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TÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 

Són finalitats del present document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
proporcionar un marc de referència  per al funcionament de la institució escolar i per a cadascun 
dels sectors que formen la comunitat educativa de l’Institut d’Educació Secundària Serra de 
Miramar, d’acord amb els principis establerts per la Constitució. LLEI 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Educació. DECRET 102, 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

 
El document de Normes d’Organització i Funcionament del centre està elaborat, d'acord amb el 
que s'estableix al Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius: 

Article 19 Normes d'organització i funcionament del centre. Contingut 

1. En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’han de determinar: 

a) L’estructura organitzativa de govern i de coordinació del centre, i la concreció de les 
previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica, el rendiment de 
comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si escau, 
l’aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

b) El procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu. 

c) Els mecanismes que han d’afavorir i facilitar el treball en equip del personal del centre. 

d) Les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la 
comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, 
col·lectivament i individualitzadament, així com els mecanismes de publicitat necessaris 
perquè les famílies puguin exercir el seu dret a ser informades. 

e) L’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de 
mediació, així com la definició de les irregularitats en què pot incórrer l’alumnat quan no 
siguin greument perjudicials per a la convivència i l’establiment de les mesures correctores 
d’aquestes irregularitats i les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de 
la conducta de l’alumnat. 

f) En els centres privats sostinguts amb fons públics, les funcions atribuïdes al claustre del 
professorat i l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i de tutoria. 

g) La resta d’elements necessaris per a l’organització i funcionament del centre d’acord amb 
el contingut d’aquest Decret. 

2. Les normes d’organització i funcionament poden incloure entre d’altres aspectes, els següents: 

a) Determinar òrgans i procediments de participació de la comunitat escolar en el 
funcionament del centre. 

b) Regular la constitució d’altres agrupacions que pot constituir l’alumnat, a banda de les 
associacions d’alumnes. 

c) En els centres públics, atribuir al claustre de professorat, en el marc de l’ordenament 
vigent, altres funcions addicionals a les previstes legalment. 
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d) En els centres privats concertats, atribuir al director o directora, en el marc de 
l’ordenament vigent, altres funcions addicionals a les previstes legalment. 

Aquest document de Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la seva aplicació es 
desenvoluparan tenint sempre presents els principis generals següents: 

a) El desenvolupament de l’educació i la convivència dins d’un marc de tolerància i respecte a la 
llibertat de l’individu, a la seva personalitat i conviccions, que no podran ser pertorbades per 
cap tipus de coacció ni obligació d’assumpció d’ideologies o creences determinades. 

b) El dret de tots els membres de la comunitat a intervenir en les decisions que els afectin 
mitjançant els seus representants lliurament elegits. 

c) L’orientació dels alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat de la seva 
pròpia educació i de les activitats complementàries de tipus cultural i associatiu, recreatiu o 
similar que aportin un enriquiment a la seva educació i formació . 

d) El dret de tots a expressar el seu pensament, idees i opinions, amb respecte a les llibertats 
acadèmiques que corresponen als professors. 

e) Assegurar l’ordre intern que permeti assolir amb major plenitud els objectius educatius del 
centre escolar. 

f) Vigilar el compliment dels deures i obligacions inherents als drets de cadascun dels individus 
components de la comunitat escolar. 

g) Vigilar, avaluar i sancionar les normes inherents al present document de NOFC, sempre amb 
esperit de comprensió i recerca de solucions per damunt de la repressió i el càstig. 

h) Autoavaluació i proposició d’esmenes o variacions al present document NOFC, segons 
s’evolucioni i s’adapti a la realitat escolar i a la normativa vigent. 

i) Estimular la participació dels membres de la comunitat educativa. 
 

Entenem les NOFC com una eina que ha de servir per regular la vida interna del centre, i establir 
de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat 
educativa, plasmant les regles que obliguin a tots els qui, d’una manera o altra, participin en l’acte 
educatiu, i garanteixin al mateix temps els drets que la legislació vigent els atorgui. 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 
L’aplicació de les presents NOFC afecta a tots els integrants de la comunitat escolar pròpia de 
l’Institut Serra de Miramar, de la localitat de Valls. 
Aquests membres integrants seran els següents: 

a) Alumnes inscrits en aquest Institut des de la seva matriculació fins a la seva baixa o 
cessament, sigui per fi d’estudis i escolarització o per qualsevol tipus de trasllat. 

b) Professors en funcions al centre en qualsevol de les seves modalitats; definitius, provisionals, 
interins, substituts... 

c) Pares, mares i tutors legals d’alumnes des del moment de la matriculació dels seu fill/s  i/o 
filla/es, i fins a la seva baixa del centre i amb possessió de la pàtria potestat sobre ells. 

d) Personal d’administració i serveis, PAS. 
e) Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin part de la 

comunitat escolar.  
f) Voluntariat, en el marc de ser Comunitat d’Aprenentatge: familiars, alumnat URV, 

exalumnes...) 
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El seu àmbit físic d’aplicació serà: 

a) Els recintes propis de la comunitat escolar. 
b) Qualsevol lloc o edifici on s’hagués desplaçat la comunitat escolar en la seva totalitat o un 

grup disgregat ( curs, nivell, grup menor…) amb l’entitat i representativitat que li és pròpia, 
sigui a la mateixa localitat o fora d’ella. 
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TÍTOL 2 : CONCRECIÓ I PREVISIONS PEC 
 
 
2.1- Per orientar l’organització pedagógica. 
 
L’institut Serra de Miramar som una escola catalana pública que ens definim com a inclusiva, laica 
i respectuosa amb la pluralitat. Intentem proporcionar als nostres alumnes la capacitat de formar 
part activa de la societat del segle XXI. Afavorim l’aprenentatge cooperatiu: la inclusió,  la 
integració amb l’entorn, l’ús de les noves tecnologies, la sostenibilitat, la satisfacció personal i la 
participació. Som un centre que potenciem el desenvolupament integral del nostre alumnat, partint 
dels punt forts que cadascun tenim i tractant d’enfortir els punts febles, aprofitant les oportunitats 
que se’ns  ofereixen. 

Volem aconseguir que: 

 1.- Cada alumne/a pugui desenvolupar al màxim les seves competències per assolir els reptes 
futurs personals, acadèmics i socials. Per la qual cosa ens proposem que  l’alumnat: 

• Reconegui les pròpies emocions i les canalitzi en positiu. 
• Sigui capaç d’aprendre a treballar cooperativament. 
• Desenvolupi la capacitat de raonament i l’esperit crític. 
• Es responsabilitzi dels seus propis aprenentatges. 
• Millori les competències comunicatives lingüístiques: orals i escrites. 
• Millori les competències en l’àmbit matemàtic. 
• Integri dins el treball quotidià les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement. 
• Participi en la sostenibilitat per a un millora del medi ambient. 
• Experimenti, manipuli i recerqui per tal d’arribar a construir nous coneixements i plantejar-se 

noves perspectives. 
 

2.- L’institut promogui oportunitats de: 

• Formació als membres de la comunitat educativa. 
• Participació i corresponsabilitat de tots els sectors de la comunitat educativa, afavorint 

l’intercanvi d’idees  i opinions. 
3.- S’actualitzi i completi la documentació pròpia del centre. 

4.- S’afavoreixi i potenciï els equipaments necessaris per un bon funcionament del centre. 

5.- S’incloguin processos de mediació escolar en la resolució de conflictes. 

6.- L’institut sigui un referent de la inclusió. 

 
2.2-  Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del PEC. 
 
La nostra prioritat és aconseguir la màxima qualitat educativa i un bon ambient de treball des d’un 
model de direcció que permeti unir eficàcia i gestió amb democràcia i treball en equip. 

Pretenem ser un equip directiu: 

Ø Obert: mantenint i potenciant unes bones relacions amb l’entorn, municipi, barri, entitats, 
famílies, professors, alumnes, PAS... 

Ø Participatiu: que faci possible el compartir responsabilitats, que afavoreixi la integració de 
tots els sectors de la comunitat educativa en la vida escolar i en la presa de decisions. 
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Ø Transparent: amb una gestió de tots els àmbits rigorosa, transparent, eficaç i que faci 
possible l’optimització dels recursos materials, econòmics i humans. 

Ø Amb projecció de futur: donant sortida als problemes del dia a dia, però sobretot, amb 
una visió global i un projecte de futur per al centre. 

Ø Amb una estructura organitzativa àgil i operativa: adaptant l’organització de l’equip 
directiu a les necessitats del centre. 

Ø Dinàmic: capaç d’adaptar el Projecte Curricular de Centre a la realitat educativa, és a dir, 
coherent en la formulació d’objectius i en l’aplicació dels criteris d’avaluació coherents a la 
individualitat de cada alumne. 

Ø Autocrític: amb capacitat de realitzar una avaluació del seu funcionament, de l’eficàcia 
dels processos d’aprenentatge i en general de la gestió de tos els àmbits. 

Ø Innovador: obert a la innovació pedagògica i tecnològica, facilitant la incorporació de les 
TIC, l’intercanvi amb alumnes d’altres països, fent la música en llengua anglesa... 

Ø Rigoròs: acomplint les directius donades pel Departament d’Ensenyament. 
 
2.3-  Aprovació, revisió i actualització PEC. 
 

2.3.1- Aquestes  NOFC podran ser modificades pel Consell Escolar a proposta d’algun dels 
estaments que hi són representats.  

2.3.2- Les modificacions presentades hauran de ser aprovades per majoria absoluta dels seus 
membres. 

2.3.3- Qualsevol canvi en la legislació de rang superior que afecti aquestes normes, implicarà la 
modificació immediata de la norma afectada. 

2.3.4- Un cop realitzada la valoració anual dels objectius de centre per mitjà dels indicadors de 
progrés i realitzat el corresponent anàlisi per part de les comissions se’n faran les modificacions 
oportunes en el PEC. 
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TÍTOL 3: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ  DEL CENTRE 
 
L’estructura d’organització i gestió de l’Institut Serra de Miramar ha de permetre i facilitar: 
• L’autonomia de gestió organitzativa i pedagògica de l’institut i la definició dels seus objectius. 
• L’assoliment dels objectius didàctics i pedagògics que s’imparteixen i la seva adequació a les 

necessitats de l’entorn i context sociocultural. 
• La participació de la comunitat educativa en la direcció i gestió del centre i l’exercici dels drets i 

deures dels membres que la componen. 
• La millora dels processos d’ensenyament  i aprenentatge dels/les alumnes i la seva avaluació. 
• La investigació i innovació educatives i la formació del personal docent. 
 
ÒRGANS DE GESTIÓ UNIPERSONALS I COL·LEGIATS. Títol IX. Capítol 1. Art. 139 Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 
 
L’estructura de gestió de l’Institut Serra de Miramar, està formada per: òrgans de govern i òrgans 
de coordinació didàctica i tutoria. 
 
3.1- ÒRGANS DE GOVERN 

 
3.1.1- Col·legiats 

 
CONSELL ESCOLAR . Art. 148 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 
És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’institut i lòrgan de programació, 
seguiment i avaluació general de les seves activitats. Està format pels següents membres: 
directora, cap d’estudis, 4 professors/es, 2 alumnes, 1 representant de l’AMPA, 1 pare/mare, 1 
representant de PAS i un representant de l’ajuntament i el secretari. 
Són comissions específiques del consell escolar de l’institut: 
Comissió permanent: formada per la directora,  el cap d’estudis, 1 professor/a, 1 pare/mare, 1 
alumne/a i el secretari. 
Comissió econòmica: formada per la directora, 1 professor/a, 1 pare/mare, 1 alumne/a i el 
secretari. 
Comissió de convivència: per la directora  el cap d’estudis, 1 professor/a, 2 pares/mares, 2 
alumnes i el secretari. 

 
CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES. Art. 146 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. 
És l’òrgan de participació del professorat en el control i la gestió de l’ordenació de les activitats 
educatives i del conjunt d’aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el 
presideix el director/a del centre. 
 
3.1.2- Unipersonals 
 
Són òrgans unipersonals de l’Institut el director/a, el secretari/a, el cap d’estudis i el/la        
coordinador/a pedagògic/a. Constitueixen l’equip directiu (Art. 147 Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació), que és l’òrgan executiu de govern dels centres públics i que ha de treballar de 
manera coordinada en el compliment de les seves funcions. Assessora el director/a en matèries 
de la seva competència i elabora la Programació Anual, el Projecte Educatiu de Centre, les 
Normes d’organització i funcionament del centre i la Memòria Anual de l’institut. Així mateix, 
afavoreix la participació de la comunitat  educativa i estableix els criteris per a l’avaluació interna 
del centre i coordina l’actuació dels òrgans unipersonals de coordinació. Elabora la carta de 
compromís (Títol 1. Capítol 1. Art. 7 del Decret  102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius); expressa els       compromisos  que cada família i el centre s’avenen a adquirir en 
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relació als valors que inspiren els principis del centre i les ideologies de les famílies , així com els 
aspectes que  afecten a l’evolució de l’alumnat. 
El director/a (Art. 142 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació), és el responsable de 
l’organització, funcionament i l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap 
de tot el personal. 
 
3.2-  ÒRGANS DE COORDINACIÓ DIDÀCTICA I TUTORIA 
 
Són òrgans de coordinació didàctica i tutoria de l’institut (Art. 141 Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació), els següents: 
 
3.2.1- Col·legiats 
 
Els Departaments didàctics: coordinen les activitats docents de les àrees i matèries 
corresponents, es concreten al currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica 
docent. Al front de cada departament es nomena un cap de departament. Els departaments  
didàctics de l’nstitut són: Dep. de matemàtiques, Dep. de Llengua catalana i castellana,  Dep. de 
Llengües estrangeres, Dep. de Ciències socials, Dep. d’expressió artística i corporal.  

 
3.2.2- Unipersonals  
 
Cap de departament: li correspon la coordinació general de les activitats del departament i la 
seva programació i avaluació. El cap de departament és el responsable de fer ordre del dia i l’acta 
(segons model) de totes les reunions que es facin i penjar-les al moodle del seu departament. 
Coordinador/a d’activitats i serveis escolars: li correspon la coordinació general de les 
activitats escolars complementàries i de les activitats extraescolars del centre. 
Coordinador/a d’informàtica: vetlla pel manteniment de les instal·lacions i equipaments 
informàtics i telemàtics, a més d’assessorar al claustre. 
Coordinador/a de prevenció i riscos laborals: elabora el Pla d’emergència del centre i vetlla pel 
seu compliment. 
Coordinador/a lingüístic/a, d’interculturalitat i cohesió social: assessora en l’elaboració del 
PLC (Projecte Lingüístic de Centre), en el tractament de les llengües i col·labora en la planificació 
de les activitats que fomentin la cohesió social. 
Coordinador/a mediambiental: assessora a l’equip directiu en tot allò que fa referència a la 
sostenibilitat i al medi ambient i coordina les activitats mediambientals realitzades al centre, així i 
com coordina l’elaboració del Pla de Cohesió Ambiental del Centre. 
El professor/a tutor/a: tutoritza, orienta i contribueix en col·laboració amb les famílies, al 
desenvolupament personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral i 
comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat.. Tots els 
professors que formen part del claustre poden exercir les funcions de professor/a tutor/a. 
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TÍTOL 4 : ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 
4.1- Organització del professorat 
 
4.1.1- Equip docent: format per tots els professors/es del centre. La seva funció és comentar i 
analitzar tot el relacionat amb l’alumnat del centre, prendre decisions, i si s’escau, elaborar 
propostes per a la comissió pedagògica de tot allò que fa referència al pla d’acollida, relació amb 
els pares, tutories, control d’assistència dels alumnes, optatives, treball de síntesi, activitats 
extraescolars, tractament de la diversitat, disciplina. 
 
4.1.2- Departaments: coordinen les activitats docents de les àrees i matèries corresponents, es 
concreten al currículum i es vetlla per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. Al front 
de cada departament es nomena un cap de departament. Els departaments  didàctics de l’nstitut 
són: Dep. de matemàtiques, Dep. de Llengua catalana i castellana,  Dep. de Llengües 
estrangeres, Dep. de Ciències socials, Dep. d’expressió artística i corporal. Correspon als 
Departaments, Seminaris i altres equips específics de professors/es l’elaboració i actualització, a 
l’inici de curs, de la programació dels ensenyaments que tenen assignats i de les seves 
adaptacions curriculars. La programació haurà de formalitzar-se per escrit. El/la Director/aa en 
tindrà una còpia a disposició de la inspecció d’Ensenyament des del començament de curs. 

4.1.3- Comissions 
 
Comissió pedagògica: formada per la directora, el cap d’estudis i la coordinadora pedagògica, 
els caps dels departaments didàctics i  seminaris i altres membres que puntualment siguin 
necessaris. La seva funció és vetllar per l’organització i funcionament del centre col·laborant amb 
l’equip directiu en la presa de decisions.  
La Comissió Pedagògica actuarà com una comissió delegada del claustre de professors/es. Es 
constituirà a l’inici del curs escolar. Són competències de la Comissió Pedagògica: 

• Rebre i estudiar la informació rebuda de l’Equip Directiu. 
• Coordinar i avaluar en primera instància la realització de la Programació General i fer 

propostes de canvis o reformes. 
• Assessorar l’equip directiu en la presa de decisions. 
• Fomentar treballs que facilitin un tractament interdisciplinari dels continguts curriculars. 
• Aprovar el disseny curricular dels cursos i nivells del centre. 
• Coordinar la redacció de la memòria de final de curs. 

