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PROTOCOL EXPULSIONS ALUMNAT 
 
RESPONSABILITATS TASQUES I ACTUACIONS 

Professorat 

 
-Ha de notificar l’expulsió a IEduca.   
-Es fa responsable de telefonar a la família de l’alumne,  informar-la de l’expulsió i notificar-li que ha de 
venir al centre a l’hora convinguda per signar el document d’expulsió.  

Professorat guàrdia 

 
- És responsable de fer emplenar el full de reflexió sobre l’expulsió a l’alumne afectat i fer-lo arribar a la 
Cap d’Estudis. 

Cap d’estudis  
-Preparar el full d’expulsió que han de signar les famílies i fer-lo arribar al tutor/a de l’alumne.  

Tutor/a 

 
- És responsable de reunir-se amb la família per signar el document d’expulsió, amb el suport de la Cap 
d’Estudis sempre que sigui necessari.  
-Ha de retornar el document signat a la Cap d’Estudis arxivar-lo a l’expedient de l’alumne. 
*En casos excepcionals en què s’hagi arribat a un acord entre tutor – família a causa de la  no disponibilitat 
horària d’alguna de les parts, el full romandrà a consergeria i els familiars responsables podran signar-lo.  

Directora -Signa l’expulsió juntament amb la Cap d’Estudis.  
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PROTOCOL: ÚS DEL MÒBIL 
 
 

PROTOCOL   ÚS DEL MÒBIL  
 

No es pot utilitzar ni fer-ne ostentació excepte en casos que el professor l’utilitzi com a eina educativa i sota la seva 
responsabilitat  

 
Actuacions davant del mal   

ús del mòbil  

 
• El professor/a requisa el mòbil a l’alumne/a i l’entrega a la Cap d’Estudis 
• El professor anota la incidència a IEduca i avisa amb la màxima immediatesa possible al 

tutor/a individual  de l’alumne/a 
• El professor/a  telefona als pares de l’alumne/a per a comunicar-los la incidència registra  

que ha fet aquesta trucada a IEduca i ho marca com a observació. 
• L’alumne/a responsable del mòbil, el recollirà al final del matí a Prefectura 
• La Requisició del mòbil suposa una falta greu per a l’alumne/a. 
• La reincidència de la falta greu suposarà l’expulsió de l’alumne/a a casa.  

Ús del mòbil a les sortides 

 
1r i 2n cicle 

• L’alumnat pot fer ús del mòbil a l’autocar durant el trajecte. El seu ús        serà individual i 
no molestarà a la resta de passatgers (música alta, fer fotografies,...) 

• Durant l’activitat, és a dir fora de l’autocar, en cas de fer-ne un mal ús, s’aplicaran les 
mateixes sancions de l’institut  

Ús del mòbil a les sortides 
amb pernoctació 

1r cicle 
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• Queda prohibit l’ús del mòbil  
2n cicle 

    
• L’alumnat en podrà fer ús  

 

PROTOCOL ÚS D’ORDINADORS 
 

PROTOCOL D’ÚS DELS ORDINADORS PERSONALS A L’AULA 
 

1.L’ordinador és una eina d’ús acadèmic i una eina de treball, per tant, no es pot fer  servir per a cap altra finalitat personal o particular com 
ara descarregar música,  fotos, vídeos, jocs, xatejar o fer ús de xarxes socials, entrar a portals no  educatius... Només si el professor ho diu 
expressament podem fer una excepció a  aquesta norma.  

2. Cada alumne ha de treballar amb el seu ordinador i no fer servir el del company.  

3.L’ordinador s’engegarà només quan ho demani el professor/a. Quan el professorat  explica, la tapa de l’ordinador ha d’estar baixada. Si el 
professor/a indica que al  llarg de tota la classe l’ordinador no s’utilitzarà, l’alumne/a l’haurà de guardar a la  motxilla o al calaix. El mateix 
succeeix amb tots els perifèrics (ratolí, memòria  USB...).  

