei de biblioteca, el suport d’actes culturals, etc.

4.3. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del

projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un

entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

Mitjançant la carta de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les

famílies en l’educació dels fills. Els pares dels alumnes i la direcció dels centres hauran

de signar el document en el moment en què l'alumnat es matriculi per primera vegada a

l'institut. S’adjunta en un annex.

5. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

5.1 Convivència i resolució de conflictes.

Qüestions generals.

L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés

educatiu. Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon

clima escolar, i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.
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5.1.1 Mesures de promoció de la convivència :

● Entrevistes individualitzades tutor/alumne i tutor/pares.

● Entrevistes individualitzades amb l’equip de psicopedagogia del centre

● Derivació cap a l’EAP o al CSMIJ.

● Coordinació amb els serveis socials de Caldes de Montbui de la zona.

● Coordinació i intervenció de la policia de proximitat (guàrdia urbana i mossos).

● Tramesa periòdica a les famílies d’informes amb les faltes d’assistència i les

incidències dels seus fills.

● Es realitzaren qüestionaris per avaluar les relacions entre iguals CESC

(Conductes i Experiències Socials a Classe).

5.1.2 Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions

El centre adoptarà les mesures necessàries que preveu la normativa vigent per

prevenir les situacions d’assetjament escolar i, si escau, afrontar-les de manera

immediata, per assegurar als afectats l’assistència adequada i la protecció necessària

per garantir-los el dret a la intimitat. La direcció de l’institut comunicarà al ministeri fiscal

qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta susceptible de ser perseguit

penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en

relació directa amb la seva activitat, sense perjudici de la continuïtat de les mesures

correctores previstes en aquest document per a l'alumnat i en la regulació disciplinària

d'aplicació als treballadors del centre d'acord amb el que preveuen les lleis.

5.2 NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA

Una convivència satisfactòria és resultat de l’aplicació diària de les normes bàsiques de

bona educació, respecte als altres i a les propietats alienes, sense descuidar el

respecte a si mateix.

5.2.1. Sobre el comportament en el centre

a) L’assistència a classe és obligatòria. S’han de justificar les absències sempre i

comunicar-les prèviament si es pot.

b) Cal arribar a classe amb puntualitat, tant a primera hora com en els canvis de classe

i després dels esbarjos.
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c) Els alumnes no poden sortir de l’aula sense permís.

d) L’alumnat ha de portar a classe els llibres i el material necessaris per a desenvolupar

les activitats previstes i ha de mantenir una actitud d’atenció, d’estudi i de treball,

respectant en tot moment les indicacions del professorat. Quan algun alumne/a no

atengui aquesta conducta i per garantir el dret a l’estudi del grup classe, el professorat

podrà fer abandonar l’aula o el taller a qui interfereixi l’activitat que s’hi desenvolupi.

e) En cas de ser expulsats de l’aula, els alumnes aniran a la sala de professors.

f) La classe s’acaba quan així ho indica el professor.

g) L’alumnat és responsable de la custòdia de les seves pertinences.

h) Si un professor/a no assisteix a classe, sense que se’n tingui l’avís des de direcció,

l’alumnat, passats 10 minuts de l’hora, ho comunicarà al professor de guàrdia o a algun

membre de l’equip directiu. En aquest cas, l’alumnat haurà de seguir les indicacions de

la persona assabentada del fet.

i) Les hores amb professor de guàrdia són hores d’estudi i de treball, i no pas lliures.

j) Les taules i les cadires es mantindran netes. No es canviaran de lloc sense

autorització del tutor o professor. Si un professor necessita canviar-les, en acabar la

classe les ha de deixar com estaven i procurar no molestar els altres grups. Tots els

alumnes del grup han de col·laborar en el manteniment i bon estat de les instal·lacions,

participant en tasques d’endreça, neteja, etc.

k) L’alumnat no pot romandre a les aules de plàstica, tallers, laboratoris, etc., sense la

presència d’un professor/a. El professorat tindrà la cura i la responsabilitat de tancar

l’aula o el taller utilitzat un cop acabada la classe.

l) L’alumnat usuari dels portàtils disposarà d’unes normes d’utilització que estaran

col·locades en un lloc visible a l’aula. Les normes seran d’obligat compliment i cal que

cada professor/a les faci respectar. En cas de detectar alguna incidència als

ordinadors, el professor/a en prendrà nota i ho notificarà al coordinador informàtic

mitjançant el correu electrònic.

m) Per motius d’higiene i de neteja, per fomentar el respecte a l’entorn i a totes

aquelles persones que estudien, treballen o utilitzen els serveis del centre, no es

consumiran menjars ni begudes a l’interior dels edificis escolars, així com al gimnàs.