El/la cap de departament serà l’encarregat/da de transmetre les informacions, propostes i acords 
de la comissió pedagògica als membres del seu departament didàctic. 
Comissions mixtes: cada comissió està formada per membres dels diferents departaments 
didàctics. La seva funció és analitzar els resultats obtinguts pel centre  en les proves d’avaluació 
diagnòstica, les proves de 4t d’ESO i els indicadors de centre. Un cop realitzat l’anàlisi cada 
comissió redacta les propostes de millora que considera oportunes; aquestes són analitzades per 
la comissió pedagògica i a partir d’aquí l’equip directiu proposa els objectius de centre per a cada 
curs escolar així i com els indicadors de progrés que els avaluaran. Els objectius de centre es 
troben inclosos en el desenvolupament del projecte de direcció i en el PEC.  
Comissió d’atenció a la diversitat: la constitueixen una psicopedagoga de l’EAP, la 
psicopedagoga del centre, la mestra de pedagogia terapèutica, els tutors/es o altres membres del 
claustre, quan sigui necessari. Elabora i coordina el conjunt d’estratègies envers la planificació de 
la diversitat del centre. Estudia i vehicula la derivació dels diferents casos als serveis i/o 
programes de la competència corresponent. 
Comissió social: formada per l’assistent social de l’EAP, un membre de l’equip directiu, les 
educadores socials del municipi i de la comarca i els tutors/es, quan sigui necessari. 
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Comissió lingüística, d’intercuturalitat i cohesió social: constituïda per l’assessor LIC, la 
coordinadora LIC del centre, un membre de l’equip directiu i la tutora de l’aula d’acollida. Vetlla 
per la interculturalitat i la cohesió social de l’alumnat del centre. Coordina les activitats del Pla 
Educatiu d’Entorn de la ciutat. 
Comissió d’activitats extraescolars: formada per la coordinadora d’activitats i serveis 
extraescolars, un membre de l’equip directiu, professorat implicat, representants dels pares i dels 
alumnes quan sigui necessari. Coordina les sortides que es realitzen al centre, així com les 
activitats extraescolars i jornades culturals, presentant-les al consell escolar per a la seva 
aprovació. Es coordina amb la junta directiva de l’AMPA per l’organització i finançament 
d’aquestes activitats. 
 
4.1.4- Consell de delegats: Hi formen part, els delegats i sots delegats dels diferents grups i els 
representants de l’alumnat al consell escolar. Coordina la valoració i les necessitats del centre per 
part de l’alumnat i en fa la seva exposició en les juntes d’avaluació de cada trimestre i en les 
reunions de consell escolar. 
 
4.1.5- AMPA: formada per tots els pares i mares dels alumnes i representats per la junta directiva 
de l’AMPA. És l’associació a partir de la qual els pares i mares participen a l’institut, És un òrgan 
consultiu i de participació per a qualsevol tema que afecti a la vida del centre. Les seves 
propostes es poden canalitzar a través de les comissions de centre.  
 
4.1.6- Tutories: en formen part l’alumnat de cada grup-classe i el seu tutor/a. És l’espai ideal de 
participació en la vida diària del centre tant per als pares com per als alumnes. 

 
4.2-  Organització de l’alumnat. 
 
4.2.1- Atenció diversitat 
Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per 
aprendre i també el que presenta altes capacitats intel·lectuals, cal establir en la programació 
prevista a l’aula les adaptacions necessàries d’acord amb els aspectes següents: 

a) Verificar l’adequació dels objectius de la programació a les característiques de l’alumnat. 

b) Preveure diverses activitats amb diferent grau de complexitat per assolir un determinat objectiu, 
i identificar quines són les més adequades per a cada alumne/a entre les opcions de treball 
previstes en la programació. 

c) Preparar noves activitats que permetin a aquest alumnat aprendre i participar plenament a 
l’aula, i incloure de manera progressiva aquestes noves opcions de treball en la programació 
d’aula com a propostes que també poden ser útils per a la resta de l’alumnat. 

d) Planificar mesures de reforç de les matèries o àmbits si les adaptacions incorporades a les 
programacions de les matèries resulten insuficients per a determinats alumnes. 

e) Avaluar prenent com a referent les opcions recollides específicament en les programacions. 

Les adaptacions incorporades en la programació ordinària de l’aula, les mesures de reforç i les 
previstes en un pla de diversificació curricular poden resultar insuficients per atendre 
adequadament l’alumnat més vulnerable que presenta algunes necessitats educatives i personals 
diferents de les de la resta de companys. En aquests casos cal elaborar un pla individualitzat 
que reculli el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pugui necessitar en els diferents 
moments i contextos escolars. Aquest pla pot comportar que algunes àrees o part de les àrees no 
s’imparteixin. La comissió d’atenció a la diversitat ha de promoure aquest pla, el qual ha de recollir 
les grans línies de l’atenció que es proporcionarà a l’alumne/a durant un període de temps 
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determinat, i s’ha d’anar adaptant d’acord amb el seu progrés. El responsable d’elaborar aquest 
pla serà el tutor o la tutora de l’alumne/a, amb la col·laboració dels professionals que 
després hi treballaran, com poden ser els altres docents i professionals del centre i dels 
serveis educatius. També s’ha de comptar amb la participació dels pares, les mares o els 
representants legals de l’alumne/a, i l’alumne/a mateix si la seva edat i circumstàncies personals 
ho aconsellen, i se’ls ha d’escoltar durant el procés de presa de decisions i s’ha de tenir en 
compte el seu acord en les decisions finals i, si es considera convenient, també hi han d’intervenir 
professionals d’altres àmbits, com el social o de la salut. El pla l’ha d’aprovar el director o la 
directora del centre, amb el vistiplau de la comissió d’atenció a la diversitat. 

4.2.2-  Actuació educativa globalitzada sobre l’alumnat. 
 
Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per 
aprendre i també el que presenta altes capacitats intel·lectuals el centre té organitzada l’atenció a 
la diversitat amb: 
- Agrupaments heterogenis: els alumnes d’un mateix nivell treballen amb dues actuacions 

educatives d`èxit: grups interactius i tertúlies dialògiques. Són universals i transferibles en 
qualsevol context. Es prioritzen les àrees instrumentals: Matemàtiques, Llengua Catalana, 
Llengua Castellana i Anglès. Incorporació d’un professor/a una hora setmanal en cadascuna 
de les instrumentals per assegurar les actuacions educatives d’èxit. 

- Desdoblament del grup ordinari per realitzar les pràctiques de laboratori i les pràctiques de 
tecnologia. 

- Atencions individualitzades ( 6 hores setmanals), per aquells/es alumnes del grup ordinari 
que  necessitin un seguiment acadèmic i/o personal més acurat..  

- Les adaptacions i mesures de reforç i/o ampliació que cada professor/a incorpora en la 
programació ordinària de l’aula. 

- Per atendre adequadament l’alumnat més vulnerable que presenta algunes necessitats 
educatives i personals diferents de les de la resta de companys el centre preveu l’elaboració 
d’un pla individualitzat. Coordinat per la comissió d’atenció a la diversitat, el tutor/a d’aquest 
alumnat vetllarà per la seva elaboració, seguiment i valoració. 

- Alumnat en situacions d’escolarització singular que assisteixen a les unitat d’escolarització 
compartida (UEC) i comparteixen algunes activitats amb el centre ordinari.  
Cada trimestre l’equip directiu manté una reunió amb el tutor/a  de la UEC per tal de valorar 
l’assoliment dels objectius proposats per  l’alumne/a i establir actuacions per afavorir el seu 
progrés.  
 
Atenció a la diversitat 

- Les famílies i l’institut treballem conjuntament amb l’objectiu de millorar l’educació dels nois i 

noies i amb la finalitat de fomentar la seva incorporació a la societat en un futur proper. 

- Tenim molt en compte la intel·ligència cultural de tots els alumnes. Aquesta es basa en les 

capacitats de cadascun dels estudiants. Inclou totes les habilitats: acadèmiques, pràctiques i 

comunicatives. 

- Potenciem la inclusió de l’alumnat en l’aula ordinària a partir de dinàmiques interactives. 

- El nostre objectiu és implicar a tots els estudiants en activitats d’alt nivell, amb alts objectius 

d’aprenentatge.  

- Fomentem la presa de decisions i l’esperit crític en els nostres estudiants. 

- El rol del professor es transforma, els estudiants s’ajuden entre ells en el procés d’aprendre. 
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- Reunions de coordinació trimestrals 

- Reunions d’equip docent 

Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, el centre té organitzada l’atenció a la diversitat 

amb dues actuacions d’èxit avalades per la comunitat científica internacional: 

- Grups interactius: els alumnes resolen les activitats proposades pel professorat en grups 

heterogenis. Tots els alumnes participen cercant la solució ‘l’exposen oralment i consensuen 

una resposta. Un voluntari dinamitza el grup per tal que es donin aquestes interaccions fan 

que l’aprenentatge sigui significatiu per a tots els estudiants. 

- Tertúlies dialògiques: els alumnes llegeixen el tema de la matèria que sigui, tot i assenyalant 

aquells conceptes nous i argumentant per escrit el motiu de la tria. Tot seguit a classe el 

professor fomenta un diàleg en què els estudiants poden fer les seves aportacions aprenent 

els uns dels altres. Finalment el professor intervindrà per concloure els continguts clau del 

tema treballat. 

- Tertúlies literàries: la classe de lectura és setmanal en tots els nivells. Els alumnes llegeixen 

els clàssics universals seguint el procediment definit en les tertúlies dialògiques. A partir 

d’aquesta activitat professor i alumnes s’endinsen en èpoques, societats... Cal tenir en compte 

que es treballen moltíssim els valors i la presa de decisions. 

Les actuacions d’èxit pròpies de les comunitats d’aprenentatge treballen totes les 

competències bàsiques i afavoreixen l’avaluació competencial i integral de tot l’alumnat. 

• Borsa de voluntaris per a la dinàmica dels grups interactius: l’Institut cada curs escolar 

signa un conveni d’aprenentatge servei amb la URV, que consisteix en la participació de 

l’alumnat del màster de professorat com a dinamitzadors dels grups interactius juntament amb 

els familiars del centre i els usuaris del centre cívic. La dinàmica es fonamenta en els set 

principis de l’aprenentatge dialògic i es realitzen en les diferents matèries del currículum. Tot el 

professorat que s’incorpora al centre rep una formació específica per a poder dur a terme 

aquesta dinàmica. 

4.2.3- Acció i coordinació tutorial 

És el conjunt d’activitats que es porten a terme en el centre i que tenen com a objectius: l’acollida 
de l’alumne/a, l’orientació personalitzada dels/les alumnes, fonamentalment en els àmbits 
curricular i professional, i la integració de l’alumnat en la visa educativa i socialitzadora del centre. 
L'acció tutorial l'exerceix de forma compartida tot el professorat, atès que l'activitat docent implica, 
a més de la impartició dels ensenyaments propis de la matèria, el seguiment i l'orientació del 
procés d'aprenentatge dels alumnes i l'adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats 
educatives que es presenten. Ara bé, hi ha uns professors/es directament implicats en l'acció 
tutorial que seran els següents:un/a tutor/a per a cada grup ordinari d'alumnes 
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• la coordinadora pedagògica que coordinarà les reunions de PAT amb el coordinador de 
cicle, el qual té la funció juntament amb la coordinadora de coeducació i els tutors/es 
dissenyar debats i activitats que promoguin el diàleg d’acord la norma del centre “ Creu en 
el respecte: crea respecte” “Dir la veritat és tenir valentia”. Aquesta norma ha estat 
consensuada per tota a comunitat educativa i aprovada pel claustre de professors/es, el 
consell escolar i el consell de delegats/des. 

• la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
• la psicòloga de l’EAP 

NOMENANEMT I HORARI DELS TUTORS/ES.  

El nomenament correspon al director/a del centre d'entre els/les professors/es de les matèries 
comunes. El seu nomenament serà, sempre que sigui possible, per dos cursos escolars.  
Les actuacions dels tutors/es del grup s'adrecen a tres àmbits d'intervenció: alumnes, professorat 
i pares/mares. 
Els/les tutors/es per realitzar la seva tasca disposaran del següent horari: 
1.- Una hora lectiva setmanal amb els/les alumnes del grup per a dur a terme les activitats 
aprovades. 
2.- Una hora lectiva setmanal  dedicada a atendre els/les alumnes individualment.  
3.- Una hora no lectiva setmanal de reunió de PAT amb els tutors/es. 
4 - Una hora no lectiva setmanal per entrevistes amb els pares/mares. 
 
FUNCIONS DELS TUTORS/ES. 
Decret 102/2010 - Autonomia centres educatius 
TÍTOL 1 Exercici de l'autonomia dels centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o 
que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics > CAPÍTOL 2 
Autonomia pedagògica i organització dels currículums. 

Article 15 Acció tutorial 
1. L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 
personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva 
edat, i comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 
2. Les actuacions associades a l’acció tutorial, com a mínim, han de: 
a) Informar les mares, els pares o tutors/es sobre l’evolució educativa dels seus fills i filles, i oferir-
los assessorament i atenció adequada. 
b) Facilitar a pares, mares i tutors/es legals l’exercici del dret i el deure de participar i implicar-se 
en el procés educatiu dels seus fills i filles. 
c) Vetllar pels processos educatius de l’alumnat i promoure, especialment a l’etapa d’educació 
secundària obligatòria, la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu. 
d) Dur a terme la informació i l’orientació de caràcter personal, acadèmic i professional de 
l’alumnat, tot evitant condicionants lligats al gènere. 
e) Vetllar per la convivència del grup d’alumnes i la seva participació en les activitats del centre. 
f) Aquelles altres actuacions de caràcter individual o col·lectiu específicament establertes en els 
decrets reguladors del currículum de cada ensenyament, entre les quals, en els ensenyaments 
professionalitzadors que escaigui, hi haurà la tutorització de les pràctiques en les empreses. 

Aquestes funcions es concreten en: 

• Preparar les sessions d'avaluació. El Cap d’Estudis proporcionarà la informació necessària 
amb suficients dies d’antel·lació. 

• Coordinar i presidir la Junta d'Avaluació del seu grup d’alumnes, aixecar acta del seu 
desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, i vehicular l’intercanvi d’informació amb els 
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pares, mares o representats legals de cadascun dels alumnes. Caldrà que lliuri l’acta al Cap 
d’Estudis durant la setmana posterior com a màxim. A la junta d’avaluació es decideix quin 
missatge o comentari s’escriurà al butlletí de notes per als pares d’acord a la llista de frases 
tipificades. 

• Vetllar pel compliment dels acords de la Junta d'Avaluació. 
• Vetllar perquè es compleixin els acords del Claustre i del Consell Escolar relacionats amb les 

tasques de l'acció tutorial. 
• Preparar mensualment per a la reunió de PAT: un llistat de l'alumnat que té més de 5 faltes 

mensuals d’assistència i un llistat dels alumnes que presenten més incidències. Es pot 
consultar el registre informàtic del moodle que actualitza el cap d'estudis setmanalment. 

• Informar als pares/mares i/o tutors/es dels alumnes de l'evolució acadèmica i personal del seu 
fill/a en una ocasió presencial com a mínim durant tot el curs. Cal emplenar el document de 
centre corresponent al registre d'entrevista i arxivar-lo a la carpeta de l'alumne/a de la sala de 
professors/es 

• Informar i ésser informat pels professors/es de l'evolució acadèmica i personal dels/les 
alumnes.(Model de document de centre) 

• Fer el seguiment de les adaptacions curriculars i dels informes del psicòleg de l'EAP. 
• Portar a terme en el seu àmbit l'aplicació del PAT. 
 
ACTUACIONS BÀSIQUES  
Les actuacions bàsiques del tutor/a van dirigides a tres àmbits: alumnes, pares/mares i 
professorat. 
Àmbit d'actuació: l'alumne. 
• Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de lleure, 

valors i cura de la imatge, emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida. 
• Orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, avaluació i autoavaluació, 

perspectives de futur... 
• Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de l’entorn, 

món laboral, presa de decisions... 
• Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats socials, 

resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia... 
 
Àmbit d'actuació: pares/mares o tutors/es. 
 
1. Coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat. 
2. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'evolució acadèmica dels alumnes. 
3. Informació als pares/mares i/o tutors/es de les necessitat acadèmiques dels alumnes. 
4. Coordinació amb els pares/mares i/o tutors/es en relació a l'orientació professionals dels 
alumnes. 
5. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'adaptació i comportament dels alumnes en el 
centre. 
6. Rebre suggeriment dels pares/mares i/o tutors/es sobre l'evolució acadèmica i personal dels 
alumnes. 
 
Àmbit d'actuació: professorat. 
 
1. Coordinació activitats educatives entre els membres de l'equip docent. 
2. Dirigir les sessions d'avaluació. 
3. Establir lligams de comunicació entre el professorat i l'alumnat. 
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4.2.4-  Orientació acadèmica i professional. 

• L’orientació acadèmica i professional la durà a terme l’orientador escolar, juntament amb el 
tutor/a del grup classe. S’iniciarà a 1r d’ESO que en el moment de la matrícula es farà la tria 
d’optatives segons els interessos de l’alumnat i la família. A 2n d’ESO el tutor/a en farà 
l’orientació per al pas a 3r d’ESO. A 3r d’ESO es mantindrà una entrevista personal amb la 
família i l’alumne/a per tal de guiar-lo cap a l’itinerari de 4t d’ESO més adient als seus 
interessos. Es continuarà a 4t d’ESO amb una xerrada informativa a càrrec del servei 
d’orientació del centre a l’hora de tutoria.  