4  4. Els alumnes han d’enganxar una etiqueta amb les seves dades (nom, cognoms i  grup) a la part de darrere del portàtil sense tapar els 
forats de ventilació.  

5 5. Els ordinadors es portaran al centre al matí i els tornaran a casa cada dia. En acabar  la jornada escolar, l’ordinador s’ha de dur a casa i 
carregar la bateria per al dia  següent.  

6  6. Els ordinadors han d'arribar al centre amb la bateria carregada al 100%. No es  podran carregar durant les classes.   

7  7. No es pot utilitzar l’ordinador si no hi ha el professor/a a l’aula. Tampoc, entre  classe i classe.  

     8. Només es poden utilitzar els portàtils a les aules; no es poden fer servir ni als  passadissos ni al pati.  
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9   9. En cap cas es faran tasques amb l'ordinador diferents de les que indiqui el  professor.  El professor retirarà temporalment l'ordinador quan 
se'n faci un mal ús.   

10.Cal tenir sempre a mà els quaderns i el material d’escriptura i de treball de cada  matèria, ja que l’ordinador es considera com una eina 
complementària a l’estudi. 

1  11. Els perifèrics (ratolí, llapis de memòria, auriculars…) tan sols es podran fer servir  quan el professor ho indiqui.  

1  12. El professorat pot controlar i revisar els continguts i activitats de l’alumne/a amb  l’ordinador.  

1 13. L'alumne/a és el/la responsable del seu ordinador i de vetllar per la seva protecció.  Ell/ella ha de prendre les mesures necessàries per 
evitar el furt, les avaries i els  accidents. L'alumnat serà el responsable dels danys que pugui causar en els  ordinadors d'altres companys.   

1 14. En cas de furt de l’ordinador, l’alumnat i la seva família hauran de presentar la  corresponent denúncia davant dels Mossos d’Esquadra 
indicant, el més  acuradament possible, l'hora exacta del furt, les dues adreces MAC i el número de  sèrie.  

1 15. Tothom té dret a preservar la seva imatge. Per aquest motiu, la càmera web només  s'ha d'utilitzar quan ho indiqui el professor/a. Mai s'ha 
de fotografiar altres  persones ni enregistrar la seva veu. Per tant, mentre no se’n faci ús, sempre  s’hauran de tapar els objectius de la càmera 
amb un adhesiu.  

1 16. Es sancionarà l'ús inadequat de la xarxa. Queda prohibit l'ús de programari de  descàrrega il·legal. Cal tenir en compte que es tracta d’una 
activitat il·legal que, a  més, genera un perjudici directe a tot l’institut en reduir l’ample de banda.  

   17. La personalització de l'ordinador: escriptori, estalvi de pantalla, adhesius externs i  d'altres elements hauran de ser respectuosos i ajustar-
se a la normativa de  convivència del centre.  

1 18. La Coordinació TAC de l’Institut no fa manteniment dels equips que siguin  propietat dels alumnes.   

19. Quan hi hagi un problema tècnic, en cap cas es pot interrompre la classe.  

2 20. En els casos en què l’alumne/a no faci cas de les instruccions del professor/a o  incompleixi alguna de les normes anteriors, se li posarà la 
falta que correspongui a  la gravetat i/o reincidència dels fets. Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran  segons el que està establert a 
les Normes d’Organització i Funcionament del  Centre.  
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PROTOCOL DE GUÀRDIES 
 
 

PROTOCOL   DE   GUÀRDIES   EN  HORES   DE   CLASSE  
A cada hora hi ha dos professors de guàrdia, un professor per a cada planta.  
Correspon al professor de guàrdia controlar totes les dependències de la planta.  
Fer la ronda per la planta i assegurar-se que no hi ha cap grup sense professor a l’aula.  
Tancar les aules obertes dels grups que es troben a les aules específiques. 
La guàrdia comença en el moment que sona la música. Es prega el màxim de puntualitat. 
Correspon a tot el professorat col·laborar en el canvi de classe perquè no hi hagi alumnes als passadissos.  
Si es fa sortir un alumne de l’aula durant uns minuts, és responsabilitat del professor d’aula. El situarem en un lloc visible i 
amb la porta oberta. 