Tampoc es llençaran objectes ni papers a terra, ni es faran accions que embrutin les

dependències interiors o exteriors de l’institut. Totes les aules disposen de contenidors
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per a la recollida selectiva de paper i rebuig. Als passadissos hi ha contenidors per a

plàstic i envasos i matèria orgànica. Al pati hi ha contenidors de rebuig.

n) No es pot cridar ni crear aldarulls en les dependències i patis de l’Institut, mantenint

en tot moment una actitud responsable que faciliti la convivència, el treball i l’estudi.

o) Totes les persones vinculades a l’institut han de respectar les pertinences alienes i

del propi centre. Els alumnes s’han de fer responsables de les seves pertinences. El

centre no es farà càrrec dels objectes personals de valor dels alumnes ni de les

pertinences que hagin estat objecte de pèrdua, deteriorament o robatori.

p) Els integrants de la comunitat educativa, en qualsevol de les activitats de l’institut,

hauran de tenir un tracte correcte amb les persones, utilitzar un vocabulari adequat i

mantenir les normes bàsiques d’educació i respecte amb els altres.

q) L’alumnat no pot convidar al recinte escolar persones alienes a la comunitat

educativa, sense estar degudament autoritzades.

r) La normativa vigent prohibeix fumar en tot el recinte escolar. Aquesta prohibició

afecta alumnes, professors, PAS i qualsevol persona que sigui dins del recinte de

l’institut, a l’interior de l’edifici i al pati.

s) L’alumnat no pot fer ús sense permís de xarxes wi-fi, ordinadors, portàtils, mòbils i

aparells electrònics de reproducció i/o gravació de veu, so o imatge, en tot l’edifici, en

qualsevol de les seves possibilitats (trucar, escoltar música, visionar imatges,

enregistrar...). El mòbil de l’alumne al centre sempre ha d’estar completament apagat i

desat. D’igual forma, l’alumnat no pot fer ús ni ostentació del mòbil en tot el recinte

escolar tret d’usos didàctics i/o finalitats pedagògiques amb el vist i plau del

professorat.

Durant el temps d’esbarjo, només en el pati i la cantina serà permès el seu ús: es

poden utilitzar els dispositius mòbils per connectar-se a Internet i enviar missatges. Es

podrà escoltar música sempre i quan es faci de manera respectuosa (volum baix i

sense molestar). Aquesta activitat no ha de suposar arribar tard a l’aula o que el

professor hagi d’avisar a un alumne per entrar a l’aula. Està totalment prohibit fer fotos,

vídeos i enregistraments sonors.

Si al llarg de la jornada lectiva es produeix qualsevol situació d’emergència que

requereixi que la família i l’alumne es posin en contacte, es podrà fer ús del telèfon de

l’institut per efectuar avisos urgents.
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En el cas d’ús indegut de telèfons mòbils, ginys de reproducció musical o audiovisual o

dels ordinadors portàtils, s’iniciarà un protocol que comportarà ser sancionat amb la

retenció en dipòsit dels aparells fins que els vingui a recollir alguna persona major

d’edat de la seva família o responsable de l’alumnat afectat. Els aparells quedaran sota

la custòdia del cap d’estudis o d’alguna altra persona de l’equip directiu.