• El centre disposa  del Servei d’informació i orientació a l’estudiant: servei on adreçar-se per 
sol·licitar i rebre informació i orientació relacionada amb els estudis postobligatoris i 
universitaris. 

• A 4t d’ESO es realitzarà una entrevista personal dirigida a les famílies i a l’alumnat sobre els 
estudis postobligatoris. 

• Es realitzarà xerrades dels diferents graus universitaris dins el marc de la setmana cultural del 
centre per tal d’orientar l’alumnat de Batxillerat. 

• Es realitzaran activitats d’orientació en la tutoria. 
• L’orientació per als estudis superiors dirigida a l’alumnat de batxillerat i batxibac es realitzarà 

amb una entrevista individual en què podrà participar-hi l’estudiant i la família. Es visitaran les 
fires : espai de l’estudiant i saló de l’ensenyament per tal que l’alumnat entri en contacte amb 
les universitats. L’alumnat de Batxibac podrà assistir al Campus France amb la seva família. 
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TÍTOL 5 : DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
5.1- Convivència i resolució de conflictes. 
 

Per mantenir l’ordre necessari per a la funció educativa del Centre i a la vegada respectar els 
drets de tots els membres de la comunitat educativa, aquest Institut basarà la seva actuació en la 
normativa dictada pel Departament d’Ensenyament en la LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació 
i el  DECRET 102, 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. El centre implementa 
el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, actuació educativa d’èxit en el marc del 
programa d’innovació Comunitats d’Aprenentatge. 

5.1.1- Principis generals 

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació: 

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula 
individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre. 

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

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als principis i 
criteris següents: 

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d’assegurar el compliment 
dels deures dels afectats. 

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a 
l’alumnat i el professorat. 

c) Han d’emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent. 

4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets i han 
de tenir un valor afegit de caràcter educatiu. 

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

6. Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, i als titulars dels centres, en l’àmbit 
dels centres privats, l’adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres 
i la resolució pacífica dels conflictes. 

5.1.2- Article 35 Tipologia i competència sancionadora 

1. Les irregularitats en què incorrin els alumnes, si no perjudiquen greument la convivència, 
comporten l’adopció de les mesures que estableixin la carta de compromís educatiu i les normes 
d’organització i funcionament del centre. 

2. Les conductes i els actes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència es consideren 
faltes i comporten la imposició de les sancions que aquesta llei determina. 
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3. Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel 
centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d’altres organitzats pel 
centre. Igualment, comporten l’adopció de les mesures correctores i sancionadores que escaiguin 
els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per 
la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la 
comunitat educativa. 

EL MODEL DIALÒGIC DE PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES COM A PROCÉS 
EDUCATIU DE GESTIÓ DE CONFLICTES. 

 

5.2.- Àmbit i principi bàsics. 

5.2.1- El model dialògic és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una 
tercera persona, que mitjançant el diàleg ajudarà a les parts a obtenir per elles mateixes un acord 
satisfactori. 

5.2.2- El model de prevenció i resolució de conflictes es basa en els set principis de 
l’aprenentatge dialògic:  

1- Diàleg igualitari : Les famílies, la comunitat i l'Institut treballen conjuntament amb l’objectiu de 

millorar l’educació dels nois i noies. 

2- Intel·ligència cultural: Basada en les capacitats de cadascun dels estudiants. Inclou totes les 

habilitats: acadèmiques, pràctiques i comunicatives. 

3- Transformació: Trenca amb la perspectiva adaptadora de l’aprenentatge  i potencia la inclusió 

de l’alumnat de NESE en l’aula ordinària a partir de dinàmiques interactives. 

4- Dimensió instrumental: Es tracta d’implicar a tots els estudiants en activitats d’alt nivell , amb 

alts objectius d’aprenentatge. Ensenyar les matèries instrumentals per fomentar la inclusió social 

a través de l’educació. 

5- Creació de sentit: Es tracta de fomentar la presa de decisions i l’esperit crític en els nostres 

estudiants. 

6- Solidaritat: Els estudiants s’ajuden entre ells en el procés d’aprendre i el rol del professor  es 

transforma. 

7- Igualtat de les diferències: Família i  comunitat treballen conjuntament en benefici dels nois i 

noies amb la finalitat de fomentar la seva incorporació a la societat en un futur proper. 

 

 



INSTITUT SERRA DE MIRAMAR                                                    NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

   22 
 

5.3- Àmbit d’aplicació. 

5.3.1- El model de prevenció i resolució de conflictes pot utilitzar-se com a estratègia 
preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no 
estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el 
centre. 

5.3.2- Es pot oferir el model en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat 
contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, 
llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que la conducta sigui una de les descrites en l’apartat de faltes molt greus del punt 5.6 i 
s’hagi emprat greu violència o intimidació. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix 
alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat 
d’aquests processos. 

 

5.4- Inici de la implementació del model dialògic.  

El procés es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d’aclarir la situació i 
evitar la possible intensificació del conflicte, o per l’oferiment del Centre, un cop detectada una 
contrària o greument perjudicial per a la convivència, d’acord amb l’establert al punt 5.3 
d’aquestes NOFC. 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el Centre ha de 
disposar de la confirmació expressa de l’alumne o alumna i, si és menor, dels seus pares, en un 
escrit dirigit al Director del Centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a 
què s’arribi. 

En aquest cas, s’atura provisionalment el procés sancionador, s’interrompen els terminis de 
prescripció previstos i no es poden optar les mesures provisionals recollides al punt 5.13, o bé 
suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat. 

5.5- Desenvolupament del model dialògic. 

5.5.1- Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés podrà ser gestionat, a petició d’aquest, 
per qualsevol membre del personal docent. 

Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment fet pel Centre, el Director/a ha de proposar, 
en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona, d’entre el personal docent per conduir el 
procés de diàleg per solucionar el conflicte. En alguns casos també es pot demanar la intervenció 
de les famílies per a través del diàleg, orientar als seus fills/es a través d’acords a resoldre el 
conflicte. 

En el nostre Centre el/la Director/a pot delegar aquesta funció en el/la Coordinador/a de 
Convivència. 

5.5.2- La persona que resolt el conflicte, després d’entrevistar-se amb l’alumne/a s’ha de posar 
en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne/a de 
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resoldre el conflicte per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les 
instal·lacions o al material dels centres educatius o s’hagi sostret aquest material, el/la Director/a 
o la persona en qui delegui ha d’actuar en el procés de mediació en representació del Centre. 

5.5.3- Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de diàleg, el docent designat 
ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar els acords i 
compromisos que els portaran a acceptar pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin 
arribar. 

5.6- Finalització del procés dialògic de resolució del conflicte. 

5.6.1- Els acords presos s’hauran de respectar per ambdues parts. 

5.6.2- Si la situació acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el 
mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es 
disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions 
reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l’alumne i, si és menor d’edat, 
els seus pares i, en quin termini s’han de dur a terme. Només s’entén produïda la reparació quan 
es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions 
poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions 
voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del Centre.   

5.6.3- Si el procés de resolució es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 
produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona 
conciliadora ho comunicarà per escrit al Director/a del Centre i l’instructor/a de l’expedient 
formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari. 

5.6.4- Si el procés de resolució finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 
reparació per causes imputables a l’alumne/a o als seus pares, o tutors legals, la persona 
conciliadora ho ha de comunicar al Director/a del Centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures 
correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de resolució es duia a terme 
un cop iniciat un procediment sancionador, el/la Director/a del Centre ordenarà la continuació del 
procediment sancionador corresponent. Des d’aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis 
previstos quadre de conductes contraries a les normes de convivència. 

5.6.5- Quan no es pugui arribar a un acord perquè la persona perjudicada no accepti resoldre 
el conflicte mitjançant el diàleg, les disculpes de l’alumne o el compromís de reparació ofert, o 
quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat 
de l’alumne, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la 
gravetat de la seva actuació, d’acord amb el que disposa el punt 5.3 d’aquest Reglament. 

5.6.6- La persona conciliadora pot donar per acabat el diàleg en el moment que apreciï manca 
de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci 
incompatible la continuació del procés de diàleg d’acord amb els principis establerts en aquest 
capítol. 
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5.6.7-El procés de resolució del conflicte s’ha de resoldre en el mateix moment que es 
produeix per tal de prevenir el creixement del problema. 

     5.6.8- Difusió del programa als alumnes. 

Es presentarà i es difondrà el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes a través de:  

• La tutoria. 
• Xerrades per part dels alumnes que participen en el consell de delegats. 
• Visualització d’audiovisuals que reflecteixin la norma del centre i promoguin el diàleg 
• Realització de murals, per part dels alumnes. 
• Realització de cartells i tríptics, on es motiva i es donen pautes per a la utilització del model 

dialògic com a procés per a la gestió dels conflictes. 
 

    5.6.9- Difusió del programa als pares i mares. 

Els pares i mares estaran informats dels objectius i desenvolupament del programa en la primera 
reunió de pares i mares per part dels tutors/es i l’equip directiu. 

    5.6.10- Formació del claustre de professors/es. 

A l’inici de curs es farà una formació al professorat novell per tal d’explicar-los el model dialògic de 
prevenció i resolució de conflictes. 
 

5.6.11- Criteris i procediments per al seguiment i avaluació. 

1. Anàlisi quantitatiu/estadístic dels casos tractats. 
2. Anàlisi qualitatiu i avaluació dels resultats del projecte, sobretot pel que fa a la millora de la 

convivència al centre. 
 

RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA 
CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE. 

Article 36 Criteris d’aplicació de mesures correctores i sancions 

1. L’aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l’exercici del dret a 
l’educació ni, en l’educació obligatòria, del dret a l’escolarització. En cap cas no es poden imposar 
mesures correctores ni sancions que atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels 
alumnes. 

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

3. Les normes de desplegament d’aquesta llei han de regular els criteris per a la graduació de 
l’aplicació de les mesures correctores i les sancions, i el procediment i els òrgans competents per 
a aplicar-les. 
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5.7- Aplicació de mesures correctores i sancions. 

5.7.1- Les faltes  i les sancions són les establertes  a la LLEI 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Educació i al DECRET 102, 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.  

5.7.2- Es poden corregir i sancionar, d’acord amb el que disposa aquest capítol, els actes 
contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per 
a la convivència, tipificades en aquest decret com a falta, realitzades per l’alumne dins del recinte 
escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i en els serveis de 
cantina i transport escolar. 

Igualment poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l’alumne/a que, encara que dutes 
a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida 
escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. 

5.7.3- La imposició a l’alumne/a de les mesures correctores i de les sancions que preveu 
aquest decret ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies 
personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al 
manteniment i la millora del seu procés educatiu. 

5.8- Gradació de les mesures correctores i de les sancions. 

LLEI 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació :Article 37 Faltes i sancions relacionades amb la 
convivència 
      5.8.1- Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les  
                conductes següents: 

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

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

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la 
salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 

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

      5.8.3- Les sancions que es poden imposar per la comissió d’alguna de les faltes tipificades per 
l’apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o 
la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un 
període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són 
menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 
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      5.8.4- Entre les conductes contràries a la convivència que han de constar a les normes 
d’organització i funcionament de cada centre hi ha d’haver, si més no, totes les que tipifica 
l’apartat 1, quan no siguin de caràcter greu, i també les faltes injustificades d’assistència a classe i 
de puntualitat. 

DECRET 102, 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius : TÍTOL 1 Exercici de 
l'autonomia dels centres que conformen el Servei d'Educació de Catalunya o que imparteixen 
ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics > CAPÍTOL 3 Autonomia organitzativa 

     5.8.5- Article 24 Mesures correctores i sancionadores 

L’aplicació de mesures correctores i sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per 
l’alumnat que afectin la convivència, establertes a la Llei d’educació, a les normes d’organització i 
funcionament del centre i, en el seu cas, en la carta de compromís educatiu s’ha d’inscriure en el 
marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre 
que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat 
d’utilitat social per al centre. 

     5.8.6- Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu l’apartat e) 
de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades 
d’assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs 
de l’educació secundària obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació 
amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la 
direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no 
tinguin la consideració de falta. Les mateixes normes han de determinar en quines situacions les 
mesures correctores s’han d’aplicar directament pel professorat i en quins casos en correspon 
l’aplicació als òrgans unipersonals de govern del centre, així com el procediment per informar-ne 
la família i, si és possible i escau, establir, amb aquesta, pautes compartides d’actuació. 

    5.8.7- Per a la graduació en l’aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a 
l’article 37.1 de la Llei d’educació, s’han de tenir en compte els criteris següents: 

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

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

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

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

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

f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 

    5.8.8- En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l’article 37.1 de la Llei d’educació 
s’han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores s’han d’acordar de manera 
proporcionada a aquesta especial gravetat, quan impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra circumstància personal o social de terceres persones que resultin 
afectades per l’actuació a corregir. 
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Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les 
següents circumstàncies: 

    5.8.9- Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat: 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 
b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el 

centre. 
c) La petició de perdó en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les 

activitats del centre. 
d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. 
e) La falta d’intencionalitat. 
f) Els supòsits previstos al capítol 2 d’aquest títol 5. 

 

    5.8.10- S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de 
l’alumne/a: 

a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància 
personal o social. 

b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses als alumnes d’edat inferior o als 
incorporats recentment al Centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 
d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
e) Que l’acció comporti un delicte. 

 

5.9- Decisions sobre l’assistència a classe. DECRET 102, 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius: article 24 

    5.9.1- El Consell Escolar pot determinar que a partir del tercer curs de l’ESO, les decisions 
col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació a l’assistència a classe, no tinguin la consideració 
de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, 
hagi estat prèviament comunicada pel Consell de Delegats a la Direcció del Centre i es disposi de 
la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals. 

    5.9.2- El centre garantirà el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre 
l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès. 

5.10- Comissió de Convivència.  Es crea en la Sessió 1 de Consell Escolar, de 27 de novembre 
de 2007 i es renova cada 4 anys en el marc de la resolució de renovació dels membres del 
consell escolar. DECRET 102, 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius 

Comissió de Convivència Decret 266/1997, de 17 d’octubre, article 25.4): 

Sr./a Rosa Carbó Ramos President (director/a del centre) 

Sr./a Alexis Plana Miró Cap d’estudis del centre 

Sr./a Sònia Hernández Representant pares 

Sr./a Blanca Itziar Representant pares 
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Sr./a Luís Albert Arrufat Blanch Representant professors 

Sr./a Sílvia Güell Segarra Representant professors 

Sr./a Clàudia Domènech Representant alumnes  

Sr./a Marina de Arriba Representant alumnes  

Sr./a Montserrat Papiol Domingo Secretària del centre 
 

Per tal de garantir el compliment dels drets i deures dels alumnes i de totes les persones que 
formen la comunitat educativa, es constitueix, dintre del Consell Escolar, una Comissió de 
Convivència, presidida pel Director/a i formada per representants de pares, professors i alumnes. 
Ells seran els encarregats de conèixer els problemes conductuals dels alumnes i les sancions 
aplicades d’acord amb aquestes NOFC. La Comissió podrà citar els/les alumnes afectats (i si ho 
creu convenient, els professors i altres possibles testimonis o persones implicades). Després 
d’escoltar tots els afectats, la Comissió deliberarà sobre les mesures a prendre i, si cal, enviarà 
als pares o tutors legals la seva resolució. 

La Comissió de Convivència donarà compte al Consell Escolar de les seves actuacions. En 
cas d’obertura d’expedient disciplinari a un alumne, informarà de les gestions realitzades, sense 
que això sigui obstacle per al normal desenvolupament de l’expedient segons ve determinat en el 
Decret de drets i deures dels alumnes. 
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RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA EN 
EL CENTRE. 
5.11- Conductes contràries a la convivència en el centre. Mesures correctores i 
sancionadores. 

CONDUCTA TIPUS MESURES CORRECTORES INSTRUCCIÓ DEL 
PROCEDIMENT 

1.1 Interferència en el normal 
desenvolupament de l'activitat de classe. 

1.2 Menjar o beure a les aules i passadissos 

1.3 No portar el material i/o equipament per 
realitzar l'activitat de classe. 

1.4 Els /les alumnes no poden portar a 
l’institut productes alimentaris elaborats a 
casa en motiu de celebracions (aniversaris). 

1.5 Assistir a l’institut amb vestimenta 
adequada. No és permès l’ús de la gorra, 
caputxa dins les aules.  

1.6 No és permès portar símbols  i banderes. 

1.7 No fer els deures reiteradament 

Falta 

simple 

 

• Amonestació oral  i/o comunicar-ho a través 
de l'agenda de l'alumne/a o del programa de 
gestió escolar. 

• Deures o activitats complementàries  
• Altres mètodes que tendeixin a la correcció de 

la conducta anòmala i a la integració de 
l'alumne/a en el normal desenvolupament de 
l'aula. 

