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0. INTRODUCCIÓ 
 

 

Entenem aquestes normes d’organització i funcionament (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 escolar, tot 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 igualment la legislació vigent els atorgui.  

 

Com que aquestes normes regulen la realitat que en aquests moments envolta el procés educatiu 

del centre, s'hauran d'adaptar i canviar si aquesta realitat es modifica.  

 

Base legal.  

LEC. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC 16.07.2009).  

Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència 

en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 6.7.2006)[derogat l’art. 4 i el Títol 

4 (arts. 29 a 48) pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius]  

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC 05.08.2010)  

 

Àmbit d'aplicació. 

 L'aplicació d'aquestes normes afecta tots els membres de la comunitat escolar pròpia de l’institut 

Marta Mata de Salou, integrada per alumnes, professorat, pares i mares o tutors legals dels 

alumnes i personal d'administració i serveis.  

El seu àmbit físic d'aplicació serà:  

- Els edificis i el pati propis de la comunitat escolar.  

- Qualsevol lloc on s'hagués desplaçat la comunitat escolar, en la seva totalitat o en part, 

amb l'entitat i la representativitat que li és pròpia.  

- Qualsevol lloc on es produeixin actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del 

recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin 

els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.  
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1. FUNCIONAMENT INTERN DEL CENTRE. 

 
 
L’estructura de gestió de l’Institut Marta Mata de Salou està formada per: 
 

ÒRGANS DE GOVERN: 

Unipersonals: 
 

o Director/a 

o Cap d’estudis 

o Coordinador/a pedagògic/a 

o Secretari/a 

 

Col·legiats: 

o Consell escolar 

o Claustre de professors i professores 

o Consell de dirección 

 

 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ: 

 

Unipersonals: 

 

o Caps de departament didàctic i/o seminari 

o Professor/a tutor/a 

o Coordinació 1r i 2n Cicle ESO i Batxillerat 

o Coordinació d’informàtica 

o Coordinació riscos laborals 

o Coordinació LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) 

o Coordinació d’activitats 

o Coordinació de Biblioteca 

o Orientador/a del centre. 

Qualsevol altra coordinació necessària per a dur a terme projectes específics del centre. 

 

Col·legiats: 

o Comissió pedagógica 

o Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 

o Equips docents de nivells 

o Departaments didàctics i/ o seminaris 

o Comissió verda 

o Comissió Pla de Lectura 

 

Qualsevol altra coordinació necessària per a dur a terme projectes específics del centre. 
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1.1. Òrgans de govern 
 

 

Unipersonals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competències específiques:  
 
- Representar el centre i l'administració 

educativa.  

- Complir i fer complir les lleis i normes vigents.  

- Dirigir i coordinar les activitats del centre  

- Elaborar i aprovar la programació general de 

centre i la memòria anual.  

- Formular la proposta inicial de PEC i les seves 

adaptacions i aprovar-lo prèvia consulta 

preceptiva al Consell Escolar. Desplegar, 

conjunta-ment amb el claustre, un currículum 

coherent amb el PEC.  

- Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a 

l’institut.  

- Tenir cura de la gestió econòmica  

- Designar (i cessar, si s’escau) l’equip directiu i 

la resta de càrrecs.  

- Assignar professorat als cursos, àrees i 

matèries.  

- Orientar, dirigir i supervisar les activitats del 

centre i dirigir l’aplicació de la PGA.  

- Participar en l’avaluació de l’exercici de les 

funcions del personal  

- Resoldre conflictes i imposar correctius  

- Emetre la documentació oficial de caràcter 

acadèmic establerta per la normativa vigent. 

- Visar les certificacions. 

- Convocar el Consell de direcció 

 

 
Altres funcions: 
 
- Vetllar per la dinàmica general del centre  

- Coordinar les tasques de l’equip directiu  

- Presidir i organitzar els claustres  

- Presidir el consell escolar  

- Ser l’interlocutor del centre en les relacions amb 

entitats i/o persones.  

- Orientar, dirigir i supervisar les activitats dels 

centre i dirigir l’aplicació de la programació general 

anual. 

- Assegurar l’aplicació de la carta de compromís 

educatiu, del projecte lingüístic i els plantejaments 

educatius del PEC recollits en el projecte de 

direcció.  

- Garantir que el català sigui la llengua vehicular de 

l’educació, administrativa i de comunicació en les 

activitats del centre.  

- Avaluar la seva tasca, la que es realitza en el seu 

àmbit i el grau d'assoliment  

- Participar en l’avaluació de l’exercici de les 

funcions del personal docent i de l’altre personal 

destinat al centre, amb observació, si s’escau, de la 

pràctica docent a l’aula. 

- Establir canals de relació amb l’ AMPA i, si s’escau, 

amb les associacions d’alumnes. 

 

DIRECTOR/A 

COMANDAMENT I RESPONSABILITAT GENERAL DE L’INSTITUT 
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CAP D’ESTUDIS 

PLANIFICACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ INTERNA DE LES ACTIVITATS 
DEL CENTRE 

Competències específiques:  
 

 
-Coordinar les activitats escolars del centre  

- Coordinar les activitats amb els centres de 

procedència dels alumnes i centres de 

secundària de l’entorn  

- Coordinar activitats complementàries  

- Elaborar l’horari: grups, professorat, espais, 

etc.  