A les sortides es podrà portar mòbil, i es podrà utilitzar en les activitats pedagògiques

que es realitzin, si escau.

t) Només poden utilitzar l’ascensor els alumnes que tinguin la mobilitat reduïda i

sempre acompanyats d’un professor o d’un membre del PAS.

u) Els alumnes de 3r sortiran al pati per la porta d’accès del final del passadís

d’administració, els alumnes de 4t per les escales d’accés a la porta principal. Els

alumnes de 1r per l’accés contigu a l’aula de música. Els alumnes de 2n accedeixen al

pati directament des de la sortida dels mòduls.

v) No es permetrà que els alumnes surtin al lavabo durant el temps de classe, si no és

per causes plenament justificades a criteri del professorat. En aquest cas, el professor

només deixarà sortir un alumne cada vegada

w) Els alumnes no poden sortir del centre durant els esbarjos. L’alumnat en general ha

de sortir al pati i no podrà romandre a l’interior de l’edifici . Només es farà una excepció

quan les circumstàncies meteorològiques desaconsellin la sortida dels alumnes a

l’exterior durant el temps d’esbarjo o quan els alumnes hagin estat convocats per un

professor, sempre que estiguin sota la seva custòdia i responsabilitat.

x) Queda expressament prohibida la pràctica de qualsevol tipus de joc que pugui induir

a la violència (fer-se empentes, colpejar-se, donar pilotades, etc.) o ocasionar danys a

les persones o les instal·lacions del centre.

z) Les famílies no poden enregistrar als alumnes dintre de l’edifici, en dies en què es

realitzin  esdeveniments festius.

5.2.2 Sobre la conservació i l’ús de les instal·lacions

a) L’alumnat ha de respectar i utilitzar correctament els béns mobles, immobles i les

instal·lacions de l’institut. La reparació dels desperfectes ocasionats intencionadament

o per negligència anirà a càrrec de l’alumne o grup d’alumnes que els hagi ocasionat.

En tot cas la responsabilitat subsidiària serà dels pares o tutors legals.
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b) La utilització dels equipaments i instal·lacions de les aules, tallers o laboratoris

s’adequarà a les indicacions del professor i/o a les especificacions tècniques dels

aparells. Els desperfectes malintencionats o derivats d’un mal ús, quan no es pugui

determinar la responsabilitat directa sobre una o diverses persones, seran imputables

al conjunt d’alumnes del grup que va utilitzar aquell equipament o va ocupar l’espai

amb anterioritat a la detecció dels desperfectes.

c) En tots els casos es respectaran les normes de seguretat pròpies de l’activitat que

es realitzi. El no seguiment d’aquesta norma pot implicar perill de lesions per a un

mateix i per als altres. Per aquest motiu, es podrà sancionar, a proposta raonada del

professor, els alumnes que incompleixin aquest precepte bàsic de tota activitat.

d) Sempre que un professor/a es trobi amb una situació de mal ús de material o

d’instal·lacions, sigui professor/a directe o no del grup o de l’alumne que origina el mal

ús, cal que li faci una reflexió al respecte i li demani que reculli, netegi, endreci, etc., el

que estava fent de forma incorrecta.

e) Els despatxos, la sala de professors, les dependències de secretaria i la consergeria

són espais d'accés restringit i els alumnes només podran accedir-hi quan siguin

requerits per algun membre del claustre o de serveis.

5.3 RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT

5.3.1 Tipologia

Les disposicions legals distingeixen dues classes d’irregularitats:

- d’una banda, les conductes i actes contraris a la convivència;

- de l’altra, les faltes greument perjudicials per a la convivència.

Segons la gravetat de la incidència: conductes inadequades (o faltes lleus), conductes

contràries a les normes (o faltes greus). Cada tipus d’infracció disposa de mesures

correctores i sancions específiques, que s’aplicaran d’acord amb la mena d’acte que

s’hagi comès. Però, a més, la primera classe de conducta tenen caràcter acumulatiu,

per tal de penalitzar la reiteració en actuacions incorrectes.

5.3.2 Competència sancionadora
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Les conductes i els actes contraris a la convivència de l’alumnat són objecte de

correcció del centre si tenen lloc dins del recinte escolar o durant la realització

d’activitats complementàries i extraescolars, o la prestació de serveis escolars de

transport o d’altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l’adopció de mesures

correctores i sancionadores que escaiguin els actes de l’alumnat que, encara que

tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivades per la vida escolar o hi estiguin

directament relacionades i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat

educativa.

L’aplicació de les mesures correctores correspon a:

- Full falta de convivència: Qualsevol professor del centre.