 

 
DISTRIBUCIÓ PROFESSORAT DE GUÀRDIA:  

Si hi ha dos 
professors  

 
1- Un professor a la primera planta. 
2- Un professor a la segona planta.  

Si hi ha un sol 
professor  

 
1-Fer la ronda per les dues plantes, assumint les funcions corresponents de professor de guàrdia que 
marca el protocol,  i si tot està correcte, es situarà a la segona planta.   

           Si no hi ha cap      
           professor 

 
Avisar a Cap d’Estudis.  
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PROTOCOL   DE   GUÀRDIES   HORES   DE PATI  
 

ES PREGA EL MÀXIM DE PUNTUALITAT  
               Tots els alumnes han de pujar a dalt al pati 

  
               No hi poden haver ni alumnes a la rampa ni a les escales, excepte els dies de molta calor  
 

És molt important controlar els racons, vigilar que els alumnes utilitzin les papereres i no s’embruti el terra. Es demana 
màxima col·laboració   

 
Tots els professors som responsables de tancar l’aula i col·laborar en la sortida al pati dels alumnes.   

En cas de pluja  
1- 2n cicle s’ubicarà al porxo de la sortida al pati i entrada del gimnàs. 
 
2- 1r cicle s’ubicarà al porxo de l’entrada, a la zona on s’acaben les vidrieres.  

 
Si un professor deixa a un alumne sense pati, se’n fa  responsable el professor.  

 
La guàrdia comença en el moment que sona la música. És molt important la puntualitat del professorat per tal 
d’evitar incidències.  
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PROTOCOL ABSÈNCIES PROFESSORAT 
 
 

PROTOCOL ABSÈNCIES PROFESSORAT NO PREVISTES  
 
1- Enviar un correu al centre amb l’assumpte: URGENT ABSÈNCIA PROFESSORAT 
2- Enviar la feina per IEduca  

 

 
PROTOCOL ABSÈNCIES PROFESSORAT PREVISTES  

 
1- Avisar a la Cap d’Estudis  

 
 

PROTOCOL VAGA  
 

PROTOCOL EN CAS DE CONVOCATÒRIA VAGA- ALUMNAT 
En cas de convocatòria de vaga, els alumnes que poden demanar formalment la inassistència col·lectiva a classe són els de 3r i 4t 
d’ESO, en cap cas els de 1r i 2n d’ESO estan autoritzats a secundar-la. El procés d’autorització de la vaga serà el següent:  

a) Els delegats presentaran a direcció cinc dies hàbils abans de la jornada de vaga, una petició per escrit amb els punts de reivindicació, 
sindicats convocants i altra informació que considerin rellevant.  
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b) Els delegats informaran i debatran en el grup classe els motius de la manifestació o vaga, per tal que, en votació secreta els alumnes es 
manifestin sobre la convocatòria. Aquesta assemblea s’ha de desenvolupar en presència d’un professor i preferiblement a l’hora de tutoria.  

c) Els delegats faran el recompte global i lliuraran per escrit a direcció el resultat final de les votacions, tres dies abans de la jornada de 
vaga.  

d) Si l’equip directiu considera que el procediment de demanda s’ha seguit correctament, respectant els terminis i la convocatòria està 
justificada, es posarà en coneixement de la comissió permanent del Consell Escolar. La comissió autoritzarà o denegarà la sol·licitud.  

e) La direcció informarà als pares dos dies abans de la vaga, de la intenció de l’alumnat d’adherir-se a la convocatòria. La comunicació 
portarà adjunt un model d’autorització, que hauran de complementar i signar. L’autorització signada pels pares s’haurà de lliurar a 
consergeria el dia abans de la jornada de vaga.  

f) En tot cas es respectarà el dret dels alumnes que vulguin assistir a classe durant la jornada de vaga. La direcció del centre dictarà les 
mesures organitzatives per garantir aquest dret.  

g) Els exàmens fixats en dia de vaga es faran si la majoria d’alumnes assisteix a classe. En cas contrari, s’aplaçarà fins el proper dia de 
classe de la matèria afectada.  