- Substituir el director i/o el coordinador 

pedagògic en cas d’absència  

- Coordinar la realització de les sessions 

d’avaluació i presidir les sessions d’avaluació 

a fi d’etapa  

- Altres encomanades pel director o pel 

Departament d’Ensenyament. 

- Gestionar les guàrdies  

 

 

 
 

Altres funcions: 
 

 
- Vetllar per la convivència interna  

- Fer complir les normes a l’alumnat i aplicar les 

sancions dins la seva competència.  

- Conèixer i inserir en l’horari general les 

activitats extraordinàries no habituals.  

- Coparticipar en la coordinació pedagògica del 

centre  

- Responsabilitzar-se de la participació de 

l’alumnat  

- Assignar professors i materials d’acord amb 

direcció i el PEC  

- Avaluar la seva tasca i la que es realitza en el 

seu àmbit  

- Controlar l’assistència del professorat i dels 

alumnes. 

- Memòria d’inici de curs. 

- Informar de la incoació, instrucció i resolució 

d’expedients disciplinaris  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE                  

NOFC Página 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR/A 
PEDAGÒGIC/A 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES ACCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE 
ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Competències específiques:  

 
-Coordinar la concreció i el desenvolupa-ment 

del currículum en les diverses àrees, cicles i 

etapes.  

- Coordinar les accions formatives dels 

diferents cicles i etapes del centre  

- Vetllar per l’elaboració de les adequacions 

curriculars  

- Proposar les modificacions curriculars  

- Vetllar per la relació de l’avaluació amb els 

objectius de curs i etapa.  

- Vetllar per la coherència de l’avaluació  

- Vetllar per la selecció dels llibres  

- Coordinar les activitats d’investigació, 

innovació i formació del professorat.  

- Coordinar les relacions amb l’EAP i altres 

serveis educatius del Departament 

d’Educació  

- Vetllar pel compliment de la carta de 

compromís.  

- Assegurar l'aplicació del projecte lingüístic  

- Altres encomanades pel director/a 

 
 

Altres funcions: 

 
- Gestionar la concreció del currículum.  

- Seguiment dels equips de nivell i dels 

departaments  

- Coordinar els caps de departament didàctic i/o 

seminari i els coordinadors de nivell  

- Coordinar l’equip psicopedagògic  

- Dinamitzar els treballs dels equips i 

departaments i recollir les seves reflexions.  

- Activar l’avaluació interna dels departaments i 

equips  

- Fer el seguiment i avaluació dels projectes de 

centre i la resta de plantejaments educatius 

inclosos en el PEC.  

- Coordinar conjuntament amb el cap d’estudis la 

relació amb els centres de la zona, EAP i altres 

serveis educatius, i la relació amb l’entorn.  

- Coordinar la programació de l’acció tutorial i fer-

ne el seguiment  

- Avaluar la seva tasca i la que es realitza en el 

seu àmbit  

- Presidir la CAD 
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SECRETARI/A 

GESTIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

 

Competències específiques:  

 

- -Tenir cura de les tasques administratives  

- Dur a terme la gestió econòmica  

- Exercir la secretaria del consell escolar i del 

Claustre i aixecar-ne acta  

- Estendre certificacions i documents oficials  

- Assegurar la custòdia de la documentació 

acadèmica i administrativa del centre.  

- Confegir i mantenir l’inventari general del 

centre  

- Vetllar pel manteniment i conservació del 

centre 

- Preparar la liquidació anual 

- Elaborar el pressupost anual 

- Dur a terme la preparació dels documents 

relatius a l’adquisició, l’alineació, el lloguer 

de béns, serveis i subministraments. 

- Obrir i mantenir comptes bancaris 

juntament amb el director 

- Controlar la caixa de diners en efectiu 

- Dur a terme la comptabilitat del centre i 

custodiar la documentació relativa al suport 

informàtic i llibres de comptabilitat 

 

 

 

 

 
 

Altres funcions: 

 

- Exercir la prefectura del personal auxiliar de 

serveis (PAS), com a cap intermedi entre aquest 

personal i el director.  

- Tenir cura de les tasques administratives de 

l’institut, atenent la seva programació general i el 

calendari escolar. 

- Tenir cura de la informatització de les tasques del 

centre.  

- Vetllar per la correcta gestió de la reutilització de 

llibres de text.  

- Custodiar  les actes, del consell escolar i del 

claustre. 

-Avaluar la seva tasca i la que es realitza en el seu 

àmbit.  

- Vetllar per l’adequat compliment de la gestió 

administrativa del procés de preinscripció i 

matriculació d’alumnes, tot garantint la seva 

adequació a les disposició vigents. 
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Col·legiats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR 

ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ, PROGRAMACIÓ, SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ GENERAL 

Composició  
 

El director o directora, que el presideix.  

El cap o la cap d'estudis.  

El secretari o secretària 

Un o una representant de l'ajuntament de Salou.  