• Si no fan els deures o no porten el material, 
cal posar una nota a l’agenda o bé una 
observació al GESTIN. Cada tres faltes de 
deures o de material, es posarà una 
incidència o una observació al programa de 
gestió escolar (GESTIN) que els pares hauran 
de signar amb la corresponent mesura 
correctora. Si l’alumne/a continua sense fer 
els deures o portar el material; el tutor/a o bé 
el professor/a de la matèria  mantindrà una 
entrevista amb els pares o tutors. (emplenar 
document entrevista on line). Privació 
assistència a activitats de lleure i/o sortides. 

• El professorat , a més posarà nota a l’agenda 
de l’alumne/a quan ho consideri convenient. 

Professor/a 

2.1 Actes injustificats que alterin 
lleugerament el normal funcionament de 
l'activitat acadèmica.  

2.2 Retards injustificats no reiterats a 
incorporar-se a l'activitat escolar. (3 dies en 
el mateix trimestre) 

2.3 Absències injustificades reiterades a les 
activitats escolars. 

2.4 Deteriorament lleu i negligent, per ús 
inadequat de les dependències i materials 
del Centre, així com d'objectes i pertinences 
d'altres membres de la comunitat educativa. 

2.5 Actes d'indisciplina, faltes de respecte, 
injúries, enganys i ofenses no greus als 
membres de la comunitat educativa. 

2.6 Agressions físiques lleus (empentes, 
cops al clatell…) entre alumnes, amb 
especial atenció de circumstàncies, edats, 
llocs i contextos en els quals es produeixen. 

2.7  Un mòbil o aparell electrònic serà 
requisat pel professor/a que vegi que 
l’alumne/a l’utilitza dins les dependències del 
centre o si li sona, encara que no l’estigui 
utilitzant. I el lliuri a secretaria. Si no és un 
fet reiterat, no cal posar-li incidència. 
Podrà recuperar el mòbil si vénen els 
pares a buscar-lo, a partir del 3r dia lectiu. 
L’alumne/a pot utilitzar el mòbil a l’hora 
d’esbarjo, dins la cantina i/o al pati exterior.  

Incidència  • Amonestació oral a l'alumne/a. 
• Amonestació escrita a l’agenda. 
• Comunicació telefònica als pares. 
• Amonestació escrita (full d’incidència) amb 

comunicació telefònica  als pares. 
• El professor/a prendrà el mòbil, MP4 i altres 

aparells a l’alumne/a i  només es retornarà en 
cas que els pares vinguin a buscar-lo. (3 dies 
lectius) 

• En cas de sostracció d’algun dels aparells 
esmentats el centre no se’n farà responsable. 

• Privació de pati. La mesura pot ser aplicada 
per qualsevol professor/a, que serà qui tindrà 
cura de l’alumne/a durant el pati. 

• Comunicació a Serveis Socials de les 
absència no justificades reiterades (2.3) 

• En cas de retards reiteratius, la direcció 
enviarà una carta informativa a la família per 
informar de l’inici del protocol d’absentisme. 

 

*La direcció del centre no es fa responsable de 
la sostracció o pèrdua del telèfon mòbil. Si es 
dóna el cas cal que la família tramiti la 
corresponent denúncia a la comisaria dels 
mossos d’esquadra. 

 

Professor/a 

Nota: 

* Veure 
procediment per 
posar una 
incidència al punt 
5.25 del document 
de les normes 
d’organització i 
funcionament del 
centre o bé al 
dossier del 
professor/a. 
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CONDUCTA TIPUS SANCIÓ INSTRUCCIÓ DEL 
PROCEDIMENT 

2.8 No és permès fer fotografies  ni 
gravacions dins les instal·lacions del 
centre. Tampoc es poden fer trucades des 
del telèfon mòbil. A les sortides, si cal 
telefonar o fer fotografies, s’haurà de 
demanar permís al professor/a.  

2.9  Si tres vegades no porta el material i/o 
equipament per realitzar l'activitat de classe. 

 2.10 Negar-se a participar o realitzar les 
activitats pròpies de la classe. 

2.11 Si no fa els deures tres vegades ( no 
comptabilitza com a conducta contrària. 
Cada professor/a serà l’encarregat de posar-
ne la mesura correctora) 

Incidència  • Realització de tasques de reparació fetes en 
horari no lectiu deures, tasques de millora o 
altres, d’acord amb la naturalesa de la 
conducta a corregir. Aquesta mesura no es 
podrà prolongar per un període superior a 
dues setmanes. 

 

Professor/a 

 

3.1 Reiteració de 3 incidències = 1 greu 

3.2 Abandonar la classe sense permís del 
professor/a. (Es tindran en compte les 
circumstàncies de l’alumne). 

3.3 Fer fotografies i/o gravacions dins les 
instal·lacions del centre. 

3.4 Actes d'indisciplina, injúries i ofenses 
greus contra els membres de la comunitat 
educativa. 

3.5 Agressió física greu contra membres de 
la comunitat educativa. (Sempre comportarà 
l’expulsió del centre) 

3.6 Ocasionar danys de consideració, per ús 
inadequat, en les dependències i materials 
del Centre o en les pertinences i objectes 
d'altres membres de la comunitat educativa. 

3.7 Actes injustificats que alterin greument 
l'activitat acadèmica. 

3.8 Actes irregulars amb l’objectiu d'obtenir 
resultats superiors als que es mereixen en 
les proves d'avaluació (copiar, canviar 
notes…). 

3.9 Sostracció de béns i objectes que 
pertanyin a altres membres de la comunitat 
educativa. 

3.10 Fumar o prendre algun tipus de 
substància que alteri el comportament 
normal de l'alumne/a. 

3.11 Introducció i consum de substàncies 
nocives en el Centre o en les activitats 
complementàries, extraescolars, transport 
escolar. Fumar (tabac, cànnabis i d’altres).  

 

 

Incidència 
greu 

• Compareixença immediata davant el/la Cap 
d’Estudis o Director/a. 

• Comunicació telefònica als pares. 
• Reparació econòmica, si s’escau, del dany 

material produït. 
• Realització de tasques en horari no lectiu. (ex: 

dimecres tarda de 15:00 a 17:00). 
• Privació de participar en la següent activitat 

complementària/sortides: amb 3 Incidències o 
bé 1 Incidència greu. 

Sortides amb pernoctació:Treball de síntesi – 
colònies- viatge fi d’estudis – intercanvi. 1r 
trimestre: 3 incidències o 1 greu / 2n trimestre: 
6 incidències o 2 greus / 3r trimestre: 9 
incidències o 3 greus. 

Port aventura: no tenir més de 9 incidències i/o si 
l’alumne té una incidència greu.  

• Prohibició de participar en activitats 
extraescolars o complementàries (piscina, 
estudi assistit, bàsquet...) durant un període 
que no pot ser superior a tres mesos o al que 
resti per a la finalització del corresponent curs 
acadèmic. 

 
 

Equip directiu  i 
professor. 

Comissió de 
convivència. 

PAT 

Professorat (el 
professor que 
organitza una 
sortida, pot 
sancionar un 
alumne previ acord 
amb el tutor i 
l’equip directiu ) 

És obligatori 
imprimir la 
incidència per tal 
que els pares o 
tutors legals la 
signin i retornin al 
cap d’estudis. 

Carta informativa 
a la família 

(Poden també 
originar l'obertura 
d'un expedient 
disciplinari) 
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CONDUCTA TIPUS SANCIÓ INSTRUCCIÓ 
PROCEDIMENT 

3.12 Sortir del recinte escolar en horari lectiu 
sense autorització. 

3.13 Venir amb el transport escolar i no 
entrar al centre. 

3.14 Absència injustificada sense el previ 
coneixement dels pares (fer campana). 

3.15 Vexacions o humiliacions a qualsevol 
membre de la comunitat educativa, 
particularment aquelles que tinguin una 
implicació de gènere, sexual, racial, 
xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més 
vulnerable per les seves característiques 
personals, socials o educatives. 

3.16 Està prohibit obrir o sortir per les portes 
d’emergència si no és tracta d’una 
emergència contemplada en el Pla 
d’Emergència del Centre. Aquest fet 
comportarà una incidència greu. 

 

Incidència 
greu 

• Suspensió del dret d’assistència al 
centre o a determinades activitats complementaries per 
un període que no pot ser superior a quinze dies 
lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a 
l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que 
l’alumne realitzi determinats treballs acadèmics fora del 
Centre. Tot el professorat al tutor/a de l’alumne/a 
activitats per realitzar durant l’expulsió i establirà les 
formes de seguiment i control durant els dies de no 
assistència al Centre. 

• Les conductes contràries del punt 
 3 es sancionaran amb un períodes de  2  dies 
d’expulsió  o  de 1 setmana (segons la conducta 
contrària) a 20 dies si la conducta és reiterativa.  

• La conducta 3.1 es sancionarà amb 
una expulsió preventiva de 10 dies i obertura 
d’expedient disciplinari abreujat. 

• Canvi de grup-classe pel període 
 màxim de quinze dies (si s’escau) 

*Un cop complerta la mesura correctora, el 
procediment s’inicia de nou. 

 

 

4.1 Reiteració de 3 faltes greus. 

4.2 Actes d'indisciplina, injúries i ofenses 
molt greus contra els membres de la 
comunitat educativa. 

4.3  Llençar objectes per la finestra. 

4.4 Agressió física molt greu contra 
membres de la comunitat educativa. 

4.5 Suplantació de personalitat en els actes 
de la vida docent, sostracció, ocultació i 
falsificació dels documents acadèmics. 

4.6 Incitació sistemàtica a actuacions 
greument perjudicials per a la salut i 
integritat física dels membres de la comunitat 
educativa. (Portar algun tipus d’arma blanca 
al centre, o bé substàncies pscotròpiques)) 

4.7 Ocasionar intencionadament danys molt 
greus en els locals , materials i documents 
del Centre o a objectes que siguin d'altres 
membres de la comunitat educativa. 

4.8 Una agressió física comportarà 
l’obertura d’un expedient disciplinari. 
4.9 Portar o ingerir qualsevol substància 
nociva (drogues...)  
4.10 Portar material bèl·lic sigui real o 
imitació. 
4.11 Fer qualsevol gravació, sense 
permís, als membres de la comunitat 
educativa. 

Incidència 
molt greu 

• Compareixença immediata davant 
 el/la Cap d’Estudis o Director/a. 

• Privació del dret d’assistència al centre 
durant un període comprès entre els sis i vint dies, sens 
prejudici de fer activitats o tasques a realitzar en el 
domicili de l’alumne/a sota la supervisió del professor/a 
o el tutor/a. 

• Pèrdua del dret a l'avaluació contínua, 
però no a les proves finals. 

• Inhabilitació per estudis en el centre 
en el que es va cometre la falta pel temps que resti per 
a l'acabament del curs. 

• Obertura d’expedient disciplinari pel 
procediment establert normativament. Prèviament la 
directora convoca la comissió de convivència la qual 
determinarà la conveniència d’obrir l’expedient 
disciplinari o una altra mesura correctora. 

• En el cas de les conductes 
 4.8,4.9,4.10  i 4.11; la sanció preventiva comportarà 
fins a 20 dies d’expulsió del centre escolar i 
l’obertura immediata d’expedient disciplinari. Es 
designarà un instructor/a per fer-ne el seguiment 
segons el procediment establert en el punt 5.9 del 
document de normes d’organització. 

Seguidament s’aplicaran les mesures 
sancionadores que s’especifiquen al començament 

Equip directiu.  

 

Comissió de 
convivència 

 

(Implicaran 
l'obertura d'un 
expedient 
disciplinari) 
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L’apartat de sancions s’haurà d’aplicar de manera gradual . Sempre haurà d’aplicar-se en primer 
lloc la que s’indica en la part superior de cadascun dels apartats. Caldrà valorar la intencionalitat i 
les circumstàncies en què s’han produït els fets imputables. 

5.12- Prescripció. 

Les mesures correctores que s’han complert prescriuen les incidències per les quals s’han 
posat, entenent que queda tota aquesta informació arxivada en el seu expedient. 

5.13- Responsabilitat penal. 

5.13.1- La direcció del Centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis 
Territorials del Departament d’Educació i Universitats qualsevol fet que pugui ser constitutiu de 
delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció 
de l’expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui. 

5.13.2- Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels 
menors, s’hagi obert el corresponent expedient a un menor per la seva presumpta participació en 
danys a les instal·lacions o al material del Centre o per la sostracció d’aquest material, i el menor 
hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació 
penal juvenil, el/la Director/a del Centre o la persona membre del Consell Escolar que es designi, 
ha d’assistir en representació del Centre a la convocatòria feta per l’equip de mediació 
corresponent, per escoltar la proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la. 

5.14- Inici de l’expedient. 

Article 25 Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la 
convivència 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a l’article 37.1 de la 
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. 

2. 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. 

3. De la incoació de l’expedient la direcció del centre n’informa l’alumnat afectat i, en el cas de 
menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense 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. 
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4. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat 
del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una 
suspensió provisional d’assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a 
un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la direcció que incoa 
l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l’alumne/a 
haurà d’assistir al centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre 
duri la suspensió provisional d’assistència a classe. En tot cas, en la suspensió provisional 
d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, s’han de determinar les 
activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període. 

5. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o tutors 
legals, o de l’alumnat afectat si és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, 
sens perjudici, de la presentació dels recursos o reclamacions 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. 

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

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

      5.14.1- Les conductes que s’enumeren als punts 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, i 4.10 
de l’apartat 5.11:   només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient. 

 

5.14.2- Correspon al Director/a del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de 
qualsevol membre de la comunitat educativa, els expedients a l’alumnat. 

5.14.3- L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas 
no superior a 10 dies des del coneixement dels fets. 

5.14.4- El/la  Director/a del Centre ha de formular un escrit d’inici de l’expedient, el qual ha de 
contenir: 

a) El nom i cognoms de l’alumne/a. 
b) Els fets imputats. 
c) La data en la qual es van realitzar els fets. 
d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l’expedient, d’un 

secretari o secretària. El nomenament d’instructor recaurà en personal docent del Centre o 
en un pare o una mare membre del Consell Escolar i el de secretari en un professor/a del 
Centre. 
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L’instructor i/o secretari  en els quals es doni alguna de les circumstàncies assenyalades per 
l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú, s’haurà d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al 
Director/a del Centre, el qual resoldrà el que sigui procedent. 

5.15- Notificació. 

5.15.1- La decisió d’inici de l’expedient s’ha de notificar a la persona instructora, a l’alumne i, 
quan aquest sigui menor d’edat, als seus pares 0 tutors legals. 

5.15.2- L’alumne/a, i els seus pares, o tutors legals, si aquest és menor d’edat, poden plantejar 
davant el/la  Director/a la recusació de la persona instructora, quan pugui inferir-se falta 
d’objectivitat en la instrucció de l’expedient, en els casos previstos en el punt anterior. Les 
resolucions negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

5.15.3- Només els qui tinguin la condició legal d’interessats en l’expedient tenen dret a 
conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

5.16- Instrucció i proposta de resolució. 

5.16.1- La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar 
les actuacions que estimi pertinents per a l’aclariment dels fets esdevinguts així com la 
determinació de les persones responsables. 

5.16.2- Una vegada instruït l’expedient, la persona instructora ha de formular proposta de 
resolució la qual haurà de contenir: 

a) Els fets imputats a l’expedient. 
b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes als punts 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,  

4.6, 4.7, 4.8, 4.9, i 4.10 de l’apartat 5.11. 
c) La valoració de la responsabilitat de l’alumne amb especificació, si escau, de les 

circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació. 
d) Les sancions aplicables d’entre les previstes al punt 5.11 
e) L’especificació de la competència del Director/a per resoldre. 
 

5.16.3- Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s’ha de practicar, en el termini de 
10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l’expedient ha d’estar accessible per tal 
que l’alumne/a i els seus pares, o tutors legals,  si és menor d’edat, puguin presentar al·legacions 
així com aquells documents justificatius que estimin pertinents. 

5.17- Mesures provisionals. 

5.17.1- Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l’activitat del Centre, 
en iniciar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del Centre, per 
pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor/a i escoltada la Comissió de Convivència, podrà 
adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden 
ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret 
d’assistir a determinades classes o activitats o del dret d’assistir al Centre per un període 
màxim de deu dies lectius. Cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, aquestes mesures s’han de 
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comunicar als seus pares o tutors legals. El/la Director/a pot revocar, en qualsevol moment, les 
mesures provisionals adoptades. 

5.17.2- En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets per part de 
l’instructor, el Director/a, escoltada la Comissió de Convivència, de manera molt excepcional i 
tenint en compte la pertorbació de l’activitat del Centre, els danys causats i la transcendència de 
la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap 
cas el termini de vint dies lectius.  

5.17.3- Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d’assistència al 
Centre, el tutor lliurarà a l’alumne/a un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà 
les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret 
d’avaluació contínua. 

5.17.4- Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret 
d’assistir al Centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es 
consideraran a compte de la sanció a complir. 

5.18- Resolució de l’expedient. 

5.18.1- Correspon al director/a del centre, escoltada la comissió de convivència i –si ho 
considera necessari- el consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de l’expedient 
s’apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i 
imposar les sancions que correspongui.  

La direcció del centre ha de comunicar als pares o tutors legals la decisió que adopti als 
efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva 
revisió per part del consell escolar del centre, el qual pot proposar les mesures que consideri 
oportunes. 