Important, en el cas de convocatòria de vaga cal tenir present:  

1. La responsabilitat i la decisió final que l’alumne/a menor d’edat faci o no vaga, és sempre dels pares.  
2. És responsabilitat dels pares el que facin els seus fills durant la jornada de vaga  
3. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.  
4. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot 

valorant la força i el pes de les raons que l’originen.  
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PROTOCOL EN CAS DE CONVOCATÒRIA VAGA- PROFESSORAT 
Quan hi ha una convocatòria de vaga de professorat, s’enviarà un formulari google docs per tal que els professors que lliurement vulguin, 
puguin respondre’l de forma anònima. Aquesta informació permetrà establir els criteris organitzatius dels serveis mínims per part de la 
direcció del centre. 

 

PROTOCOL EN CAS DE CONVOCATÒRIA VAGA- PAS 
Els personal d’administració i serveis, pot manifestar a la direcció el seu dret a seguir una vaga amb l’anticipació necessària per facilitar 
l’organització dels serveis mínims.  

 

 
PROTOCOL ACOLLIDA PROFESSORAT NOU 

 

RESPONSABILITATS TASQUES I ACTUACIONS 
Conserge 
 

-donar la benvinguda  
-ensenyar les instal·lacions del centre  
-donar les claus  
-presentar la directora o, en cas d’absència, algun altre membre de l’equip directiu  

Directora 
 

-donar la benvinguda 
-presentar la resta de l’equip directiu 
-demanar la credencial 
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-comprovar si està en període d’avaluació docent. En cas que sigui així, establir data per concretar  passos a 
seguir segons la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener. 
-marcar una data i hora per valorar, aproximadament després de 15 dies, la seva incorporació al  centre. 
-abans de la finalització de la substitució o a finals de curs, demanar-li que respongui una enquesta de  satisfacció 
sobre la seva acollida i la seva estada en el centre 

Cap d’Estudis 
 

-proporcionar el seu horari   
-donar accés al drive del centre, a la carpeta del curs vigent (mirar índex full adjunt)  
-marcar una data i hora per valorar tota la informació de la carpeta del drive i poder resoldre dubtes -presentar el/la 
cap de departament  

Secretari presentar el coordinador de riscos  
Coordinadora 
Pedagògica 
 

-presentar l’equip docent  
-repassar les característiques específiques del grup d’alumnes -repassar les funcions dels tutors i cotutors  
-presentar la coordinadora de nivell  
-informar del pla de formació de centre  

Cap de Departament 
 

-proporcionar la programació de la matèria  
-explicar la planificació de les sortides del departament  
-presentar el professorat del departament i facilitar-ne la coordinació  
-participar en l’avaluació del docent, si s’escau  

Coordinador de riscos -presentar el pla d’emergència i donar línies bàsiques d’actuació en casos d’emergència  
 

Administratiu 
 

-lliurar i recollir la fitxa de dades personals  
-lliurar i recollir el full de protecció de dades  
-incorporar el seu correu en el llistat de correus del centre i anul·lar-lo quan ja no formi part del  centre  
-arxivar la credencial i retornar-li l’últim dia de substitució signada i segellada  

En cas de substitució: 
Professor de baixa 
(sempre que es pugui) 
 