Cinc representants del professorat  

Tres representants dels pares i mares, un dels quals de l'AMPA  

Dos alumnes del centre  

Un representant del PAS 

  

Competències  
 

- Informar sobre l’admissió d’alumnes segons la normativa  

- Elegir directrius per a l’elaboració del projecte educatiu, i avaluar-lo  

- Aprovar, seguir i liquidar el pressupost del centre  

- Avaluar les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).  

- Elaborar directrius per a la programació i seguiment de les activitats escolars 

complementàries i les activitats extraescolars i serveis.  

- Avaluar la programació general anual del centre de l’equip directiu i la memòria 

d’activitats  

- Valorar  la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives  

- Informar les directrius dels criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.  

- Avaluar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats o institucions.  

- Analitzar i valorar el funcionament del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.  

- Proposar mesures que afavoreixin la convivència, així com vetllar perquè la resolució 

d’expedients compleixi la legalitat.  

- Avaluar la carta de compromís educatiu.  

- Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director/a.  
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CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES 

ÒRGAN PROPI DE PARTICIPACIO DEL PROFESSORAT   
PRESIDIT PEL DIRECTOR/A 

Competències específiques:  

 

- Aprovació de les decisions sobre l’estructura organitzativa.  

- Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre i encarregar-se del control i 

gestió de tots els aspectes educatius del centre.  

- Informar i aportar propostes al consell escolar en l’organització i programació del centre 

i en el desenvolupament d’activitats escolars complementàries.  

- Donar suport a l’equip directiu en el compliment de la programació general del centre.  

- Establir criteris de concreció i desenvolupament dels currículums i avaluar-los  

- Elegir representants del professorat al consell escolar  

- Aprovar el Pla d’Acció Tutorial i tot allò referent a coordinació docent i tutoria  

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

- Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació dels alumnes i del centre  

- Aportar al consell escolar criteris i propostes per a l’elaboració de les NOFC  

- Aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del pla d’estudis 

del centre.  

- Conèixer candidatures i programes de direcció del centre i designar els professors que 

han de participar en el corresponent procés de selecció.  

- Ser informat de la resolució d’expedients.  
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ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EN LA PRESA 
DE DECISIONS ESTRATÈGIQUES DE CENTRE 

 

CONSELL DE DIRECCIÓ 

Composició  

 

El director o directora, que el presideix.  

El cap o la cap d'estudis.  

El secretari/a del centre. 

El coordinador/a pedagògica 

Cinc membres del claustre amb tasques de coordinació, preferentment de projectes de 

centre. 

 

Competències  

 

- Analitzar el funcionament del centre i les seves necessitats.  

- Proposar directrius i participar en l’elaboració del projecte educatiu.  

- Revisar les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC).  

- Proposar  la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives  

- Elaborar directrius per a la col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 

- Impulsar i fer seguiment dels diferents projectes del centre.  

- Proposar mesures que afavoreixin la convivència.  

 

Funcionament 

 

- El Consell es reunirà prèvia convocatòria del director/a amb ordre del dia dels temes 

a tractar.  

- La periodicitat de les reunions, sempre que sigui possible, serà setmanal. 

- L’acta de cada sessió serà redactada correlativament per un membre del Consell i 

penjada a la intranet del centre 
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1.2. Òrgans de coordinació 
 

Unipersonals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPS DE DEPARTAMENT DIDÀCTIC 

I/O SEMINARI 

PROGRAMACIÓ GENERAL DE LES ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT I DE 
LES SEVES PROGRAMACIONS I AVALUACIONS 

Competències específiques:  

- Convocar i presidir les reunions del 

departament, aixecant-ne acta (resum mensual) i 

fent-ne la programació anual  

- Coordinar el procés de concreció del currículum 

de les àrees i matèries corresponents  

- Vetllar per la coherència del currículum (comú i 

optatiu)  

- Vetllar per l’establiment de la metodologia i 

didàctica educatives aplicables  

- Coordinar la fixació de criteris i continguts de 

l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes i 

vetllar per la seva coherència  

- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions 

pròpies i assessorar sobre l’adquisició didàctica 

corresponent  

- Coordinar el treball de síntesi de les matèries del 

departament 

-Proposar  treballs de recerca de batxillerat a 

coordinació pedagògica 

- Vetllar per l’organització i la coherència de les 

activitats, sortides, concursos específics d’àrea  

- Coordinar-se amb els altres departaments per al 

treball de les competències bàsiques, recursos, 

sortides... 

 

 

 

 

 

 

Altres funcions: 

- Consensuar amb la resta de membres del 

departament els objectius a treballar durant el 

curs.  

- Elaborar la memòria anual de la tasca del 

departament en funció dels objectius i entregar-la 

al director/a. 

- Ser l’interlocutor amb l’equip directiu de les 

matèries optatives del seu departament  

- Representar els membres del departament en la 

Comissió Pedagògica, informar-los i coordinar la 

discussió de les propostes  

- Coordinar l’elecció de material didàctic i llibres 

de text i comunicar-lo, quan s’escaigui, a l’equip 

directiu  

- Vetllar per mantenir actualitzat el material de 

guàrdia de la sala de professors 

- Deixar organitzats tots els exàmens de setembre 

de tots els cursos. Deixar una llista de tots els 

alumnes que han de ser avaluats de cada matèria 

i cada curs així com la relació de professors 

encarregats de vigilar i corregir cada matèria de 

cada curs  i lliurar-ne una còpia a coordinació 

pedagògica 

- Rebuda professorat nou del departament. 