5.18.2- La resolució de l’expedient ha de contenir els fets que s’imputen a l’alumne o alumna, 
la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades en el punt 5.11 i la sanció que 
s’imposa. Quan s’hagi sol·licitat la revisió per part del consell escolar, cal que la resolució esmenti 
si el consell escolar ha proposat mesures i si aquestes s’han tingut en compte a la resolució 
definitiva. Així mateix, s’ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l’alumne/a, o 
els seus pares  o tutors legals, en cas de minoria d’edat, per presentar reclamació o recurs i 
l’òrgan al qual s’ha d’adreçar. 

5.18.3- La resolució s’ha de dictar en un termini màxim d’un mes des de la data d’inici de 
l’expedient i s’ha de notificar a l’alumne, i als seus pares, si és menor d’edat, en el termini màxim 
de 10 dies. 

5.18.4- Contra les resolucions del director/a dels centres educatius públics es pot interposar 
recurs d’alçada, en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, 
davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents segons el que disposa els 
articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. Contra les resolucions del director o directora 
dels centres privats sostinguts amb fons públics es pot presentar reclamació davant el director o 
directora dels serveis territorials en el termini de cinc dies, la qual s’ha de resoldre i notificar en el 
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termini màxim de deu dies, i contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar, 
en el termini màxim d’un mes, recurs d’alçada davant el director general de Centres Educatius. 

5.18.5- Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s’hagi resolt el 
corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

5.19- Aplicació de les sancions. 

5.19.1- En el cas d’aplicar les sancions previstes als apartats de faltes molt greus del punt 5.11 
a l’alumnat en edat d’escolaritat obligatòria, l’administració educativa ha de proporcionar a 
l’alumne sancionat una plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret 
d’escolaritat. 

5.19.2- Quan s’imposin les sancions previstes als apartats del punt 5.11, el/la director/a del 
centre, a petició de l’alumne/a, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, prèvia 
constatació d’un canvi positiu en la seva actitud. 

5.20- Responsabilització per danys. 

L’alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del Centre o 
al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot 
cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent. 

5.21- Prescripció. 

Les faltes tipificades al punt 5.11 prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva 
imposició. Sempre hi quan la comissió de convivència no hagi imposat una sanció que sigui 
efectiva per tot el curs escolar. 

 

5.22- Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 

5.22.1- Els/les alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les classes. 
 
5.22.2- Els/les alumnes que no puguin assistir a  classe justificaran les absències i els retards 
a través de la plataforma escolar i lliuraran en paper el justificant escrit i/o justificant mèdic a 
consergeria El conserge els lliurarà al tutor/a. Per les absències al transport escolar es seguirà 
el mateix procediment. 
 
5.22.3- En cas que un alumnes arribi en retard 5’ a primera hora del matí, el conserge el 
custodiarà al vestíbul, telefonarà a casa per informar del retard un cop informada la direcció i 
informarà a la família que en cas que el retard sigui reiterat es sancionarà l’estudiant privant-li 
l’asssitència al centre durant un dia. El conserge avisarà al professor titular per tal que 
introdueixi el retard a l’aplicatiu de gestió. En cas excepcional serà el professor de guàrdia qui 
farà càrrec de l’alumne/a. 

 
5.22.4- Els pares o tutors legals, podran accedir al programa de gestió escolar per fer el 
seguiment de les absències, retards i incidències del seus fills i filles en qualsevol moment del 
dia. Hauran de justificar les absències a l’aplicatiu i lliurar el justificant mèdic a consergeria. 
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5.22.5- Són  activitats complementàries de classe les que es fan fora del Centre en horari 
lectiu. Són organitzades pels Departaments, relacionades amb la programació i aprovades pel 
Consell Escolar. L’assistència dels alumnes és recomanada, ja que són considerades com a 
classes impartides fora del Centre. Els/les alumnes que no participin en una activitat 
complementària han de complir l’horari lectiu al centre.  
 
5.22.6- Són activitats extraescolars les de caràcter cultural, esportiu o lúdic, fetes fora de 
l’horari lectiu i no relacionades amb la programació de les matèries. L’assistència dels alumnes 
és voluntària. 

 
5.22.7- Les activitats lúdico-culturals que es realitzaran en el centre durant el Nadal, Sant 
Jordi, setmana cultural... són de caràcter obligatori. La no assistència pot comportar mesures 
correctives. 

 
5.22.8- L’assistència es controla diàriament, a primera hora del matí. El conserge realitzarà el 
control d’assistència a primera hora del matí se n’encarregarà de passar per les aules a 
preguntar i comprovar quins alumnes falten (cal que el professorat hagi passat llista per 
agilitzar el procés). Ell mateix se n’encarregarà de telefonar personalment a la família per 
informar-ne i preguntar el motiu de l’absència.  

      5.22.9- Es obligatori que a l’inici de cada classe el professor titular passi llista i anoti les  
      absències a la plataforma escolar. 
      5.22.10- Els pares són els encarregats de justificar les absències per escrit el dia que el seu  
      fill/a s’incorpori al centre i obligatòriament han de lliurar el justificant mèdic a consergeria. I els 
      tutors han de portar el control de què lliurin el justificat o bé del metge o bé una nota a  
      l’agenda. Ha de custodiar-los fins a final de curs, tal i com custòdia les autoritzacions per a les  
      sortides. Un cop acabat el curs els pot destruir. 
      5.22.11- Si un alumne falta i sabem que és al centre enviarem un alumne responsable a  
      avisar el professor de guàrdia per tal que el pugui buscar i li posarem un retard  
      o incidència si es reiterativa aquesta conducta.    
      5.22.12- Segons el punt 5.11 de les NOFC, si un alumne arriba amb retard, cal anotar-ho a 
      l’aplicatiu, si es reiteratiu, li hem de posar una incidència i una mesura correctora. 

5.22.13- Per cada 3 faltes d’assistència en què la família no hagi avisat al centre per escrit o 
telefònicament, caldrà que el tutor/a avisi a l’equip directiu per tal de cobrar-li les trucades que 
s’han fet des del  centre per avisar de l’absència.  
5.22.14- Els tutors portaran el control de les absències que no s’han justificat i demanaran els 
justificants als alumnes. Si s’observa que un alumne/a falta sovint sense motiu per escrit, cal 
que el tutor ho comuniqui a la reunió de PAT, l’equip directiu iniciarà el protocol d’actuació en 
cas d’absentisme de l’alumnat. (8.6).  
5.22.15- Es portarà el control de les absències a la comissió social trimestral. 
5.22.16- Si un alumne falta a classe per malaltia i aquell dia té examen d’alguna matèria cal 
que lliuri un justificant mèdic al professor de la matèria, en cas dels ensenyaments 
postobligatoris per poder realitzar la prova un altre dia. En cas dels ensenyaments obligatoris 
els pares poden justificar-ho a l’agenda. 
5.22.17- Si un alumne es troba malament, cal que un alumne responsable l’acompanyi a 
telefonar a la família i després s’esperi a l’aula fins que el conserge l’avisi. 
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5.23- Faltes d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. (Decret 102/2010, de 3 
d’agost, d’autonomia de centres educatius) 

El decret d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2: 

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

És a dir, a partir de 3er de l’ESO l’alumnat pot decidir no assistir a classe col•lectivament (és a 
dir, fer vaga) amb els únics requisits de decidir-ho en una reunió (assemblea) i comunicar la 
decisió a la direcció del centre. Ni tan sols és necessari que una organització de fora de 
l’institut convoqui “oficialment” la vaga. 

 
5.23.1- Protocol d’actuació del centre: 
 

1. Únicament s’entendran com a convocatòries de “inassistència col·lectiva” vàlides aquelles 
que siguin convocades per alguna d’aquestes associacions d’estudiants de Catalunya: o 
AJEC [Associació de Joves Estudiants de Catalunya]: www.ajec.cat o AEP [Associació 
d’Estudiants Progressistes]: www.aep.cat o SEPC [Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans]: www.sepc.cat o SE [Sindicato de Estudiantes] 
 

2. Els delegats de classe, de cada nivell educatiu afectat [3r, 4t, 1r BAT i 2n BAT] informaran 
els tutors i tutores de la convocatòria.  

 
3. Debat de la convocatòria i posterior votació per grups-classe. Sempre que es pugui 

aquesta acció es farà a l’hora de tutoria.  
 

4. Per tal de poder sol·licitar aquest dret, el nombre de vots afirmatius haurà de ser igual o 
superior al 50 % de l’alumnat que hagi votat, sobre el recompte global de tots els grups que 
componen un nivell educatiu.  

 
5. Els motius i resultat haurà de quedar reflectit en una única acta per nivell que els 

delegats/des ompliran conjuntament, segons un model establert. A l’acta s’haurà d’adjuntar 
la documentació de la convocatòria oficial.  

 
6. El resultat no serà vinculant. Qualsevol alumne/a que vulgui assistir a classe ho podrà fer. 

 
7. La comunicació de la convocatòria de vaga així com les assemblees de curs s’hauran de 

fer amb un mínim de 3 dies d’antelació mentre que les autoritzacions s’hauran de retornar 
a consergeria com a mínim 1 dia abans de la data de la vaga, per tal que centre pugui 
organitzar-se correctament. 
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5.23.2- Si els/les alumnes tenen previst realitzar una inassistència col·lectiva a classe (no es pot 
denominar vaga en el sentit que la constitució reconeix aquest dret i l’Estatut dels Treballadors i 
altres lleis orgàniques el regulen) ho hauran de comunicar a la direcció del centre amb 48h 
d’antelació com a mínim, perquè aquesta ho pugui comunicar a la resta de la comunitat educativa. 
 
5.23.2- A l’ESO, és necessària l’autorització dels pares o representants legals de l’alumne/a per la 
inassistència col·lectiva a classe. Així mateix, el Consell Escolar podrà determinar si la no 
assistència a classe dels alumnes no ha de ser objecte de sanció. La Direcció garantirà el dret 
dels alumnes que ho desitgin a romandre en el centre, degudament atesos. 
 

 
5.24- Informació a les famílies. 

    5.24.1- El mateix dia que es produeix l’incident, si és greu o molt greu, el professor/a 
n’informarà a la família de l’alumne/a telefònicament. En cas que no hi pugui contactar 
telefònicament, caldrà informar-ne al cap d’estudis per a què ell en faci el seguiment. 

Sempre que sigui possible la direcció del centre acordarà amb la família la mesura correctora. 
L’endemà l’alumne/a haurà de portar la incidència degudament signada pels pares al cap 
d’estudis o al professor/a que ha posat la incidència.  

Cal que el professor/a indiqui  sempre la mesura correctora que l’alumne/a haurà de realitzar. 

    5.24.2- El conserge serà l’encarregat de telefonar la família a primera hora del matí, si aquesta 
no ha avisat de l’absència. 

    5.24.3- Es realitzaran tres convocatòries de reunió de pares durant el curs escolar, una 
informativa a l’inici del curs escolar i les altres per tal de donar les notes en mà a les famílies el 1r 
i 3r trimestre del curs. 

5.25- Procediment per posar una incidència a un alumne/a . 

1- Cercar l’alumne en l’aplicatiu de gestió Ieduca, escriure la conducta contrària i tipificar-
la segons el punt 5.11 del documents de NOFC. Cal consultar el document. 

2- Al mateix escrit posar-hi la mesura correctora. (obligatori) La comissió de 
convivencia i /o els tutors, no comptabilitzaran cap incidencia que no estigui 
tipificada. Es recomanable imprimir la incidència lleu per tal que els pares la signin i 
l’alumne en faci el retorn al professor/a. Si el professor/a ho creu convenient, pot 
informar als pares telefònicament. 

3- A la PAT els/les tutors/es i el coordinador de cile i/o el cap d’estudis faran el seguiment 
dels seus tutoritzats. 

4- Posar una incidència greu a un alumne implica informar al cap d’estudis o a la directora, 
telefonar a casa per tal d’assegurar que els pares coneixen el fet, acordar la mesura 
correctora amb l’equip directiu. També ens pot acordar la mesura correctora amb la 
família, si el professor ho creu convenient. 

5- Un professor/a no pot aplicar la sanció d’expulsió a  l’alumne, ja que es competència del 
cap d’estudis  i/o d’un membre de l’equip directiu. 

6- Quan es posa una incidència greu o molt greu, s’avisarà a l’equip directiu, cap d’estudis 
i /o la directora, en cas d’absència la secretària o la coordinadora pedagògica;  que serà 
qui decidirà la sanció d’expulsió preventiva un cop escoltat el professor i n’informarà als 
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pares. Tot seguit serà la comissió de convivència qui resoldrà la sanció definitiva tenint 
en compte l’art.37 de la Llei 12//2009 d’Educació. 

7- Sempre informarem a l’alumne si li hem posat una incidència, ho podem fer al 
finalitzar la classe o quan ho creiem convenient. 
 

En cas que es detecti que un alumne/a deliberadament no porta les incidències signades, el Cap 
d’Estudis prendrà les mesures pertinents.  

El Cap d’Estudis (3r i 4t) i el coordinador de cicle (1r i 2n)  faran un control setmanal del 
nombre d’incidències posades a cada alumne/a i aquesta informació serà analitzada en les 
reunions setmanals de la PAT. 

5.26- Procediment per expulsar un alumne de classe. 

Les expulsions de classe són considerades com una mesura excepcional i cautelar per mantenir 
el correcte funcionament de la tasca educativa dins l’aula. 
 
Per expulsar un alumne, aquest ha d’haver comès una falta tipificada com a greu, sinó no el 
podem expulsar, hem d’imposar a l’alumne una mesura correctora dins la mateixa aula. Si es 
dóna el cas que ha comès una falta greu, s’ha d’enviar a l’aula de reflexió amb la feina 
acompanyat per un alumne responsable, així evitarem que tombi pel centre. 
El professor de guàrdia no podrà deixar estar un alumne a l’aula de reflexió si no ve amb feina, 
aquest té l’obligació de tornar-lo al professor d’aula. 
Recordem que la gestió d’aula forma part de la nostra tasca educativa. 
Si a l’aula de reflexió no hi ha cap professor perquè està fent una substitució, haurem de tenir 
l’alumne a la nostra aula, si es tracta d’un cas greu cal avisar al membre de l’equip directiu que 
estigui de guàrdia.. 
 
Per tant, el professor/a de l’aula, quan expulsa un alumne/a ha de: 
1. Posar feina a l’alumne/a per fer durant la resta de la classe i enviar-lo al professor/a de 

guàrdia, qui serà el responsable de la seva vigilància des d’aquest moment. 
2. Introduir la incidència a l’aplicatiu de gestió (Ieduca) especificant els motius i circumstàncies de 

l’expulsió i seguir el procediment establert per a posar incidències.  
3. Trucar a la família per informar-ne. 
 

El professor/a de Guàrdia ha de: 

1. Mantenir un diàleg amb l’alumne/a expulsat per tal de fer-li reconèixer les conseqüències de les 
seves actuacions, així com els motius que l’han portat a actuar incorrectament. 

2. Supervisar la feina que el professor/a de l’aula li ha encomanat. 

5.27- Procediment per requisar el telèfon mòbil o altres aparells electrònics... 

En cas que un alumne porti el mòbil a l’institut la responsabilitat de pèrdua o sostracció  recau 
exclusivament sobre la família que s’ha de posar en contacte amb els mossos i tramitar la 
corresponent denúncia.  Els centres de la ciutat ha establert un acord amb els mossos. Aquests 
recomanen que l’alumnat no porti mòbil al centre. La direcció del centre no es farà responsable de 
cap incident al respecte. 
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Un mòbil o aparell electrònic serà requisat pel professor/a que vegi que l’alumne/a l’utilitza dins 
les dependències del centre o si li sona, encara que no l’estigui utilitzant. Cal que li requisi i el lliuri 
a secretaria. Si no és un fet reiterat, no cal posar-li incidència perquè només podrà recuperar el 
mòbil si vénen els pares a buscar-lo, a partir del 3r dia lectiu.  

L’alumne/a pot utilitzar el mòbil a l’hora d’esbarjo, dins la cantina i/o al pati exterior.  

No és permès fer fotografies  ni gravacions dins les instal·lacions del centre. Tampoc es 
poden fer trucades des del telèfon mòbil. Aquestes actuacions es sancionaran segons les 
mesures correctores del punt 5.11 d’aquest document. Cal transmetre als alumnes els principis i 
els valors relatius a la privacitat d’un mateix i de la resta de persones. Els alumnes han de saber 
que no poden fer fotos ni vídeos a d’altres alumnes o persones sense el seu consentiment ni, per 
tant, tampoc fer-ne difusió a les xarxes socials o a internet. 

5.28- Servei de cantina escolar: 

• Horari : 11.15 a 11.45 i  14.45 a 15.45. En previsió de revisió . 
Des de l’equip directiu i de manera bimestralment, es mantindran reunions de coordinació per tal 
de millorar el servei. 

• Si un alumne o un professor vol demanar el dinar a la cantina, cal que a l’hora d’esbarjo en 
faci la comanda a la mateixa cantina. 

5.29-  Servei de Transport Escolar: 

• Les monitores de transport lliuren diàriament un full d’assistència al centre, dels alumnes que 
han pujat a l’autobús. Els alumnes que arriben amb el bus han d’entrar al centre no poden 
romandre fora de l’institut. 

• Les monitores de transport vindran a buscar l’alumnat al centre a la sortida 14.45 per tal 
d’acompanyar-los en el trajecte des de l’institut a la parada del bus. Així mateix en faran 
l’acompanyament a l’hora d’entrada 8.15 a la inversa. 