- Full falta greu: Cap d’estudis. L’Equip directiu, valorarà prèvia incoació d’un

expedient, que pot ser pactat amb la família o ordinari. El procediment que cal

seguir en el cas d’incompliment de les normes del centre per part de l’alumnat

està explicat en el dossier d’orientació per al professorat (veure l’annex del

present document) que es dóna a principi de curs.

5.3.3 Criteris i circumstàncies d’aplicació de les mesures correctores i

sancionadores

L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar l’alumnat de l’exercici del

dret a l’educació. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions

que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal de l’alumnat. Per a la

graduació en l’aplicació de les sancions s’han de tenir en compte els criteris següents:

- El nivell escolar i les circumstàncies personals, familiars i socials de l’alumne

afectat.

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

- La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat

i de la resta de l’alumnat.

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

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

Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat:
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- El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.

- No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència

al centre.

- La petició de disculpes en els casos d’injúries, ofenses i alteracions del

desenvolupament de les activitats del centre.

- La falta d’intencionalitat.

- El rescabament amb celeritat i eficàcia de la falta feta quan aquesta faci

referència a la sostracció i/o deteriorament de material del centre o de qualsevol

membre de la comunitat educativa.

Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne/a:

Qualsevol acte que atempti contra el deure a no discriminar els membres de la

comunitat educativa per raó de gènere, sexe, raça, naixença, religió, aspecte físic o

qualsevol altra circumstància personal o social.

- Causar danys, injúries o ofenses als companys o companyes que es troben en

una situació de desigualtat de condicions.

- La premeditació i/o la reiteració.

- Col·lectivitat dels fets.

- La publicitat manifesta dels fets.

- La dificultat en el rescabalament de la falta feta per temps transcorregut, o

negligència manifesta respecte al tracte del material afectat.

- Haver tingut una falta greument perjudicial per a la convivència al centre durant

el curs escolar anterior, especialment si es tracta d’alumnat repetidor. En tot cas,

els actes o conductes que fa referència a faltes greus del present document i

basats en l’article 37.1 de la LEC, s’han de considerar especialment greus, i en

conseqüència 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.

5.4 CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE I MESURES

CORRECTORES
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5.4.1 Faltes lleus

Es consideren faltes lleus les conductes i actes següents:

a) Interrompre el normal desenvolupament de la classe.

b) No portar el material necessari a l’aula de manera reiterada.

c) No fer cas dels advertiments del professor.

d) El deteriorament no greu, causat intencionadament o per negligència, de les

pertinences o dependències del centre o de qualsevol membre de la comunitat

educativa.

e) No fer cas de les instruccions del professor.

f) Negar-se a treballar.

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

escolar que es basi en algun dels apartats que l’alumnat té com a deure i que no

constitueixi falta greu.

Les mesures correctores que podran imposar-se per a les faltes lleus són les següents:

a) Amonestació oral.

b) Suspensió del temps d’esbarjo.

c) Realització de treball complementari.

d) Realització de tasques educadores fora de l’horari lectiu.

e) Sortir una estona de l’aula.

5.4.2 Faltes greus

Es consideren faltes greus les conductes i actes següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat i de no assistència a classe.

b) Els actes d'incorrecció, de desconsideració, amenaça o ofensa envers els altres

membres de la comunitat escolar.

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

centre

d) Els actes d'indisciplina contra membres de la comunitat escolar.

e) El deteriorament causat intencionadament o per negligència, de les dependències

del centre, o del material d'aquest o del de la comunitat escolar.
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f) La gravació, no autoritzada, d’imatges de qualsevol membre de la comunitat

educativa.

g) Fumar a dins del recinte escolar.

h) Fer ús i/o ostentació del mòbil sense permís del professorat i negar-se a entregar-lo

a requeriment del professor/a.

i) 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.

j) 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.

k) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a

la salut, i la incitació a aquests actes.

l) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre.

m) Marxar del centre sense permís durant l’horari lectiu.

n) Portar a l’institut i consumir-hi o induir al consum de substàncies no permeses,

begudes alcohòliques o qualsevol altra substància estupefaent prohibida per la

legislació vigent.

o) L’acumulació de faltes lleus.