- Gestionar les matèries pendents de cursos 

anteriors. 
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PROFESSOR/A  TUTOR/A 

DE CADA UNITAT O GRUP D’ALUMNES 

Funcions: 

 

-Tenir un coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels alumnes 

i promoure la implicació de cada alumne/a en el seu procés educatiu.  

- Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions 

d’avaluació.  

- Tenir cura, juntament amb secretaria, dels documents acreditatius del resultat de 

l’avaluació i de la seva comunicació a les famílies.  

- Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmiques. 

- Mantenir una relació suficient i periòdica (entrevistar-s’hi una vegada al curs com a 

mínim) amb els familiars, informant-los i intercanviant estratègies.  

- Promoure  la participació dels  alumnes en les activitats del centre.  

- Dur a terme el Pla d’Acció Tutorial i les decisions que s’han anat establint en les 

reunions amb coordinació de nivell/cicle  

- Actuar com a representant del centre signant i supervisant el compliment de la carta 

de compromís educatiu.  

- Fer un seguiment de les faltes d’assistència i d’incidència de l’alumnat, del seu 

procés informàtic i de la comunicació a les famílies.  

- Vetllar perquè els alumnes de la seva tutoria puguin rebre els suports necessaris per 

compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la 

finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats 

real.  

- Vetllar per la cohesió del grup d’alumnes promovent activitats que l’afavoreixin. 
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COORDINADOR/A DE  

CICLE A L’ESO I DE BATXILLERAT  

Funcions: 

 

- Convoca i aixeca acta  de les reunions de cicle o nivell.  

- Vetllar per impulsar i coordinar els diferents àmbits de l’equip de cicle/nivell: d’acció 

tutorial, de coordinació i gestió de la convivència.  

- És responsable de l’organització del treball de síntesi, projecte de recerca o 

treball de recerca segons correspongui. 

- Fa d’interlocutor amb l’equip directiu de la coordinació i d’altres aspectes generals 

del cicle/nivell.  

- Impulsa l’avaluació global de l’equip de cicle/nivell i la seva tasca educativa.  

- Consensuar amb la resta de membres del cicle/nivell els objectius a treballar durant 

el curs a partir de les propostes de millora.  

- Fa de portaveu de l’equip docent i duu a terme els acords amb coordinació 

pedagògica i caps d’estudis. 

- Elabora, juntament amb els tutors, l’ordre del dia i la dinàmica de les assemblees 

de pares i mares del nivell  

- Avalua en memòria anual la tasca feta.  
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COORDINACIÓ D’INFORMÀTICA 

Funcions del coordinador/a:  

 

- Proposar a l’equip directiu criteris per a la utilització i optimització de recursos 

informàtics al centre  

- Assessorar en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament 

d’Educació  

- Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i equipaments  

- Assessorar el professorat en la utilització educativa de materials TAC de les àrees i 

orientar-lo  

- Vetllar pel bon funcionament de la pàgina web del centre. 

 

COORDINACIÓ DE RISCOS LABORALS 

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

  Implantació, en la planificació i realització de simulacres d’evacuació segons 

normativa.  

- Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb el 

pla.  

- Revisar periòdicament el pla d’emergència per assegurar la seva adequació  
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COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA. 
D’INTERCULTURALITAT I DE COHESIÓ 

SOCIAL (LIC) 

COORDINACIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

LINGÜÍSTIC, DEL PLA D’ACOLLIDA, DE L’EDUCACIÓ 

INTERCULTURAL I COHESIÓ SOCIAL 

Funcions:  

 

- Assessorar l’equip directiu en l’elaboració o en l’actualització del projecte lingüístic i del 

pla d’acollida i d’integració.  

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

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

- Assessorar l’equip directiu en la programació general que concreten el projecte lingüístic 

i el pla d’acollida i integració.  

- Coordinar les activitats, incloses en la programació general, que promouen l’ús de la 

llengua catalana i el respecte i la valoració de la diversitat lingüística i cultural.  

- Coordinar-se amb els assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social dels Serveis 

Territorials.  

- Crear, coordinar i actualitzar un fons de documentació que faciliti la potenciació de l’ús 

de la llengua catalana, la millora de la didàctica de l’ensenyament de la llengua i dels 

aspectes lingüístics de les altres àrees, l’acollida lingüística i social de l’alumnat nouvingut 

i l’educació intercultural.  

- Coordinar-se amb les institucions i les entitats de l’entorn per tal de treballar 

conjuntament en la promoció de l’ús social de la llengua i en l’acollida lingüística i social 

de l’alumnat nouvingut.  

- Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració del projecte 

curricular de centre, d’acord amb el projecte lingüístic  

- Assessorar i corregir aquells textos de l’institut que secretaria i el professorat sol·liciti.  

- Coordinar i elaborar el projecte de tractament de les llengües al centre dins el projecte 

de Plurilingüisme. 
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Funcions:  

 

- Dirigir el funcionament de la biblioteca en coordinació amb el secretari/a 

- Proposar diferents activitats relacionades amb la promoció de la lectura  

- Promoure l’autonomia i la competència de l’alumnat en l’accés, el tractament i l’ús de la 

informació.  