• Només poden romandre a la zona d’espera dels busos escolars, l’alumnat que utilitza el 
servei. En cas d’incomplir aquesta norma es posarà una incidència a l’alumne i s’avisarà la 
família. 

5.30- Hores d’esbarjo 

Cap alumne/a del centre no pot romandre pels passadissos ni en altres dependències sense la 
supervisió d’un professor/a. Un dels professors de guàrdia de pati  restarà al segon pis fins que 
tots els alumnes hagi baixat. S’ha de conscienciar als alumnes que no es pot menjar al passadís. 
El professorat que vigila Ens hem de distribuir per zones No es pot fumar i cal extremar la 
vigilància per evitar que els alumnes ho facin. Els alumnes que volen pujar a la biblioteca, han de 
baixar a esmorzar al pati, quan acabin podran entrar a recollir un passi de biblioteca a 
consergeria,  el/la conserge els lliurarà l’acreditació. El professor de la biblioteca no deixarà entrar 
ningú sense l’acreditació.  
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5.31- Exempcions d’Educació Física. 

5.31.1-Tenint en compte que es considera l’Educació Física com un conjunt de coneixements 
teòrics, pràctics i organitzatius, no es contempla el concepte d’exempció total per a aquesta àrea. 

5.31.2- L’alumne/a amb algun motiu d’exempció haurà de presentar un certificat mèdic oficial 
en el qual el metge especifiqui quina o quines activitats físiques no pot realitzar i per quant temps, 
si s’escau. 

5.31.3- L’alumne/a amb alguna exempció tindrà l’obligació d’assistir a totes les classes, 
incloent-hi aquelles on es faci alguna activitat de la qual n’està exempt. En aquest cas, realitzarà 
tasques assignades pel professor/a. 

5.31.4- El/la professor/a d’Educació Física establirà els criteris d’avaluació d’aquells alumnes 
amb algun tipus d’exempció. 

5.31.5- El termini de presentació de la documentació especificada en l’apartat corresponent de 
les instruccions d’inici de curs acabarà el dia 15 d’octubre de cada curs. En cas que es doni un 
motiu d’exempció durant el curs, caldrà presentar també aquesta documentació. 

5.32- Covalidacions d’Educació Física. 

5.32.1-Tenint en compte que es considera l’Educació Física com un conjunt de coneixements 
teòrics, pràctics i organitzatius, es contempla la convalidació per a aquesta àrea segons el 
següent protocol: 

- Els tutors legals lliuraran la sol·licitud i el certificat del centre oficial abans del 15 d’octubre. 

- El cap de departament i la direcció convocaran la família per parlar dels motius de la 
sol·licitud. 

- La direcció resoldrà un cop escoltat el cap de departament i la família. 

- L’alumnat amb convalidació autoritzada hauran de romandre a l’aula de reflexió tutoritzats pel 
professor/a de guàrdia. 

- Al final de cada trimestre hauran de lliurar el full de treball a la coordinadora pedagògica que 
serà qui en fa el seguiment. 

- Si l’estudiant no segueix les indicacions anteriors, la direcció pot canviar la seva decisió. 

5.33- Covalidacions de la música. 

5.33.1-Tenint en compte que es considera la Música com un conjunt de coneixements teòrics, 
pràctics i organitzatius, es contempla la convalidació per a aquesta àrea segons el següent 
protocol: 

- Els tutors legals lliuraran la sol·licitud i el certificat del centre oficial abans del 15 d’octubre. 

- El cap de departament i la direcció convocaran la família per parlar dels motius de la 
sol·licitud. 
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- La direcció resoldrà un cop escoltat el cap de departament i la família. 

- L’alumnat amb convalidació autoritzada hauran de romandre a l’aula de reflexió tutoritzats pel 
professor/a de guàrdia. 

- Al final de cada trimestre hauran de lliurar el full de treball a la coordinadora pedagògica que 
serà qui en fa el seguiment. 

- Si l’estudiant no segueix les indicacions anteriors, la direcció pot canviar la seva decisió. 

5.34- Estada a l’empresa. (Batxillerat i Batxibac) 

 L’estada a l’empresa és una matèria específica que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la 
realitat del món laboral. L’estada a l’empresa consisteix bàsicament en un període de 
permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució 
o de serveis. 

L’estada a l’empresa té una funció bàsicament orientadora i, per tant, no s’ha deconfondre amb 
unes pràctiques laborals o amb l’aprenentatge d’un ofici. 

La matèria ofereix a l’alumnat la possibilitat de conèixer l’estructura organitzativa d’una empresa i 
la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que afecten les 
relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal 
d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos. Així mateix, 
l’estada permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són 
indispensables per a la bona adaptació de l’alumnat al món laboral futur (assistència, puntualitat, 
curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat de treball individual i en grup, etc.).  

Es tracta d’un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la 
modalitat cursada, ja que permet que l’alumnat canalitzi les seves preferències i capacitats en un 
context diferent de l’acadèmic i amb l’orientació adequada. 

5.34.1- L’estada a l’empresa tindrà una durada de 70h en una empresa i 70h de contingut 
teoricopràctic a l’institut (Formació d’empresa). La part teòrica comptarà com una matèria de 2h a 
1r de Batxillerat. La part pràctica es realitzarà el mes de juliol sempre que es compleixin els 
requisits exigits. La nota de les pràctiques sortirà a les qualificacions de 2n de Batxillerat. (No 
comptabilitzarà com una matèria específica) 

5.34.2- L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 280 hores pot sol·licitar a 
la direcció del centre l’exempció de la matèria optativa d’estada a l’empresa. Cal adjuntar, a la 
sol·licitud, una memòria en la qual ha de constar: 

• la descripció de l’empresa; 

• la descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne o alumna; 

• la còpia del contracte laboral; 

• informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
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La direcció del centre ha de resoldre, a partir de la memòria presentada, si escau concedir 
l’exempció esmentada. 

5.34.3- L’alumnat que, en acabar el primer curs, tingui pendent d’avaluació positiva més de dues 
matèries i, en conseqüència, hagi de repetir aquest primer curs, no ha de repetir la matèria 
d’estada a l’empresa. 

NORMATIVA i REQUISITS PER ACCEDIR A LA MATÈRIA ESTADA A L’EMPRESA 

� Per accedir a les pràctiques els alumnes han de tenir el 1r i el 2n trimestre de 1r de batxillerat 
amb una mitjana de notable (7). 

� És recomanable que el mateix alumne/a cerqui l’empresa on poder fer les pràctiques. 
(L’empresa no pot ser d’un familiar) 

� En cas d’haver-hi un excés de demanda s’adjudicaran les pràctiques per ordre de notes, 
prenent com a referencia la nota mitjana dels dos primers trimestres de batxillerat. 

5.34.4- Avaluació 

L’avaluació de les pràctiques és de caràcter actitudinal: 

· Assistència regular i puntualitat. 

· Responsabilitat i mètode en l'execució de les tasques assignades. 

· Ordre, pulcritud i conservació de materials, equips, eines, aparells i altres estris que faci servir 
en la seva activitat i manteniment de les normes de seguretat individual i col·lectiva. 

· Integració en el treball de grup, amb manifestació d'iniciativa en la resolució de problemes. 

· Actitud crítica en l'avaluació del propi treball i predisposició vers la recerca de la qualitat. 

· Atenció a la importància de realitzar les tasques encomanades en els terminis previstos. 

· Cura de la higiene i de la presentació personal. 

· Compliment de les tasques concretes encomanades dins l'equip o del pla de treball. 

· Ús correcte de la terminologia tècnica en la comunicació oral i escrita. 

· Actitud favorable a treballar sota normes. 

L’alumne/a obté una qualificació numèrica que consta en el seu currículum de 2n de batxillerat. 

L’empresa qualifica els diferents ítems. La no realització de les tasques diàries al web QBID 
ALUMNES significa una avaluació insuficient. La realització de les tasques diàries amb retards 
baixa la qualificació en 1 punt per avís de retard. 
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5.35- Accés a francès 1a llengua. 

5.35.1.- Els alumnes que hagin cursat l’anglès com a primera llengua de 1r a 3r d’ESO i 
vulguin realitzar el canvi a llengua francesa hauran de dur a terme una prova de nivell a 
principi del curs escolar. 
 

5.35.2.- En el cas que qualsevol alumne/a de francès primera llengua no mostri la 
motivació i/o el comportament necessaris, es parlarà tant amb la família com amb 
l’alumne/a i es donarà un termini concret perquè l’alumne/a corregeixi la seva actitud. Si no 
és així, l’alumne/a romandrà a direcció durant les hores de classe, ja que només tindrà dret 
a assistir als exàmens de la matèria. Acabat el curs, l’alumne/a haurà de fer el canvi a 
anglès primera llengua. 

 

5.35.3.- En el cas que qualsevol alumne/a de francès primera llengua no mostri l’aptitud 
necessària, es parlarà tant amb la família com amb l’alumne/a i en cada cas es valorarà la 
continuïtat en les classes de llengua francesa o bé el canvi a anglès primera llengua.  
 

5.35.4.- Els canvis de primera llengua es duran a terme un cop acabat el curs acadèmic, 
però la direcció i el departament de llengües estrangeres del centre es reserven el dret de 
canvi en casos excepcionals que s’estudiaran individualment. 

 

           5.35.5.- Els alumnes poden accedir al programa d’innovació batxibac si superen una prova   

           de nivell B1 o bé tenen el certificat acreditatiu de B1 en llengua francesa. 

5.36- Implementació dels 30’ de lectura diària 

S’organitzen els 30’ de lectura diària en les diferents franges horàries, de manera que 
setmanalment es canviarà de franja, doncs la millora de la competència lingüística revertirà en 
totes les àrees del currículum. 

TÍTOL 6: DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT 

Capítol 1 : de l’alumnat 
 
 Drets dels alumnes. 
 
6.1- Dret a la formació. 

    6.6.1- L’alumne/a té dret a rebre una formació que permeti el desenvolupament integral de la 
seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptades en la nostra 
societat. Per tant, se li reconeixen de forma explícita els drets inherents als aspectes fonamentals 
de la seva formació: 

a. La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de 
la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

b. El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la 
geografia, la cultura i la realitat catalana i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn 
natural i del patrimoni cultural. 
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c. L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de 
coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

d. L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb 
ell mateix i amb els altres.  

e. La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals. 
f. La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de 

l’alumnat menor d’edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l’exercici de la 
tutela, dins el marc legalment establert. 

g. La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural. 
h. La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles. 
i. L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats 

físiques. 
 

    6.1.2- Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució 
Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

    6.1.3- L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en consideració, entre 
altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els interessos de l’alumnat, per tal de permetre 
el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

6.2- Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar. 

    6.2.1- L’alumne/a té dret a ser atès en les consultes que faci als professors/es en qüestions 
relatives a la matèria impartida i a la forma de desenvolupar les classes. 

    6.2.2- L’alumne/a té dret a presentar (de forma individual o col·lectiva) davant els professors/es 
o l’equip directiu totes aquelles propostes i iniciatives que cregui oportunes per al millorament dels 
mètodes de formació i educació. Igualment, té dret a presentar les oportunes reclamacions si es 
creu perjudicat en els seus drets. La persona més adient per atendre, en primer lloc, aquests 
aspectes és el tutor/a. 

    6.2.3- L’alumne/a té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediment d’avaluació, d’acord amb els 
objectius i continguts de l’ensenyament. 

    6.2.4- L’alumne/a i, quan és menor d’edat, els seus pares o tutors legals, tenen dret a sol·licitar 
aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus 
aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. 

    6.2.5- L’alumne/a, o els seus pares, o tutors legals,  poden reclamar, per escrit, contra les 
decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs, 
cicle o etapa d’acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se 
en alguna de les causes següents: 

a) La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació amb els 
objectius o continguts de la matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la 
programació per l’òrgan didàctic corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 
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Si l’alumne/a, o els seus pares, o tutors legals, considera que no ha estat avaluat justament, té 
dret a presentar reclamació per escrit davant el/la Cap d’Estudis o el/la  Director/a, el qual pot 
determinar que s’efectuï una revisió segons el sistema establert per la Direcció General 
d’Ensenyament Secundari. 

    6.2.6- L’alumnat d’ESO té dret a veure les proves de totes les matèries del currículum. Els 
pares tenen dret a veure les proves del seus fills demanat una entrevista amb el professor/a de la 
matèria. En cap cas es lliuraran les proves als pares o tutors legals. 
  
    6.2.7- L’alumnat de Batxillerat té dret a rebre les proves per a revisar-ne la correcció, però no 
són material de l’alumne i un cop revisades les hauran de retornar al professor/a. Els pares poden 
demanar entrevista al professor de la matèria per veure els exàmens. 

6.3- Dret al respecte de les pròpies conviccions. 

6.3.1- L’alumne/a té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, 
a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i 
conviccions. 

6.3.2- L’alumne/a, i els seus pares o tutors legals,  si l’alumne/a és menor d’edat, té dret a 
rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del 
centre. 

6.3.3- L’alumne/a té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones 
sense manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

6.4- Dret a la integritat i la dignitat personal. 

L’alumne/a té els drets següents: 

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal. 
b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral. 
c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades. 
d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys. 
e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què 

disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer 
les necessitats d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat 
amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes 
aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumne o qualsevol 
altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor. 

 

6.5- Dret de participació. 

6.5.1- L’alumne/a té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 
preveu la legislació vigent. 

6.5.2- Els delegats/des de curs i representats dels alumnes al Consell Escolar formaran part 
automàticament del Consell de Delegats del Centre. 
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6.5.3- Els membres de Consell de Delegats tenen dret de conèixer i consultar la documentació 
administrativa del Centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del/la 
Director/a del Centre, sempre que no pugui afectar a la intimitat de les persones. 

6.5.4- El Centre fomentarà el funcionament del Consell de Delegats i protegirà l’exercici de les 
seves funcions per part dels seus membres (apartat de delegats i delegades). 

6.6- Dret de reunió i associació. 

6.6.1- L’alumnat té dret a reunir-se en el Centre. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà 
d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats 
docents. 

6.6.2- L’alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions 
pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent. 

6.6.3- Les reunions del Consell de Delegats es desenvoluparan preferiblement en l’horari de 
tutoria. La convocatòria la farà el/la Director/a per iniciativa de l’Equip Directiu o a petició dels 
delegats/des. 

6.7- Dret d’informació. 

L’alumnat serà informat pels seus representants al Consell de Delegats tant sobre les 
qüestions pròpies del Centre com sobre aquelles que afectin a altres centres educatius. 

6.8- Dret a la llibertat d’expressió. 

L’alumne/a té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, 
sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, 
d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

6.9- Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. 

L’alumne/a té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la 
llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i 
les seves capacitats. 

6.10- Dret a la igualtat d’oportunitats. 

6.10.1- L’alumne/a té dret a rebre ajuts necessaris per compensar possibles mancances de 
tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions 
adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. La Comissió d’Atenció a la Diversitat 
junt amb el/la tutor/a és l’encarregada de fer-ne el seguiment. 

6.10.2- L’administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l’establiment d’una política 
d’ajuts adequada i de polítiques educatives d’inclusió escolar. 

6.11- Dret a la protecció social. 

6.11.1- L’alumne/a té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident. 
En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumne té dret a rebre l’ajut que necessiti 
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mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia 
no suposin un detriment del seu rendiment escolar.  

6.11.2- L’administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal que l’alumnat 
que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en la 
impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L’alumne/a que cursi nivells 
obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu rendiment 
escolar. 

6.12- Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

6.12.1- Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels Centre que suposin una transgressió 
dels drets de l’alumne/a que s’estableixin en aquest Reglament de Règim Intern o del seu exercici 
poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares, quan 
aquest és menor d’edat, davant del/la Director /a del Centre. 

6.12.2- Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al Consell 
Escolar, el/la Director/a adoptarà les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent. 

6.12.3- Les denúncies també poden ser presentades davant els Serveis Territorials del 
Departament d’Educació. Les corresponents resolucions poder ser objecte de recurs d’acord amb 
les normes de procediment administratiu aplicables. 

Deures dels alumnes. 

6.13- Deure de respecte als altres. 

L’alumne/a té el deure general de respectar l’exercici dels drets i les llibertats de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

De manera especial ha de respectar les normes de convivència del Centre, que comporta les 
obligacions següents: 

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

 
b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o 

per qualsevol altra circumstància personal o social. 
 

c) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i 
dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar. 

 
d) Complir les Normes d’organització i Funcionament del Centre. 

 
e) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del 

Centre, sens perjudici i que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, 
d’acord amb els procediment que estableixin les NOFC i la legislació vigent. 

 
f) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal 

d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la 
convivència en el Centre. 



INSTITUT SERRA DE MIRAMAR                                                    NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

   50 
 

 
g) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet 

que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 
 

h) Respectar i complir la carta de compromís del centre. 
 

6.14- Deures acadèmics. 

6.14.1- L’estudi és un deure bàsic de l’alumne que comporta el desenvolupament de les seves 
aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir 
una bona preparació humana i acadèmica. 

6.14.2- Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general 
del Centre i respectar els horaris establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions 
docents. 

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en 
les activitats formatives. 

d) Responsabilitzar-se de l’ordinador en el qual treballa havent d’omplir un full de seguiment 
en finalitzar la classe.  

 

6.14.3- Assistència. 