Les mesures correctores que podran imposar-se per a les faltes greus són les

següents:

a) Amonestació oral i compareixença immediata davant d’un membre de l’equip

directiu.

b) Privació del temps d’esbarjo.

c) Amonestació escrita.

d) Realització de tasques educadores i/o la reparació econòmica dels danys causats al

material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.

e) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del

centre.
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f) Canvi de grup o classe de l’alumne

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

a 20 dies lectius.

h) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

La imposició de les mesures correctores s’han de comunicar formalment als pares dels

alumnes, quan aquests són menors d’edat. Els actes i incorreccions considerades

conductes contràries a les normes de convivència del centre prescriuen pel transcurs

del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores

prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició.

Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la

convivència

a) 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. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials

per a la convivència, l'alumne, i la seva família en els menors d'edat, reconeixen de

manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la directora,

o el cap d’estudis, imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar

constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció

per part de l'alumne i, en els menors d'edat, dels seus pares.

b) La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un o

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.
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c) De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, en el

cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense 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'estableix i es proposa o hi

puguin formular al·legacions. El termini per realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de

la realització del qual n'ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el

termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.

d) 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 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.

e) Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels pares, 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.

f) 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 dels pares. Quan no s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa

la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La sanció

d'inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de
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garantir a l'alumne un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Ensenyament

ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar

directament la nova escolarització de l'alumnat en qüestió. Les faltes greument

perjudicials per a la convivència prescriuen pel transcurs d'un termini de tres mesos

comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres

mesos des de la seva imposició.

5.4.3 Faltes d’assistència a classe i puntualitat.

Estan considerades com a conductes contràries a les normes de convivència en el

centre. Si l’alumne s’incorpora al centre quan l’activitat lectiva ja s’ha iniciat,

s’incorporarà a la classe amb el raonament dels motius de l’absència. Els alumnes

hauran de romandre dins del recinte educatiu durant tot l’horari escolar, inclòs el temps

d’esbarjo. En cas que un alumne hagi de sortir de l’institut en hores lectives, caldrà una

autorització escrita dels seus pares. L’imprès per a aquest permís d’autorització de

sortida es pot trobar tant a secretaria com al web del centre. Els tutor és el responsable

de fer el seguiment de l’assistència i la puntualitat de l’alumne.

Si un alumne falta a una prova o examen, i aquesta absència repercuteix en

l’avaluació, el professor decidirà si li fa l’examen en un altre moment o, depenent del

tipus de prova i de la tipologia de l’assignatura, acumula la matèria en el següent

examen. Si la falta es pot preveure, l’alumne ha d’avisar (aquest avís no implica que la

falta estigui justificada). Si és una falta imprevista, els pares han de trucar a primera

hora del matí demanant al professor de guàrdia que avisi el professor de l’assignatura

(o el tutor) dels motius pels quals el seu fill no vindrà a fer l’examen. El professor pot

exigir un certificat oficial.

Per fer el control d’assistència es portaran a terme les actuacions següents:

a) Els professors controlaran la puntualitat i l’assistència mitjançant el document que hi

ha al google drive de faltes. Aquests activaran la casella R en cas de retard o F en cas

de falta d’assistència. A primera hora, a més, el professorat de guàrdia recabarà els

alumnes que no han vingur, passarà aquesta informació a l’administrativa, que haurà
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d’informar a les famílies les absències dels seus fills, en el cas que no hagin avisat de

l’absència amb antelació.

b) El tutor revisarà en el registre acumulatiu de faltes d’assistència/justificacions (cada

professor - tutor té el seu) les hores en què l’alumne ha faltat a classe al llarg de la

setmana i, si cal, parlarà amb l’alumne per comprovar-ho en la següent hora de tutoria.

Les absències i els retards reiterats es valoraran en les reunions d’equip docent.

c) El tutor individual de l’alumne afectat procurarà solucionar el problema parlant amb

l’alumne i amb la seva família. Si no es resol, ho comunicarà al cap d’estudis i a la

psicopedagoga. En el cas que continuïn les absències, la psicopedagoga n’informarà

els serveis socials. D’aquesta manera i en aquest moment s’aplica el protocol

d’absentisme .