-detallar a on es troba de la programació  
-explicar sortides i activitats properes  
-explicar característiques específiques dels grups d’alumnes  
-comunicar els dies de pròrroga de baixa, si és el cas.  
-posar-se en contacte amb la persona que l’ha substituït just abans de reincorporar-se perquè li pugui  fer el traspàs 
d’informació convenient. 
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PROTOCOL D'ACOLLIDA DE DOCENTS EN PRÀCTIQUES 
RESPONSABLES TASQUES I ACTUACIONS 

Conserge -donar la benvinguda 
-ensenyar les instal·lacions del centre i indicar-ne els seus usos 
-presentar la directora o, en cas d’absència, algun altre membre de l’equip directiu 

Directora  -donar la benvinguda 
-presentar la resta de l’equip directiu 
-marcar una data i hora per valorar,  aproximadament després de 15 dies, la seva incorporació al centre.  
-abans de la finalització de les pràctiques, demanar-li que respongui una enquesta de satisfacció sobre la seva 
acollida i la seva estada en el centre 

Cap d’estudis -donar accés al drive del centre, a la carpeta del curs vigent, en el qual es troba tota la documentació del curs pel 
professorat (normativa, horaris, calendaris, activitats, sortides, organització del centre...) 
-marcar una data i hora per valorar tota la informació de la carpeta del drive i poder resoldre dubtes 
-presentar el tutor de pràctiques i el cap de departament de la seva especialitat 

Secretari -lliurar la fitxa de dades personals 
-presentar el coordinador de riscos  

Coordinadora 
pedagògica 

-presentar l’equip docent 
-repassar les característiques específiques dels grups d’alumnes que tindrà 
-repassar les funcions dels tutors i cotutors 
-presentar la coordinadora de nivell 
-informar del pla de formació de centre 

Cap de departament 
(juntament amb el tutor 
de pràctiques) 

-proporcionar el seu horari  
-proporcionar la programació de la matèria 
-explicar la planificació de les sortides del departament 
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-presentar el professorat del departament i facilitar-ne la coordinació 
-participar en l’avaluació del docent en pràctiques 

Tutor de Pràctiques 
 

-Reunir-se amb el tutor de la universitat i amb l’estudiant.  
-Presentar el grup classe a l’estudiant i facilitar la seva entrada a la quotidianitat del centre.  
-Acompanyar l’estudiant en pràctiques i permetre-li l’assistència a les seves classes i  
tasques complementàries (reunions, actes extraordinàries o puntuals...).  
-Informar del funcionament ordinari del dia a dia de l’alumnat al centre: patis, tallers,  
agrupaments, adaptacions, etc.  
-Presentar les persones, les tasques i el calendari de reunions de l’equip docent i del  
departament.  
-Explicar, raonar i compartir les decisions que es prenen a l’aula i al centre que poden ser  
útils a l’alumne de pràctiques en el seu procés formatiu com a futur docent.  
 

Coordinador de riscos  -presentar el pla d’emergència i donar línies bàsiques d’actuació en casos d’emergència 
-donar informació sobre la normativa que regeix l’ús d’algun espai (aules d’informàtica, laboratoris, taller...) 
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PROTOCOL NEVADES 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE NEVADES 
 
Fora de l’horari lectiu: 
Atendre les decisions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
En el cas de que no hi hagi un comunicat general del Departament i tenint en compte el protocol d’actuació en cas de nevades dels Serveis 
Territorials a la Catalunya Central, el centre actuarà de la següent manera:  
La direcció del centre tant aviat com sigui possible, es posarà en contacte amb el Consell Comarcal i l’empresa de transport Comasòlivas per 
informar-se de la situació del transport escolar.  
El personal PAS, la direcció, el professorat o el Cap de la Brigada municipal, si és possible, aniran al centre per comprovar l’estat de les 
instal·lacions.  
En funció de la informació disponible i avaluat el risc,  la direcció del centre i l’alcalde decidiran la suspensió de les classes o del tancament 
del centre, tenint en compte el següent: 

ü Si ha estat suspès el transport escolar i l’estat de la xarxa viària.  
ü Possibles problemes d’aigua, electricitat, calefacció ...  en les instal·lacions.  
ü La possibilitat d’assistència al centre del professorat.  