Els/les alumnes tenen l’obligació d’assistir a totes les classes. ( 5.22 i 5.23 d’aquestes NOFC) 
 

6.14.4- Puntualitat. 

a) Els/les alumnes han de ser puntuals en la seva assistència a classe. Un cop començada la 
classe si l’alumne no porta un justificant, el conserge l’acompanyarà a l’aula de reflexió i tot 
seguit avisarà al professor d’aula per tal que introdueixi el retard a la plataforma escolar. 

b) Si el retard és a primera hora del matí, el/la conserge telefonarà a la família i/o tutors 
legals, per informar-los que ha  entrat amb retard i que si el retard és reiterat s’aplicarà una 
mesura correctora que implicarà la privació d’assistència a classe durant un dia i /o la 
prohibició de participar en les activitats complementàries que organitza el centre.  
 

c) El/la professor/a també pot decidir si l’alumne/a pot entrar a l’aula. 
 

     6.14.5- Ordre. 

a) Els/les alumnes han de guardar l’ordre en tot moment, especialment a les entrades i 
sortides del Centre i en els canvis d’aula. 

 

b) Els/les alumnes són responsables de la conservació de les instal·lacions i l’ús correcte del 
material. Per tant, hauran de donar compte dels desperfectes que es produeixin. Si aquests 
són causats per un ús incorrecte hauran de pagar les despeses de reparació o substitució. 
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Si el fet no és imputable a ningú en concret, el valor de la reparació es repartirà entre el 
grup o grups més directament afectats. 

 

c) En cas d’absència no prevista d’un professor/a, el/la delegat/da ho comunicarà al 
professor/a de guàrdia, el qual es farà càrrec dels alumnes durant aquella hora de classe. 
En cap cas l’absència no es considerarà temps d’esplai.  

 

d) En qualsevol de les activitats que es duguin a terme en hores lectives, fins i tot si es tracta 
de debats o reunions, els/les alumnes han de mantenir una actitud que no destorbi 
l’activitat de les altres classes. 

 

e) L’alumne/a que trobi algun objecte el donarà al professor/a o al conserge. Si un alumne/a 
perd un objecte haurà de comunicar-ho al tutor/a i anar a consergeria per reclamar-lo si 
s’escau. 

 

f) El centre no té cap responsabilitat sobre els efectes personals de valor que puguin portar 
els membres de la comunitat educativa. (mòbil i altres) 

 

6.14.6- Relacions amb els/les professors/es. 

a) L’alumne/a ha de mantenir en tot moment una actitud de correcció i respecte envers tots 
els professors/es. Això no impedeix que pugui plantejar en el moment oportú les 
observacions o objeccions que cregui convenients. 

 
b) Si un alumne/a és expulsat de classe, es presentarà acompanyat pel delegat/da al 

professor/a de guàrdia. El/la professor/a ho comunicarà per escrit als pares o tutors legals 
anotant la incidència a l’aplicatiu de gestió i seguirà el procediment establert en el punt 5.11 
d’aquest document. 

 
c) Les queixes o objeccions que els/les alumnes hagin de fer, de manera individual o 

col·lectiva, en relació a un/a professor/a, les comentaran abans amb el seu tutor/a, el/la 
qual els donarà les orientacions oportunes per plantejar el problema de la forma més 
adient. 
 

d) Les queixes que pugui haver-hi sobre el/la tutor/a, els/les alumnes les plantejaran al Cap 
d’Estudis. 
 

Capítol 2 : del professorat 
 
Drets i Deures dels professors. 

 
6.15- Assistència. 

6.15.1- El professor/a té l’obligació d’assistir a les classes, claustres, Juntes d’Avaluació, 
reunions, hores de guàrdia i efectuar les hores de permanència a l’Institut regulades per 
normativa en el Document d’organització i gestió de centre. 
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6.15.2- Els professors/es hauran de comunicar amb antelació a la Directora les absències 
previstes omplint una sol·licitud de permís que lliurarà a la directora perquè, si s’escau, li doni 
l’autorització. La Directora informarà de l’absència del professor al Cap d’Estudis. Les absències 
imprevistes hauran de justificar-se posteriorment mitjançant l’imprès corresponent. Les faltes 
injustificades s’han d’enviar directament a la Direcció General de Recursos Humans. 

6.15.3- En cas d’absències previstes ( activitats de formació realitzades fora del centre en 
horari lectiu), el professor/a deixarà treballs acadèmics als alumnes i serà obligació del 
professor/a de guàrdia encarregar-se que aquests treballs es portin a terme. 

6.15.4- Els professors/es tenen l’obligació de romandre al centre, en cas de no participar de 
les activitats de formació interna, si aquestes es realitzen dins l’horari lectiu de permanència al 
centre. 

6.15.5-Els professors/es tenen l’obligació d’assistir a les festes, activitats culturals i 
complementàries organitzades pel centre. 

6.15.6- El Cap d’Estudis és l’encarregat d’anotar les absències previstes del professorat en el 
comunicat de guàrdia. 

6.15.7- El professorat té l’obligació de trucar al centre, sempre que sigui possible, per avisar 
d’una absència. 

6.15.8- Cap professor/a deixarà sortir cap alumne del centre, sense l’autorització degudament 
signada pels pares. En el cas que els pares autoritzin telefònicament la sortida d’un alumne, 
l’endemà aquest n’haurà de portar l’autorització escrita al tutor/a. Caldrà tenir molt en compte els 
casos en què hi ha una sentència judicial. Cal que l’alumne passi per consergeria obligatòriament 
i ensenyi l’autorització per tal de poder sortir del centre si es tracta d’alumnat d’estudis 
postobligatoris; en el cas d’alumnat d’ESO és necessari que un familiar o un adult autoritzat el 
vingui a buscar i signi en el llibre de registre per poder-se’l endur. 

6.15.9- Si el professorat té previst realitzar una vaga ho haurà de comunicar a la direcció del 
centre amb 24h d’antelació com a mínim, perquè aquesta ho pugui comunicar a la resta de la 
comunitat educativa. 

6.15.10- En cas d’inassistència col·lectiva a classe de l’alumnat, el professorat ha de complir el 
seu horari sense canvis, i la totalitat de les seves obligacions: ha d’anar a l’aula, passar llista i fer 
la classe adaptant les activitats docents a les circumstàncies. 

6.15.11- En cas de vaga del professorat els/les professors/es que no estiguin en vaga hauran 
de complir el seu horari sense canvis. 

6.15.12- La Direcció del centre farà arribar un comunicat a les famílies informant-les de la vaga 
o inassistència col·lectiva a classe, tan si és convocada pel professorat com per l’alumnat. 

6.16- Puntualitat. 

6.16.1- Les faltes de puntualitat reiterades poden considerar-se com a falta lleu i es 
comunicaran així a Delegació o a Inspecció. 
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6.17- Ordre. 

6.17.1- El professor/a ha de vetllar per l’ordre intern de l’aula, per tal d’establir una correcta 
activitat dels alumnes i no alterar el funcionament normal de les altres classes. 

6.17.2- El professor  caldrà que faci el control d’assistència dels alumnes a l’inici de cadascuna 
de les classes que imparteixi:  

L’assistència es controla diàriament, a primera hora del matí el conserge se n’encarregarà de 
passar per les aules a preguntar i comprovar quins alumnes falten. Ell mateix se n’encarregarà de 
telefonar personalment a la família per informar-ne i preguntar el motiu de l’absència. La resposta 
s’escriurà al model de Registre de Trucades pel control de les Absències. El professorat cal que 
prèviament hagi passat llista i informi al conserge de les absències del grup classe. El conserge 
introduirà les absències i els retards a l’aplicatiu de gestió. Cada 3 retards es comptaran com una 
falta d’assistència. Es farà el seguiment de l’assistència en les reunions setmanals de la PAT. 

6.17.3- Els professors/es han de vetllar també per la conservació del material de les aules, 
laboratoris, tallers i altres dependències del Centre i comunicar al Cap d’Estudis qualsevol 
deficiència que observi. 

6.17.4 - El professor/a que observi una conducta incorrecta per part de qualsevol alumne/a, ha 
d’advertir-ne en el mateix moment, i si ho creu necessari, ho comunicarà al Cap d’Estudis. 

6.17.5- Quan un alumne/a és expulsat, cal que el professor/a assigni un alumne/a 
acompanyant per tal que l’alumne/a expulsat no vagi sol fins a l’ aula de reflexió. Un cop allí, el  
professor/a de guàrdia farà una reflexió a l’alumne sobre la seva conducta i vetllarà perquè realitzi 
les tasques encomanades pel professor de l’aula. 

Per tant, el professor de l’aula, quan expulsa un alumne/a ha de: 
1. Posar feina a l’alumne per fer durant la resta de la classe i enviar-lo al professor de guàrdia, 

qui serà el responsable de la seva vigilància des d’aquest moment. 
2. Introduir la incidència a l’aplicatiu de gestió especificant els motius i circumstàncies de 

l’expulsió i seguir el procediment establert per a posar incidències. 
3. D’acord amb el nombre d’expulsions, s’aplicarà les sancions previstes en aquestes NOFC. 

 

6.17.6- Per posar una incidència : 

1- Cercar l’alumne en l’aplicatiu de gestió escolar, escriure la conducta contrària i tipificar-
la segons el punt 5.11 del documents de NOFC. Cal consultar el document. 

2- Al mateix escrit posar-hi la mesura correctora. (obligatori) La comissió de 
convivencia i /o els tutors, no comptabilitzaran cap incidencia que no estigui 
tipificada. Es recomanable imprimir la incidència lleu per tal que els pares la signin i 
l’alumne en faci el retorn al professor/a. Si el professor/a ho creu convenient, pot 
informar als pares telefònicament. 

3- A la PAT els/les tutors/es faran el seguiment dels seus tutoritzats. 
4- Posar una incidència greu a un alumne implica telefonar a casa per tal d’assegurar que 

els pares coneixen el fet, ens pot acordar la mesura correctora amb la família si el 
professor ho creu convenient. 

5- Un professor/a no pot aplicar la sanció d’expulsió a  l’alumne, ja que es competència del 
cap d’estudis  i/o d’un membre de l’equip directiu. 
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6- Quan es posa una incidència greu o molt greu, s’avisarà a l’equip directiu, cap d’estudis 
i /o la directora, en cas d’absència la secretària o la coordinadora pedagògica;  que serà 
qui decidirà la sanció d’expulsió preventiva un cop escoltat el professor i n’informarà als 
pares. Tot seguit serà la comissió de convivència qui resoldrà la sanció definitiva tenint 
en compte l’art.37 de la Llei 12//2009 d’Educació. 

7- Sempre informarem a l’alumne si li hem posat una incidència, ho podem fer al 
finalitzar la classe o quan ho creiem convenient. 

 

6.17.7- El professorat tancarà l’aula on hagi fet classe a l’hora del pati, al final del matí  i també 
quan no hi hagi classe després d’aquella. A fi d’evitar, en la mesura que sigui possible, la pèrdua i 
sostracció d’objectes. 

6.17.8- Cada professor/a del centre disposarà d’un codi per fer les còpies que necessiti a la 
fotocopiadora de la de professors/es. En el cas de necessitar còpies d’un dossier caldrà que les 
enviï a consergeria sempre amb suficient antelació. (20 dies) 

6.18- Guàrdies. 

    6.18.1- GUÀRDIES EN HORES DE CLASSE. 
• La funció del professor/a de guàrdia és mantenir el correcte funcionament de l’activitat docent i 

fer-se càrrec de les incidències que puguin presentar-se i que no hagin de ser resoltes per 
l’equip directiu. El professor/a de guàrdia haurà d’estar a l’aula de reflexió i no podrà 
abandonar el centre. 

• El professor/a de guàrdia ha de comprovar que en aquella hora no falta cap professor/a a 
través de la plataforma escolar, si és una absència prevista o bé perquè ha estat informat, en 
cas d’absència imprevista. 

• Si falta algun/a professor/a, anirà a l’aula corresponent amb la feina que aquell/a hagués 
previst o, en cas contrari, amb la feina complementària que prepararà cada Departament 
per aquests casos.  

• Si no falta cap professor/a, cal que controli el passadís durant les entrades i sortides 
dels alumnes i no anar a l’aula de reflexió fins que tots les alumnes estiguin a la seva 
aula. 

 

     6.18.2- GUÀRDIES PER EXPULSIONS D’ALUMNES: 

En el cas d’expulsió d’un alumne/a de l’aula, les guàrdies es faran a l’Aula de reflexió. Veure 
procediment en el cas d’expulsió d’un alumne (5.26) 

     6.18.3- GUÀRDIES PER ACCIDENTS O MALALTIA: 

En el cas que un alumne/a es trobi malament o tingui un accident en el centre el professor/a de 
guàrdia trucarà els pares o tutors legals i romandrà amb el noi/noia fins que un familiar se’n faci 
càrrec. En cas que l’accident sigui greu es traslladarà l’alumne/a al centre mèdic amb ambulància. 
Obligatòriament cal telefonar al telèfon d’emergències 112 

     6.18.4- GUÀRDIES EN HORES DE PATI. 
• Cap alumne del centre no pot romandre pels passadissos ni en altres dependències sense la 

supervisió d’un professor/a. 
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•  Un dels professors de guàrdia de pati  restarà al segon pis fins que tots els alumnes hagin 
baixat.  

• S’ha de conscienciar als alumnes que no es pot menjar al passadís.  
• El professorat que vigila s’ha de distribuir per zones No es pot fumar i cal extremar la vigilància 

per evitar que els alumnes ho facin. 
•  Els alumnes que volen pujar a la biblioteca, han de baixar a esmorzar al pati, quan acabin 

podran entrar a recollir un passi de biblioteca a consergeria,  el/la conserge els lliurarà 
l’acreditació. El professor de la biblioteca no deixarà entrar ningú sense l’acreditació.  

• És responsabilitat del conserge, amb la col·laboració del professor/a de guàrdia col·locar el 
material esportiu utilitzat al lloc corresponent. 

• Un cop finalitzat l’esbarjo, els professors/es de guàrdia s’asseguraran que tots els alumnes es 
dirigeixin a les aules corresponents. 

 
    6.18.5- A efectes acadèmics, les hores de guàrdia són computades dintre les 8 hores 
d’activitats d’horari fix que els professor/es tenen en el seu horari laboral. 

    6.18.6- A la Sala de professors/es s’hi publicaran tots els horaris dels professors/es, així com el 
quadrant de guàrdies.  

    6.18.7- El professor/a de guàrdia s’encarregarà de controlar que les aules on no hi hagi classe 
estiguin tancades. 

    6.18.8- A totes les hores lectives hi ha d’haver al centre un membre de l’equip directiu. A la sala 
de professors hi haurà l’horari de cadascun d’ells. 

6.19-Relacions amb els alumnes. 

6.19.1- El professor/a ha de respectar l’alumne/a en tot moment. Es considera inadmissible 
qualsevol mena d’agressió verbal o física o atemptatòria contra la dignitat de l’alumne/a. En cas 
de produir-se es comunicarà immediatament al director/a, el qual adoptarà les mesures oportunes 
i, si ho creu convenient, ho comunicarà al Consell Escolar. 

6.19.2- El professor/a té el deure d’escoltar els alumnes en totes les consultes que afectin la 
matèria impartida i la forma de desenvolupar la classe. 

6.19.3- El professor/a té el deure de donar a conèixer el sistema d’avaluació que aplicarà en 
les matèries de la seva competència. També justificarà raonadament les qualificacions i lliurarà  
les proves puntuades als alumnes, en el cas d’ESO. Aquests les lliuraran als pares per a que les 
signin. El professorat del centre utilitzarà el document de centre per a realitzar els exàmens. Els 
pares i mares són els responsables de signar els exàmens i assegurar-se que el seu fill/a el lliura 
al professor/a. 

6.20- Relacions amb els pares. 

6.20.1- El professor/a té l’obligació d’establir dins el seu horari una hora setmanal per atendre 
les visites dels pares.  

6.20.2- Prèvia comunicació al tutor/a del grup, el/la professor/a pot convocar els pares o tutor 
legals d’algun alumne/a, sempre que ho cregui necessari. 

6.21- Sortides i activitats complementàries. 



INSTITUT SERRA DE MIRAMAR                                                    NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

   56 
 

6.21.1- Cada Departament programarà a l’inici de curs, amb coordinació amb el/la 
coordinador/a pedagògic/a, les sortides i activitats que vulgui realitzar, les quals hauran de ser 
aprovades pel Consell Escolar. Cal lliurar les activitats complementàries a la coordinadora 
d’activitats i serveis en el termini establert. Caldrà lliurar-li la proposta de professorat que 
realitzarà la sortida. La coordinadora n’informarà a la comissió i aquesta al cap d’estudis per tal 
que pugui organitzar les guàrdies corresponents. 

6.21.2- Totes les activitats programades tindran sempre un caire pedagògic i didàctic. Les 
sortides es consideren com la realització concreta d’una activitat que no pot fer-se al Centre. Per 
tant, cal que prèviament siguin preparades amb el material o orientacions adients i després 
analitzades i valorades. 

6.21.3- Els/les professors/es que quedin lliures d’alguna classe per una sortida dels alumnes 
hauran de complir el seu horari de permanència al centre  i cobrir les guàrdies del professorat que 
ha assistit a la sortida. 

 

 

 

6.22- Aules específiques. 

6.22.1- El/la Cap d’Estudis és l’encarregat/da de coordinar l’ús de la biblioteca, aula 
d’informàtica, laboratori i taller. Cada professor/a pot reservar l’ús dels espais esmentats a través 
de la plataforma de gestió escolar. 