- Afavorir la planificació i la coordinació, la sistematització i la coherència de les estratègies 

que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura.  

- Implicar les famílies com a part important en el desenvolupament de l’hàbit lector dels 

seus fills. 

- Vetllar per mantenir l’ordre en el fons de biblioteca així com el préstec de llibres. 

 

COORDINACIÓ GENERAL DE LA BIBLIOTECA 

COORDINACIÓ DE BIBLIOTECA 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 

Funcions:  

 

- En col·laboració amb cap d’estudis/coordinació pedagògica: elaborar la programació 

anual de les activitats escolars complementàries i extraescolars, i dur-les a terme. 

Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives  

- Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i altres viatges 

d’acord amb l’equip directiu (la part tècnica amb el secretari i l’organització amb cap 

d’estudis)  

- Coordinar les sortides pedagògiques que proposen i organitzen els departaments 

didàctics. 

 

COORDINACIÓ GENEERAL DE LES ACTIVITATS ESCOLARS 

COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS DEL CENTRE 
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 Els òrgans de coordinació unipersonals podran disposar, sempre que sigui possible, 

d'una reducció, de dues hores, una lectiva i una altra complementària en el cas dels/de 

les caps de departament i de  dues hores de dedicació en el cas dels coordinadors/es de 

cicle, per tal de desenvolupar les seves tasques. El nombre d’hores  d’aquestes 

reduccions es realitzarà  en funció de la disponibilitat d’hores i de les necessitats del 

centre.  

 Per tal d'afavorir els processos d'autoavaluació del centre (processos de valoració i 

modificació), els òrgans de coordinació unipersonals elaboren, a final de curs, una 

memòria on, a partir dels objectius prioritaris marcats inicialment, es fa una valoració de 

cara a noves propostes. Aquestes memòries es lliuren a Direcció.  

 

Funcions principals 
 

- Valoració de necessitats educatives de l'alumnat en l'àmbit acadèmic i escolar i 

concreció de propostes d'intervenció educativa.  

- Atenció als alumnes diagnosticats per l'EAP (NEE) i també podran assumir alumnat 

amb determinades dificultats o trastorns que, tot i no estar dictaminats per l’EAP, 

l’equip docent consideri que necessiten l’atenció individualitzada. 

- Atenció als alumnes amb retard global en instrumentals i tècniques d'estudi.  

- Suport al professorat tutor en el desenvolupament de l'acció tutorial i en l'atenció a 

alumnes que requereixin una intervenció específica.  

- Col·laboració amb: coordinació pedagògica, cap d'estudis, departaments 

d'instrumentals, EAP.  

- Coordinació, juntament amb coordinació pedagògica de l’EAP amb el centre.  

- Assessorament als departaments didàctics en la recerca de material per a elaborar 

els Plans individualitzats (PI), així com col·laboració en la seva elaboració.  

- Orientació dels alumnes cap a estudis postobligatoris. 

ORIENTADOR/A 
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Col·legiats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

COMISSIÓ PEDAGÒGICA 

COMISSIÓ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (CAD) 

Composició 

Coordinador/a pedagògic/a, que la presideix, psicopedagogues del centre, tutor/a aula 

d’acollida representat EAP. 

Funcions 

- Coordinar, planificar, fer el seguiment i avaluar els recursos necessaris per atendre les 

diferents necessitats educatives de l’alumnat de l’institut. 

- Proposar els alumnes que els cal, per tal d’atendre millor les seves necessitats, un 

dictamen o bé ser derivats a la UEC. 

ÒRGAN FORMAT PELS CAPS DE DEPARTAMENT PER AL  PLANTEJAMENT 
I SEGUIMENT DE LES ACCIONS EDUCATIVES DEL CENTRE  

 

Competències:  

- Aportar criteris de treball per a la planificació, organització, execució i avaluació 

de l’activitat pedagògica 

- Coordinar els posicionaments i interessos dels departaments 

- Coordinar les programacions entre les àrees. 

- Aportar elements de discussió als departaments i recollir les seves iniciatives. 

- Reflexionar sobre  aspectes generals del centre 

- Revisar l’organització del currículum comú i optatiu 

 

 

 

- 
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EQUIP DOCENT 

ACCIÓ 

TUTORIAL 

COORDINACIÓ 

CURRICULAR 
COORDINACIÓ 

ORGANITZATIVA 

- Socialització i cohesió 

dels grups. 

- Seguiment acadèmic  

- Desenvolupament 

personal  

- Orientació acadèmica 

i professional  

- Acció tutorial 

compartida: informació 

compartida, diagnosi, 

decisions col·legiades, 

seguiment i avaluació 

dels acords i seguiment 

i orientació de l’alumnat  

 

- Coordinació, coherència 

i unitat del procés 

d’ensenyament  

- Coordinació de valors, 

normes i actituds.  

- Coordinació de 

procediments comuns a 

totes les àrees  

- Intercanvi 

d’experiències  

- Anàlisi i coherència dels 

criteris d’avaluació  

- Junta d’avaluació 

permanent  

 

 

- Portat per la 

coordinació de cicle. 