La decisió de tancar el centre es comunicarà a través de la pàgina web.  
La comunitat educativa ha d’atendre també les informacions dels mitjans públics de comunicació.  
L’evolució de la situació meteorològica i la situació de les infraestructures i accessos marcaran l’inici de les activitats acadèmiques, que 
s’informarà a través de la pàgina web.  
La suspensió de les classes o del tancament del centre,  es comunicarà a la Inspecció i a la direcció/secretaria dels Serveis Territorials. 
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PROTOCOL WC  
 
 
 
PROTOCOL   OBERTURA I TANCAMENT LAVABOS  

 
Hora pati  

 
Els conserges obren i tanquen els lavabos 

 
Els professors de guàrdia tancaran els lavabos del gimnàs  

Hores lectives 

 
Els professors tindran una targeta que donaran a l’alumne que vulgui anar al lavabo 

 
L’alumne portarà la targeta als conserges i li donaran les claus del lavabo 

 
Els conserges tindran un registre d’alumnes que van al lavabo  
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PROTOCOL PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS DE L’INSTITUT PER A ÚS SOCIAL 
 

PROTOCOL PER A LA CESSIÓ D’ESPAIS DE L’INSTITUT PER A ÚS SOCIAL 

Qualsevol entitat que vulgui utilitzar les instal·lacions del centre per a ús social, ha de tenir en compte la normativa (especialment el capítol 3 
del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius) i els següents punts:  

1. Aquest ús ha de comptar amb l’autorització de la directora del centre, prèvia consulta al consell escolar 

2. Hi ha una comissió formada per representants de tots els sectors del Consell Escolar que vetllarà per les qüestions relacionades amb 
la cessió dels espais 

3. La direcció del centre pot subscriure convenis “d’acord amb els criteris que hagi aprovat el consell escolar del centre” (Decret 102/2010, 
de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, Capítol 3, Article 54, punt 3) 

4. L’ajuntament del municipi on és el centre n’és l’usuari preferent 

5. L’entitat sol·licitant ha de presentar una sol·licitud per escrit a la directora del centre 

6. La direcció, amb l’assessorament de la comissió del Consell Escolar i la Comissió de manteniment i seguretat del centre, ha de fixar 
un import de compensació econòmica derivat de l’activitat: per cobrir tota la despesa generada, tant corrent com de reposició de 
material, i de reparació d’instal·lacions i equipaments eventualment malmesos, d’acord amb els criteris recollits a les normes 
d’organització i funcionament de centre (NOFC) 
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7. Aquesta compensació econòmica ha de ser una nota de càrrec sense IVA i s’ha d’incorporar al pressupost d’ingressos a la partida 
I/3990009 (“Altres ingressos diversos”) 

8. L’entitat que utilitzi els espais ha de tenir una pòlissa d’assegurances per unes sumes mínimes que marca la llei 

9. L’activitat, l’ha de dur a terme una entitat sense ànim de lucre 

10. Han de ser activitats educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social 

11. S’hi ha d’apreciar un ús social   

12. Les activitats s’han de realitzar fora de l’horari escolar 

13. Per a l’organització de les activitats s’ha de respectar en tot moment el calendari escolar que publica el Departament d’Educació i les 
normes d’organització i funcionament de centre. En aquest sentit, també serà prioritari l’ús de l’espai per part del centre: reunions de 
pares, jornada de portes obertes, sopar amb les famílies dels alumnes participants en l’intercanvi amb un institut europeu, festa de 
comiat de 4t d’ESO, activitats extraescolars organitzades per l’AFA... 

14. El conveni ha de contemplar els compromisos del sol·licitant, les obligacions del centre i les condicions d’accés, vigilància, manteniment, 
seguretat i neteja dels espais.  