Les mesures correctores que es duran a terme seran les següents:

Puntualitat a primera hora: el cinquè dia que un alumne arriba tard, el professor de

guàrdia n’informa a cap d’estudis i l’alumne es queda en aquell mateix moment a copiar

les normes. La reiteració pot implicar, com a mesura correctora, una ampliació d’horari .

Puntualitat entre classe i classe: cada professor farà constar els retards al registre

telemàtic i, si ho creu convenient, disminuirà la nota d’actitud. En cap cas l’alumne es

quedarà fora de classe.

Cada departament inclourà en els seus criteris d’avaluació la penalització en la nota

trimestral per faltes injustificades. El tutor informarà a les reunions d’equip docent de la

naturalesa de les faltes produïdes. La sortida del centre en hores lectives pot ser

penalitzada amb una sanció. Si l’alumne s’incorpora al centre quan l’activitat lectiva ja

s’ha iniciat, s’incorporarà a la classe si el professor creu que no trenca el ritme de la

classe i els raonaments dels motius de l’absència són justificats. En cas que un alumne

menor d’edat hagi de sortir de l’institut en hores lectives, caldrà una autorització escrita

dels seus pares. L’imprès per a aquest permís d’autorització de sortida es pot trobar

tant a consergeria com al web del centre. Els tutor és el responsable de fer el

seguiment de l’assistència i la puntualitat de l’alumne.

Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat
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En cas que un grup classe faci una falta d’assistència col·lectiva injustificada, es

considerarà una falta greu.

Informació a les famílies de les faltes d’assistència i retards

S’enviarà a les famílies, per correu electrònic o correu ordinari, un informe de faltes i

d’incidències del seu fill, si s’ha superat el nombre de faltes injustificades establert en

l’apartat 2.1.10 d’aquest document. Aquest llistat té caràcter informatiu. Això no exclou

que, en la comunicació que s’estableix entre el tutor i la família, es tracti d’aclarir

l’origen de les faltes d’assistència o dels retards, i que l’alumne hagi de justificar

puntualment davant dels professors les faltes que coincideixin amb les dates de

realització d’exàmens o lliurament de treballs. Quan estigui previst que es produeixi una

falta d’assistència convé que la família de l’alumne ho comuniqui amb antelació al seu

tutor/a o el mateix dia trucant al centre. També és convenient que els pares informin els

tutors en cas de faltes d’assistència d’un alumne per motiu de malaltia o qualsevol altra

causa. El tutor informarà a les reunions d’equip docent de la naturalesa de les faltes

produïdes.

5.4.4 Protocol d’actuació del professorat davant una falta de convivència

relacionada amb mòbils.

Dins de l’aula:

Si dins de l’aula el professorat detecta un ús incorrecte del mòbil per part d’un alumne i

és la primera vegada que s’ha comés aquesta acció, es pot realitzar només una

amonestació verbal que no ha de comportar un full de falta de convivència ni un avís a

la família. Aquest advertència ha de servir perquè no es repeteixi aquesta situació,

informant a l’alumne de les conseqüències si es tornés a donar aquesta circumstància.

En cas de que es repeteixi un segon cop s’hauria de requisar el mòbil, el professor

decidirà si es torna al finalitzar la classe o bé en acabar la jornada lectiva d’aquell

mateix dia. A l’haver reiterat en aquesta falta, se li farà un full de falta de convivència

amb avís a la família. Aquesta falta quedarà reflectida en la graella de disciplina
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mitjançant una M, de manera que qualsevol professor podrà saber si a aquell alumne ja

ha tingut alguna falta relacionada amb el mòbil.

Si es torna a donar una tercera vegada una situació d’indisciplina amb el mòbil, es

requisarà el mòbil comportarà un full de falta greu (la sanció serà d’ampliació d’horari) i

el mòbil es donarà en el mateix dia a les 14.35 h, no abans. El professor responsable

informarà a la família, i entregarà el mòbil a direcció, ja que serà l’equip directiu qui el

retorni a l’alumne.

Als passadissos:

La manera d’actuar serà anàloga:

1r Amonestació verbal

2n Custòdia del mòbil fins finalitzar la jornada lectiva è full de falta de convivència, avís

a la família, marcar al document de disciplina amb una M.