- Manteniment durant el 

cicle sempre que sigui 

possible. 

- Format pel professorat 

de les matèries 

comunes  

- Diversificacions i 

desdoblaments, grups 

flexibles. 

- Agrupaments alumnes  

- Aplicació i avaluació 

treball síntesi, sortides i 

activitats. 
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DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 

 I/O SEMINARIS 

DEFINICIÓ FUNCIONS 

 

- Conjunt de professors/es que 

imparteixen activitat docent dins 

d’una mateixa àrea o àrea afí  

- Responsable de la gestió del 

currículum d’àrea.  

- Marc d’anàlisi, programació i 

coordinació de les àrees.  

- Marc de concreció del currículum de 

les àrees, de vetlla de la seva 

coherència, de la metodologia i de la 

didàctica de la pràctica docent  

- Marc de coordinació dels criteris 

d’avaluació  

- Marc de reflexió general  

del centre 

 
-  Concreció del currículum  

- Discussió i elaboració de les 

programacions  

- Seguiment i avaluació de les 

programacions de les matèries 

comunes i optatives  

- Intercanvi d’experiències  

- Font de recursos  

- Reflexió sobre la pràctica diària i 

sobre l’assoliment de les 

competències bàsiques. 

- Suport mutu entre el professorat  

- Responsable de l’acolliment del 

professorat nou  

- Responsable de les instal·lacions 

específiques  

- Col·labora en l’elaboració  

de PI. 

- Proposta i elecció del material 

didàctic necessari  i activitats 

pedagògiques (sortides). 
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1.3. Organigrama del centre 
        

 

 

 

 

 

DIRECCIÓ Departament d’Ensenyament, Consell Comarcal,  
Ajuntament, AMPA i altres entitats 

Coordinació pedagògica Secretaria 

CAD 

Coordinacions de cicle: ESO i BAT 

Tutors/es 

Equip docent 

Cap d’estudis 

Comissió pedagògica 

Caps departament 

Departaments 

didàctics i/o seminaris 

Professorat d’àrees CLAUSTRE 

Consell 

Delegats 

Alumnes 

PAS 

Coordinació informàtica 

Coordinació de Prevenció i 

Riscos 
Coordinació 

d’Activitats i 

comunicació  

Coordinació LIC 

CONSELL DE DIRECCIÓ 

 

CONSELL ESCOLAR 
EAP 

Comissió 

convivència 
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1.4. Normativa del Consell Escolar 
 

1. El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern 

del centre. 

2. Correspon al Consell Escolar les facultats establertes als articles 148 i 152 de la Llei 

d’Educació i als articles 27, 28, 45, 46 i 47 del Decret d’autonomia de centres. 

3. Composició. 

3.1. El Consell Escolar de l’institut Marta Mata està integrat per les següents persones 

membres: 

a) El director o directora, que el presideix. 

b) El cap o la cap d’estudis. 

c) El secretari o secretària, que exerceix  la secretaria del consell. 

d) Un o una representant de l’Ajuntament de Salou. 

e) Cinc representants del professorat elegits pel claustre. 

f) Dos representants de l’alumnat, elegits respectivament per ells i entre ells. 

g) Tres representants dels pares i mares o tutors, dos dels quals elegits per ells i 

entre ells i el tercer designat per l’AMPA de l’institut Marta Mata. 

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

aquest personal. 

3.2. El centre no pot modificar la configuració del Consell Escolar dins dels tres cursos 

acadèmics següents a aquell en què es determina. L’aprovació d’una modificació en 

la composició del Consell Escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral 

que es dugui a terme després que s’hagi aprovat. 

3.3. El Consell Escolar ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de 

foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones. 

3.4. El professorat que formi part del Consell Escolar tindrà compensació en hores de  

guàrdia en funció del nombre de consells que hi hagi (una hora de guàrdia 

compensada per  cada hora de consell). 

4. Renovació de les persones membres del Consell Escolar. 

4.1. Les persones membres del Consell Escolar, representants electes dels diferents 

sectors, ho són per un període de quatre anys. 
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4.2. Els Consells Escolars es renoven per meitats de les persones representants electes 

de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre d’anys parells del curs escolar. 

El Consell Escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del 

mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones 

membres del Consell Escolar les convoca el director o directora amb quinze dies 

d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el 

Departament d’Ensenyament. 

4.3.  Si es produeix una vacant en el consell escolar, la vacant s’ha d’ocupar per la següent 

candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits 

que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates 

per cobrir-la, en el cas del professorat, aquesta vacant podrà ser coberta per algun 

professor/a que s’hi ofereixi de forma voluntària i que tingui el suport del claustre. Si 

no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a 

la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar  

pel temps que restava del mandat a la persona representant  que ha causat la vacant. 

4.4. La condició de membre del Consell Escolar  es perd quan se cessa en el càrrec que 

comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser 

elegible o quan l’òrgan que l’ha designat revoca la designació. 

4.5. La direcció del centre concretarà el procés de selecció a partir del calendari que 

marqui el Departament d’Ensenyament. La direcció del centre facilitarà als candidats 

dels diferents sectors que puguin exposar les seves candidatures. 