15. El centre informarà de les condicions i l’estat de les instal·lacions 

16. El centre proporcionarà els instruments necessaris per a l’obertura i el tancament dels espais a utilitzar per l’entitat, al representant 
designat per aquesta, que serà responsable davant del centre de garantir-ne el bon funcionament 

17. Es consultarà la viabilitat de la proposta a la Comissió de manteniment i seguretat del centre 
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18. Atès que durant l’horari de desenvolupament de les activitats programades no es preveu la permanència en el centre de treballadors 
contractats pel Departament d’Educació, l’entitat sol·licitant de la cessió d’espais haurà de vetllar pel compliment de totes les 
disposicions que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. En aquest sentit, l’entitat sol·licitant 
s’haurà de comprometre per escrit a dur a terme el nomenament d’un coordinador de Seguretat i Salut, així com l’avaluació de riscos, 
la redacció del Pla d’Emergència, la coordinació amb empreses i totes les mesures establertes per l’esmentada llei i els reglaments 
que la desenvolupen 

19. S’ha de nomenar una comissió de seguiment, la qual s’ha de reunir un cop a l’any com a mínim 

20. Els convenis han de tenir una durada d’un curs escolar 

21. Es demanarà l'assessorament dels serveis jurídics dels Serveis Territorials de la Catalunya Central sobre aquesta cessió 

22. La proposta serà estudiada per la comissió del Consell Escolar i es donarà resposta a la sol·licitud al més aviat possible (en un termini 
màxim de tres mesos hàbils)  

23. S’estableix com a preu de reserva i cessió del gimnàs la quantitat de 50 euros/hora. Aquest  preu/hora  s’acordà a la reunió del Consell 
Escolar celebrada el 27 de gener de 2020 (Cessió 3/2019-2020) i va ser refermada a la reunió del Claustre del Professorat celebrada 
el 2 de març de 2020. (Cessió 4/2019-2020). 

Pel que fa a l’Ajuntament de Calldetenes, en el marc de l’estreta col.laboració que hi ha amb l’institut, aquest ens municipal podrà 
utilitzar les instal.lacions del centre com fins ara.  
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PROTOCOL PER A LA COMPRA DE MATERIAL  
 
PROTOCOL PER A LA COMPRA DE MATERIAL PER AL CENTRE (EXCEPTE MATERIAL FUNGIBLE) 
 TASQUES I 

ACTUACIONS 
 
 

Caps de departament 

 
- Els/les caps de departament o, en el seu cas, els/les responsables dels departaments que 

estiguin inclosos en departaments de centre que aglutinen diferents especialitats presentaran 
el pressupost al secretari del centre 

- Un cop tinguin el vistiplau del Consell de direcció, podran efectuar la compra 

 
 

Secretari 

 
- El secretari farà arribar les propostes al Consell de Direcció durant la reunió setmanal 

d’aquest òrgan de gestió 
- Un cop resolta la proposta per part del Consell de Direcció, el secretari n’informarà als/les caps 

de departament 

 

Consell de Direcció 

 
- El Consell de Direcció valorarà i validarà o refusarà les propostes de compra de material 
- Informarà al secretari de la decisió que es prengui 
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Consell Escolar 

 
- En el marc de les atribucions dels seus membres, el Consell Escolar aprova les modificacions i el 

tancament del pressupost anual de l’institut 

 
 
PROTOCOL PER A LA COMPRA DE MATERIA FUNGIBLE 
 

S’entén per material fungible aquell que es consumeix amb l’ús i que es paga amb les aportacions de famílies per a material 
escolar o per a material d’ús educatiu: folis, cartolines, llistons de fusta, cola, òrgans per fer disseccions... Té un protocol 
diferent per agilitzar-ne el procediment de compra. 