6.22.2- El/la professor/a encarregat/da de la biblioteca ha de vetllar per la correcta recepció, 
ordenació i conservació dels llibres i revistes del centre, així com d’organitzar-ne el préstec, que 
es regeix per una norma específica. L’equip directiu establirà les hores de lectura i consulta de 
llibres quan no es facin en una sessió lectiva. 

6.22.3- El/la professor/a encarregat/da dels audiovisuals ha de vetllar per la bona conservació i 
ordenació del material digital i altre material disponible, així com dels aparells projectors i 
reproductors. Vetllarà especialment per fer constar a les fitxes de préstec el material sol·licitat pels 
professors/es.  

6.22.4- El/la Coordinador/a d’informàtica serà l’encarregat/da de l’ús i control dels ordinadors 
del centre. A més d’impartir les seves classes específiques, actuarà d’acord amb el/la Secretari/a 
per a la correcta informatització de la documentació de secretaria i l’ús dels programes de gestió 
establerts pel Departament d’Educació. 
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6.23- Treball de recerca de Batxillerat 
 
     6.23.1- Cada departament farà propostes de treballs de recerca. L’alumnat també podrà fer 
propostes. 
 
     6.23.2- La comissió pedagògica analitzarà les propostes de treballs i cada departament 
sempre que sigui possible n’assumirà les del seu àmbit. Qualsevol professor pot demanar de 
tutoritzar un treball de recerca encara que no sigui del seu àmbit.  
Cada departament decidirà entre els seus membres qui tutoritza els diferents treballs i el cap de 
departament en farà la proposta a la comissió pedagògica; la qual en durà a terme la seva 
aprovació, si s’escau. 
 
    6.23.3- Cada tutor elaborarà un registre d’entrevistes i/o mails de l’alumnat que tutoritza (model 
adjunt). 
 
    6.23.4- Temporització (veure el full de seguiment). És modificable pels departaments didàctics. 
Qualsevol modificació ha de ser aprovada per la comissió pedagògica. 
 
    6.23.5- La presentació oral es realitzarà en una data a concretar pel claustre de professors., 
sempre al 1r trimestre de 2n de BAT. (2a quinzena mes d’octubre) 
 
    6.23.6- El professorat que tutoritzi tres treballs de recerca tindrà una reducció horària d’una 
hora en l’apartat de complementàries d’horari fix. Sempre que sigui possible es reduirà una hora 
al professorat que tutoritzi dos treballs de recerca. 
 
    6.23.7- Criteris d’avaluació: memòria escrita  50%,  exposició oral 30%,  procediments i tutoria 
20% 
    
    6.23.8- Els treballs han de tenir un mínim de 40 pàgines i un màxim de 70, sense comptar els 
annexos. 
 
    6.23.9- Els tribunals estaran formats  pel tutor del treball i dos professors. 
 
    6.23.10- Sempre que l’alumne/a hi estigui d’acord les exposicions orals seran obertes. 

    6.23.11- L’alumnat obligatòriament ha de presentar el treball de recerca en la 1a convocatòria. 

    6.23.12- Un estudiant no podrà presentar-se a pujar nota en la segona convocatòria. Només 

    podrà presentar-se si ha de recuperar el tdr perquè l’ha suspès en la 1a convocatòria. 

    6.23.13- Si un estudiant no presenta el tdr en 1a convocatòria, per poder-se presentar en 2a 

convocatòria haurà de justificar-ho amb un document oficial. La segona convocatòria penalitza en 

dos punts l’estudiant. 

    6.23.14- Aquests casos excepcionals, malalties, circumstàncies personals, degudament 

justificades documentalment, seran aprovades o denegades per l’equip directiu. 
    6.23.15- Al mes de juny els estudiants hauran de presentar el borrador al tutor/a. El tutor/a 

orientarà l’alumne/a pel pràcticum. El tutor només estarà disponible la 1a quinzena de juliol. 
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TÍTOL 7: COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 
ESCOLAR 

 
7.1- Qüestions generals 
 
    7.1.1- El centre és comunitat d’aprenentatge. S’’organitza en comissions en les quals hi formen 
parts membres de tots els sectors de la comunitat educativa. Les comissions mixtes de centre 
són: comissió gestora,  comissió ambiental, associació esportiva, convivència i socialització de 
llibres de text, de festes, de voluntariat. Cada comissió dissenyarà les actuacions corresponents 
que s’inclouran en la programació anual i seran aprovades pel claustre i el consell escolar. 
 
    7.1.2- Borsa de voluntaris, en formen part els membres de la comunitat educativa que ho 
desitgin i s’obre a la participació d’estudiants de la URV i a exalumnes del centre. La coordinadora 
concertarà amb el professorat que ho demani l’entrada dels dinamitzadors a l’aula per participar 
en els grups interactius. 
 
    7.1.3- Tertúlies dialògiques, hi poden participar tots els membres de la comunitat educativa que 
ho desitgin, es tracta de realitzar la lectura d’un llibre i establir un debat pedagògic sota la 
coordinació d’un moderador.  
      
    7.1.4- El centre organitza grups interactius a 1r i 2n d’ESO en les matèries instrumentals. 
 
7.2- Informació a les famílies 
 
    7.2.1- Cada trimestre l’equip directiu lliurarà una circular informativa de les activitats realitzades, 
a les famílies. 
 
    7.2.2- A meitat de cada trimestre es lliurarà a les famílies els resultats de la preavaluació, així i 
com relació d’absències justificades i no justificades. També contindrà la relació de conductes 
contràries  a les normes de convivència del centre. 
 
    7.2.3- Al final de trimestre es lliurarà a les famílies el butlletí de notes, que hauran de signar i 
retornar el resguard corresponent al tutor. 
 
    7.2.4- Durant el curs escolar el tutor convocarà a les famílies de l’alumnat que tutoritzar per 
mantenir una entrevista individual. 
 
    7.2.5- El tutor realitzarà dues reunions informatives per a les famílies una a l’inici del curs 
escolar i una al final. 
 
    7.2.6- A través de l’apartat de comunicació amb les famílies que es troba en l’agenda escolar, 
cada professor informarà a les famílies sobre els aspectes que consideri oportuns. 
 
 
7.3- Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA). 
 
    7.3.1- L’AMPA és l’òrgan representatiu dels pares i mares dels alumnes, a través de la Junta, 
elegida cada dos anys per l’Assemblea. Per la resta, es regeix pels seus propis estatuts. 
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   7.3.2- La Junta de l’AMPA pot plantejar als òrgans directius del Centre, especialment a través 
del Consell Escolar, totes les iniciatives i suggeriments que puguin ser d’interès general per als 
alumnes, o presentar les queixes que creguin necessàries. 

    7.3.3- L’Associació, a través dels seus representants, pot demanar informació sobre els 
resultats acadèmics, econòmics o de gestió. Aquesta informació serà tramesa pel Director/a al 
President/a de la Junta. 

    7.3.4- El/la President/a de l’AMPA pot sol·licitar informació sobre actuacions o situacions 
concretes relatives al professorat o al funcionament del Centre. La persona adient per donar 
aquesta informació és el/la Director/a. 

    7.3.5- L’Associació de Pares i Mares, com a entitat jurídica pot denunciar possibles deficiències 
de caràcter col·lectiu. Aquestes es faran per escrit al Director/a i se’n deixarà constància al llibre 
d’actes de l’Associació. 

    7.3.6- L’AMPA pot organitzar amb fons propis les activitats extraescolars que cregui oportunes 
per millorar o complementar la formació dels alumnes. El/la Director/a haurà d’estar sempre al 
corrent de les activitats organitzades amb aquest fi. 

 

7.4- Alumnes delegats. Consell de participació. 
 
    7.4.1- Els delegats a final de trimestre fan una anàlisi i valoració dels aspectes següents amb el 
seu grup classe, acadèmics, de relacions amb els diferents membres de la comunitat educativa, 
del compliments de les NOFC, de les activitats complementàries, de les relacions entre els 
membre del grup classe, de l’organització de l’agenda... Participen en l’inici de les juntes 
d’avaluació trimestrals i exposen aquesta valoració, el professorat en fa el retorn corresponent per 
tal que els delegats en facin tramesa a l’alumnat. 
 
   7.4.2- El consell de delegats es reunirà un cop per trimestre dirigit per la directora del centre. Els 
representants podran tractar tots aquells aspectes que creguin oportuns així com plantejar les 
demandes que hagin acordat amb el grup classe. La directora resoldrà les qüestions plantejades i 
n’informarà al professorat i al consell escolar si s’escau. 
 
7.6- Carta de compromís educatiu. 
 
   7.6.1- Es lliura a les famílies en el moment de la matrícula i en les reunions de pares s’analitza 
la importància del seu compliment per part de tots els sectors que formen la comunitat educativa. 
Caldrà que la signin els pares, l’alumne i un membre de l’equip directiu. 
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Títol 8: FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
 
8.1- Aspectes generals . 

No és permès: 

a) Fumar, en qualsevol dependència de l’Institut (inclòs el pati), introduir begudes 
alcohòliques o altres substàncies nocives; menjar i beure durant les hores de classe, anar 
al WC entre classe i classe sense el permís exprés del professor/a. 

b) Restar a l’institut fora de les hores de classe o bé utilitzar els laboratoris, tallers, aules i 
biblioteca sense el consentiment exprés d’un professor/a. 

c) Entrar a la Sala de Professors, Secretaria i despatxos sense autorització dels 
responsables. 

d) Portar el mòbil al centre. 
e) Qualsevol altra activitat que entorpeixi el funcionament normal del Centre. 

 
8.2- Entrades i sortides del centre 
  
    8.2.1- L’entrada a l’Institut s’efectuarà  cinc minuts abans de l’inici de la primera classe. Cinc 
minuts més tard, es tancarà la porta i s’iniciaran les classes. La porta d’accés al centre sempre 
restarà tancada. Els alumnes que arribin amb retard de forma reiterada i injustificada no podran 
entrar a la seva classe fins que hagi acabat l’hora lectiva i la seva absència es considerarà falta 
d’assistència. 

   8.2.2- El final de classe s’iniciarà amb un toc de timbre i la següent s’iniciarà tot seguit. Durant el 
canvi s’adoptaran les mesures adients per mantenir l’ordre, especialment quan la classe següent 
es doni en una altra aula. Si la següent classe és a la mateixa classe, els alumnes no en podran 
sortir ni romandre al passadís. El responsable de mantenir l’ordre és el professor de guàrdia. 

    8.2.3- Cap professor/a ni conserge deixarà sortir cap alumne/a del centre, sense que el 
vinguin a buscar ( alumnat d’ESO). Els pares han d’entrar al centre i signar l’autorització per 
emportar-se’l al llibre de registre. Caldrà tenir molt en compte els casos en què hi ha una 
sentència judicial de la custòdia dels fills. L’alumnat de BAT, podrà sortir del centre amb 
l’autorització dels pares. També podrà sortir del centre a l’hora d’esbarjo i a les hores lectives 
de primera i/o última hora en les quals el/la professor/a titular no pugui impartir la classe per 
absència. 

8.3- Visites dels pares 

    8.3.1- Els pares i /o tutors legals, poden demanar entrevista per informar-se del rendiment 
acadèmic i de les relacions personals quan ho considerin convenient. Els tutors entrevistaran la 
família un cop durant el curs escolar. 

    8.3.2- Les entrevistes es realitzaran preferiblement dintre l’horari que cada professor/a té 
destinat per aquesta finalitat. En cas que no fos possible, es procurarà arribar a un acord per 
realitzar l’entrevista en hores no lectives. 

    8.3.3- Igualment, els pares tenen dret de sol·licitar una entrevista amb el/la Director/a o altres 
membres de l’equip directiu quan vulguin plantejar alguna qüestió no relacionada especialment 
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amb els estudis del seu fill/a, sinó que afecti al funcionament general del Centre. És desitjable 
però que la situació sigui coneguda pel president/a de la Junta de l’AMPA. 

8.4- Activitats extraescolars. 

    8.4.1- Les activitats extraescolars les organitza i gestiona l’associació esportiva. Tenen lloc els 
dilluns i els dimecres a la tarda. 

    8.4.2- La vigilància i el control d’assistència correspon al monitor de l’activitat. El qual informarà 
a la direcció del centre de qualsevol incidència. 

    8.4.3- El transport és competència dels pares. 

8.5- Horari del centre 

    8.5.1- El centre gaudeix d’una organització horària singular. Les classes són de 60’ i de dilluns 
a divendres s’inicien a les 8.15h i finalitzen a les 14.45h. 

    8.5.2- El centre resta obert els dilluns i dimecres des de les 8.15 fins a les 17.00h 

8.6- Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 

    8.6.1- Quan es detecta un cas d'absentisme escolar, el centre educatiu es posarà en contacte 
amb el pare, mare o tutor legal per tal d'informar-los de la situació i recordar-los l'obligació de 
vetllar per l'escolarització correcta dels fills. 
 
    8.6..2- Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament absentista, el 
director del centre educatiu comunicarà per escrit la situació d'absentisme als serveis socials del 
municipi. D'aquesta comunicació, en quedarà una còpia arxivada al centre, a disposició de la 
Inspecció d'Educació. 
 
    8.6.3- Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació d'absentisme, el 
director del centre educatiu n’informarà al director dels serveis territorials, per tal que, si escau, ho 
posi en coneixement de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).del 
Departament de Benestar Social i Família. 
 
    8.6.4- En el cas d'alumnes il·localitzables que consten com a matriculats al centre educatiu 
però que no es pot contactar amb la família, el director del centre n'informarà el director dels 
serveis territorials,  per comprovar un possible canvi de matrícula no notificat i determinar, si 
escau, donar de baixa d'ofici l'alumne. El director del centre n'informarà també als serveis socials 
perquè facin les actuacions oportunes. 
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8.7- Del personal no docent  

     8.7-1- El personal no docent –administratiu/va, conserge i personal de neteja- depèn del 
Director/a i el/la Secretari/a del Centre. Les funcions, horari i vacances del personal no docent es 
regulen per la legislació vigent. 

    8.7.2- El material de secretaria és d’ús exclusiu d’aquesta secció. Si algun professor/a 
necessita documentació o material, el demanarà al secretari/a o a l’auxiliar administrativa. 

    8.7.3-. Les actes de notes seran lliurades al Cap d’Estudis, que és l’encarregat de vetllar per la 
seva signatura i la seva custòdia a la secretaria del centre. 

    8.7.4- El conserge és l’encarregat d’atendre el telèfon, realitzar les fotocòpies i conservar el 
material del Centre. Així mateix té la funció d’obrir i tancar les portes i finestres en començar i 
acabar la jornada lectiva. Acompanyarà l’alumne/a a recollir la pilota en cas que hagi sortit del 
recinte. Serà l’encarregat de guardar la pilota a consergeria. 

    8.7.5- Excepte en casos de gestions fora del Centre, el conserge es trobarà normalment al 
vestíbul d’entrada i en qualsevol cas haurà d’estar sempre localitzable. 

    8.7.6- L’horari d’atenció al públic es fixarà a principi de cada curs i es procurarà que quedin 
ateses les necessitats dels alumnes i del públic en general. 

    8.7.7- Qualsevol modificació dels horaris o serveis de personal no docent haurà de ser 
comunicat i autoritzat pel Director/a. 

    8.7.8- El conserge realitzarà el control d’assistència a primera hora del matí se n’encarregarà 
de passar per les aules a preguntar i comprovar quins alumnes falten (cal que el professorat 
hagi passat llista per agilitzar el procés). Ell mateix se n’encarregarà de telefonar personalment 
a la família per informar-ne i preguntar el motiu de l’absència. El conserge  serà l’encarregat 
d’introduir les absències al moodle per a que estiguin a disposició de tot el professorat.  

    8.7.9-Els justificant de les absències dels alumnes, tant les corresponents a l’assistència a 
classe com al transport escolar, es lliuren a consergeria i quan ja n’està fet el registre, el conserge 
ho posa a la casella de cada tutor. 

    8.7.10- El conserge  no deixarà sortir cap alumne/a del centre, sense que el vinguin a 
buscar ( alumnat d’ESO). Els pares han d’entrar al centre i signar l’autorització per emportar-se’l 
al llibre de registre. Caldrà tenir molt en compte els casos en què hi ha una sentència judicial de la 
custòdia dels fills. L’alumnat de BAT, podrà sortir del centre amb l’autorització dels pares. 
També podrà sortir del centre a l’hora d’esbarjo i a les hores lectives (1a i 6à) en les quals el/la 
professor/a titular no pugui impartir la classe per absència.  

     8.7.11- Qualsevol altre funció que se li atorgui en les instruccions d’inici de curs corresponent a 
cada any acadèmic. 

 

 

 



INSTITUT SERRA DE MIRAMAR                                                    NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE 
 

   63 
 

9.- EMERGÈNCIES 

9.1- Si es produeix algun fet que pugui desencadenar perill, el professor/a decidirà l’evacuació de 
l’aula i immediatament avisarà a la Direcció. 

9.2- Si es produeix una situació que suposi una evacuació del centre per a la seva revisió per part 
de la policia o serveis d’emergència; es reprendrà l’activitat docent en el moment que la policia o 
els serveis d’emergències donin garanties de manca de perill. 

9.3.- El centre disposa d’un pla d’emergència, propi dels centres escolars. 

 

   

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