4.6. En el cas que no hi hagi candidats per algun d’aquests sectors tots els membres 

passaran a ser elegibles. 

5. Funcionament. 

5.1. Les funcions del Consell Escolar són les que estableix l’article 148.3 de la Llei 

d’Educació. A més, li correspon vetllar i donar suport a l’equip directiu per al 

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

marc del projecte educatiu, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals 

i col·legiats d’acord amb l’article 144 de la Llei d’Educació. 

5.2. El Consell Escolar  ha d’aprovar les seves normes de funcionament. 
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5.3. El Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i 

sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç 

de les persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra 

a la seva finalització. 

5.4. Les decisions del Consell Escolar es prenen normalment per consens. Si no és 

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

llevat del cas que la normativa determini una altra majoria qualificada. 

5.5. La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del Consell amb 

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

objecte de debat i, si s’escau d’aprovació. El Consell Escolar es pot reunir d’urgència, 

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

membres hi estan d’acord. 

5.6. Quan l’ordre del dia inclogui temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del 

centre que estiguin sota tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona membre 

de la comunitat educativa que no sigui membre del Consell Escolar, se’l podrà 

convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent. 

6. Comissions de treball. 

6.1. El Consell Escolar compta amb una comissió econòmica integrada pel director/a, que 

la presideix, un professor/a, un o una representant dels pares i mares, un o una 

representant dels alumnes i el secretari/a. La comissió econòmica supervisa la gestió 

econòmica del centre i formula d’ofici o a requeriment del Consell, les propostes que 

siguin escaients en aquesta matèria. 

6.2. El Consell Escolar compta amb una comissió permanent integrada pel director/a, que 

la presideix, el o la cap d’estudis, un professor/a, un o una representant dels pares i 

mares, un o una representant dels alumnes i el secretari/a que en pren l’acta. La 

comissió permanent es reuneix per via d’urgència quan no és possible convocar tot el 

Consell Escolar i està capacitada per prendre decisions sobre aprovació de sortides i 

activitats extraescolars. 

6.3. El Consell Escolar pot comptar amb qualsevol altra comissió i, en aquest cas, el propi 

Consell Escolar delimitarà els àmbits d’actuació i les funcions que se li encomana. En 

aquest cas, incorporarà com a mínim la direcció del centre o, en la seva representació, 
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un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor/a i un alumne/a o representant de 

les mares i pares. 

 

1.5. Criteris per a la confecció d’horaris 

 

A l'hora de confegir horaris es prioritzarà per ordre els següents criteris: 

a) Adequació a les normes generals del Departament d’Ensenyament. 

b) Adequació a les mesures d'atenció a la diversitat vigents al centre. 

c) Peticions d'aules especifiques 

d) Peticions dels nivells o departaments.  

e) Tanmateix, s’intentarà atendre les peticions individuals del professorat (desiderates).  
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2. L’ALUMNAT 

 

2.1 Drets i deures 
 

1. Els drets i deures dels alumnes dels centres docents sostinguts amb fons públics, de 

nivell no universitari estan regulats a les normatives següents: 

a) LEC. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC 16.07.2009).  

b) Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 

6.7.2006) [derogat l’art. 4 i el Títol 4 (arts. 29 a 48) pel Decret 102/2010, de 3 

d’agost, d’autonomia dels centres educatius]  

c) Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC 

05.08.2010)  

2. Els alumnes del centre seran informats, a través de les tutories i del consell de 

delegats, de quins són els seus drets i els seus deures. A tal efecte el Cap d'estudis 

lliurarà la documentació on consti aquesta informació als membres del consell, tan bon 

punt aquest es constitueixi.  

 

2.2. Organització propia 
 

Els alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del centre, la qual cosa 

es fa possible mitjançant els seus representants en el consell escolar, els delegats de 

curs i el funcionament d'un consell de delegats, que és un òrgan col·legiat de 

participació. L'organigrama que garanteix la seva participació en la vida del centre és 

aquest: 

 

 

 

 

 

 
ALUMNAT 
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2.3. El consell de delegats 

 
1. Composició 
 

1.1. El consell de delegats dels estudiants serà format pels delegats elegits lliurement pels 

estudiants de cada curs o classe.  

1.2. L'elecció dels delegats serà per a tot el curs acadèmic i es realitzarà en els primers 

30 dies lectius. No obstant això, si una majoria del grup classe creu que un delegat 

no compleix les seves funcions i responsabilitats pot proposar al seu tutor fer-ne una 

nova elecció. 

1.3. Un delegat podrà deixar de ser-ho com a conseqüència de ser sancionat per 

expedient disciplinari.  

 
2. Funcionament 
 

2.1. Els membres del consell de delegats tenen dret a rebre informació, i a disposar dels 

mitjans que permetin el seu funcionament. És per això que es reuniran periòdicament 

amb la cap d’estudis, que actuarà de moderadora i dinamitzadora de la reunió.  

2.2. Quan s'hagi celebrat una reunió del consell de delegats, els delegats n’informaran als 

altres alumnes, durant la primera hora de tutoria de grup que tingui lloc. El tutor 

facilitarà i moderarà aquesta intervenció.  