Si hi ha enfrontament, s’avisa directament a la Cap d’Estudis i comportarà un full greu.

3r Custòdia del mòbil que s’entrega a direcció que serà qui el retorni. Full greu i es

marca amb una M al document de disciplina.

Actuacions que es duran a terme si hi ha acumulació de faltes de disciplina

relacionades amb el mòbil:

· Es demanarà el compromís a la família que durant una setmana l’alumne no porti el

mòbil al centre.

· Es requisarà el mòbil, per part de direcció a l’alumne a les 8.00 h i es retornarà a les

14.35 h durant una setmana.
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Incomplir de manera reiterada aquesta norma pot comportar una expulsió del centre

entre 1 i 5 dies.
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6. NORMATIVA COVID
Com a conseqüència dels esdeveniments succeïts arran de la pandèmia per COVID19,

s’ha creat un pla d’actuació on s’indiquen les mesures establertes per indicació del

Departament de Salut i el Departament d’Educació. Aquest pla és un document viu que

tindrà en compte els nous protocols que es vagin actualitzant d’acord amb el

PROCICAT.

Les normes de funcionament i organització del centre es regiran en base al que es

contempla al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc

de la pandèmia, aprovat pel PROCICAT el 3 de juliol de 2020, i que queda detallat en

els següents documents:

● Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el

marc de la pandèmia.

● Mesures complementàries al Pla d'actuació
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https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Adaptacio_mesures_Pla_actuacio.pdf


7. NORMATIVA REGULADORA

● LOMCE. Llei Orgànica, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat

educativa.

● LOE. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE, 106, de 4-05-2006).

● LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC 5422, de 16-07-2009).

● Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC

5686,de 5-08-2010).

● Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius

públics i del personal directiu professional docent. (DOGC 5753, de 11-11-2010).

● 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. (DOGC

4670, de 6-07-2006). Derogats l’article 4 i el títol IV pel D. 102/2010.

● Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. (DOGC 4915, de

29-06-2007)

● Ordre EDU/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 (DOGC 5155, de 18-06-2008)

● ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment,

els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació

secundària obligatòria.

● Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal (BOE 281, de

24-11-1995), modificada per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre /BOE

283, de 25-11-2003)

Document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació

secundària per al curs 2020-2021

Aquestes Normes d’organització i funcionament del centre es consideren modificades,

sense cap altre tràmit, en tot allò que s’oposi a les normes vigents per canvi o aparició

d’aquestes.

66

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=480169
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?cido&dogc/2010/11/20101111/10300020.pdf
https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?cido&dogc/2010/11/20101111/10300020.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=403808&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451704
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451704
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=451704
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=527072
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=527072
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=527072
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/ordre_avaluacio_eso.pdf
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/ordre_avaluacio_eso.pdf
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/ordre_avaluacio_eso.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf


Cadascuna de les parts de la comunitat docent podrà proposar al Consell Escolar els

canvis que consideri oportuns en aquestes Normes d’organització i funcionament del

centre.  La seva modificació l’aprovarà el Consell Escolar.

7. ANNEXOS

● Carta de Compromís

● Autorització ús i serveis recursos digitals

● Full de comunicació de malalties

● Full d’autorització de drets d’imatge signat pels pares

● Autorització de sortides locals

● Full de falta de Convivència

● Full de falta greu

● Sol·licitud de permís del professorat

● Guàrdia - Atenció al grup
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https://drive.google.com/file/d/1JIgEqW0Np__2uHrNP7jzNihkjfUgQuU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iey0kNloflUT5Zk1AAy5MXzmnMEQX7Xe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQLfN5aDnT3Qf3c5R2gDBFKKcZj4uMsA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JuSQlmzGc06y17v034m7w2ZXYFg-YBlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XYIV0OR0-zIy98-VxIanQsd8dstDHaum/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lu7tNtXvdj5S4N1JszfQ654M7kW6Mz3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v2vMAlt2zgwDPhNNv0utpGcIqcfC_c6s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpRzk-gVoxpUh1HRdsbGAVzuEXV9CEVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bL3qsgnjakofRonxE-7VSgSUAW3R0hn5/view?usp=sharing