 
 TASQUES I 

ACTUACIONS 
 
 

Caps de departament 

 
- Els/les caps de departament o, en el seu cas, els/les responsables dels departaments que 

estiguin inclosos en departaments de centre que aglutinen diferents especialitats presentaran 
el pressupost per la compra de material fungible al secretari del centre 

- Un cop tinguin el vistiplau del secretari, podran efectuar la compra 

 
Secretari 

 
- El secretari valorarà i validarà la proposta de compra de material fungible 
- Un cop presa la decisió, el secretari n’informarà als/les caps de departament 
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Consell de Direcció 

 
- El Consell de Direcció farà una valoració general de les factures presentades pel secretari, un cop 

ja fetes les compres 

 

Consell Escolar 

 
- En el marc de les atribucions dels seus membres, el Consell Escolar aprova les modificacions i el 

tancament del pressupost anual de l’institut 

PROTOCOLS CONFINAMENT PER COVID 
PROTOCOL CONFINAMENT D’UN GRUP 
 

RESPONSABILITATS TASQUES I ACTUACIONS 

Equip Directiu 
 

- Informar a les famílies de tot el centre quan hi ha un PCR positiu i s’ha de confinar un grup. 

Tutor/a de grup 

 
- Preparar amb la coordinadora de nivell els paràmetres bàsics d’implantació dels plans de 

contingència elaborats pels Departaments. 
- Enviar un correu a les famílies del grup amb indicacions sobre com es desenvoluparà l’activitat 

acadèmica a distància i especificar la data de reincorporació al centre. 
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Tutor/a individual 

 
- Fer un seguiment individual (acadèmic i emocional) de l’alumne/a, tenint en compte la situació 

excepcional durant el període de confinament. 
- Coordinar-se amb l’alumne/a i la família. 
- Transmetre la valoració del progrés d’aprenentatge de l’alumne/a  a la família. 

 

Professorat de grup 

 
- El professorat que tingui la primera hora lectiva amb el grup confinat es connectarà amb el grup per 

fer balanç de la situació i passar llista. 
- Realitzar connexions telemàtiques amb l’alumnat seguint l’horari lectiu i l’activitat acadèmica tal com 

correspon a l’horari ordinari. 
- Fer una valoració del progrés d’aprenentatge de l’alumne/a durant el confinament. 
- Cal que el professorat passi llista de cada matèria. 
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PROTOCOL  D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT CONFINAT  O  PENDENT  DE PCR 
RESPONSABILITATS TASQUES I ACTUACIONS 

Tutor/a individual 

 
- El primer contacte amb la família s’ha de prioritzar que sigui telefònic. 
- Coordinar-se amb l’alumne/a i la família. 
- Gestionar, en cas que només hi hagi un alumne/a confinat, que aquest alumne/a pugui seguir 

l’activitat acadèmica a distància. 
- Fer un seguiment individual (acadèmic i emocional) de l’alumne/a, tenint en compte la situació 

excepcional durant el període de confinament. 
- Vetllar perquè el professorat enviï les tasques a l’alumne/a. 
- Transmetre la valoració del progrés d’aprenentatge de l’alumne/a  a la família. 

 

Professorat de grup 

 
- Preparar les tasques i enviar-les a l’alumne/a posant en còpia oculta al tutor/a individual per tal que 

en pugui fer un seguiment. 
- Fer una valoració del progrés d’aprenentatge de l’alumne/a durant el confinament que l’enviarà al 

tutor/a individual. 
- En cas que l’alumne estigui pendent de PCR, el professorat decidirà, en funció dels dies d’espera de 

la prova, si creu convenient o no enviar-li les tasques de la seva matèria.  
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PROTOCOL  D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AL CENTRE DEL GRUP QUE ESTÀ CONFINAT  
 

RESPONSABILITATS TASQUES I ACTUACIONS 

Professorat de grup 

 
- Seguir l’horari amb normalitat a l’aula amb els alumnes que no estiguin confinats.  
- Connectar-se simultàniament amb l’alumnat confinat a través de videoconferència des de l’aula o 

buscar una alternativa equivalent.  
- Cal que el professorat passi llista.  
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