 
3. Funcions 
 

3.1. Els delegats/es faran arribar als representants dels estudiants al consell escolar del 

centre la problemàtica específica de cadascun dels cursos que representen, així com 

qualsevol tema que creguin que ha d'arribar al consell escolar.   

3.2. Els representants dels estudiants al consell escolar del centre informaran respecte 

l'ordre del dia de les reunions d'aquest òrgan, amb antelació suficient, i dels acords 

adoptats en aquestes reunions. Els delegats en donaran difusió en els seus 

corresponents cursos, a l'hora de la tutoria de grup.  

3.3. Els delegats informaran de les activitats del consell de delegats a tots els alumnes del 

seu grup.  

3.4. El consell de delegats recollirà les propostes que facin els diferents cursos sobre 

activitats extraescolars i celebració de festes, per a transmetre-les a la coordinadora 

d’activitats. 
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3. EL PROFESSORAT 

 

3.1. Assistència i puntualitat 

 
1. El professorat ha de ser  puntual, no només a primera hora del matí sinó a cada canvi de 

classe. Cal que tinguin en compte que aquest és un hàbit que ells exigeixen als alumnes.  

 

2. Totes les absències (faltes i retards) s'han de justificar per mitjà de l'imprès corresponent, 

al qual s' adjuntarà el document acreditatiu i es lliurarà al cap d'estudis el dia de la seva 

incorporaci. La normativa vigent preveu que s’introduiran a l’aplicatiu del Departament i hi 

haurà 5 dies per justificar-les. En cas contrari, o si no s’accepta la justificació, s’enviaran 

com a no justificades.  

 

3. La reiteració de retards per motius imprecisos o de faltes no justificades documentalment 

podrà comportar la no acceptació de posteriors absències d'aquestes característiques.  

 

4. Per demanar permís s'haurà d'omplir el full que a tal efecte està a la sala de professors i 

lliurar-lo al director/a  com a mínim 2 dies abans de les dates per a les que es demana. 

També s'adjuntaran els deures o activitats que es té previst que realitzin els alumnes 

durant aquest període de temps, o es deixaran a la carpeta de guàrdies.  

 

5. A les pàgines web  del Departament consten els motius pels quals un professor pot 

demanar permís i el temps que li correspon en cada cas.  

 

6. Tal com indica el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, (art 

50.3) en cas de falta o retard injustificat, el director ho comunicarà al director dels serveis 

territorials.  

 

7. L’acumulació de faltes i retards injustificats (DECRET 155/2010, de 2 de novembre) pot 

comportar que el director emeti una resolució sancionadora per falta lleu.  
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3.2. Guàrdies 

 

1. Durant tot l'horari lectiu hi haurà com a mínim un/a professor/a de guàrdia.  

 

2. Les tasques encomanades al professor/a de guàrdia són:  

 

a) Detectar les possibles absències a cobrir. En cas de detectar la absència d'algun/a 

professor/a, haurà de presentar-se a l'aula corresponent. Els alumnes han de romandre 

a l'aula durant tota l'hora lectiva, sota la responsabilitat del professor/a de guàrdia.  

b) Lliurar i recollir el treball que el/la professor/a absent hagi pogut deixar.  

c) En el supòsit d'haver-hi més grups sense professor/a que professors de guàrdia, ho ha 

de notificar al membre de l'equip directiu que estigui present en aquell moment.  

d) Fer inspeccions oculars periòdiques per les dependències del Centre una vegada 

iniciades les classes per poder garantir que tot estigui en ordre.  

e) Si es produeix una expulsió, tindrà cura que l'alumne sancionat estigui treballant tota 

l'hora. Deixarà la comunicació de l'expulsió a la safata del professor/a responsable de 

l’expulsió i ho farà constar al full de guàrdies.  

f) En cas d'accident greu, dur l'alumne/a CAP contactant prèviament amb Secretaria per 

recollir els papers que cal omplir.  

g) Resoldre i/o comunicar a l'equip directiu les incidències durant la guàrdia. Apuntar-les 

al full de guàrdies.  

 

3. Protocol de guàrdia de primera hora 

a) Els alumnes poden entrar a les aules fins a les 08:40h. A partir d’aquest moment, les 

conserges avisen al professor de guàrdia dels alumnes amb retard. 

 

b) Si un alumne arriba tard amb un justificant mèdic o un justificant d’un organisme oficial 

o acompanyat del pare o la mare que entra i signa el justificant les conserges el 

deixaran anar a classe i l’alumne ensenyarà el justificant al professor/a de l’aula que 

l’haurà de fer constar a la intranet (“r”). 

 

c) Si un alumne arriba tard sense justificant, les conserges li faran omplir el full de retards 

i el portaran a la sala de guàrdies amb el paper i on quedarà amb un professor/a de 

guàrdia. 
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d) El professor/a de guàrdia és l’encarregat d’obrir en aquell moment la intranet i apuntar 

el retard injustificat (“R”). Cal posar a l’observació l’hora a la que ha arribat l’alumne: 

“L’alumne ha arribat al centre a les........... i no ha pogut entrar a classe per normativa” 

(trobareu la frase tipificada a la intranet). 

 

e) Si el professor/a de l’aula ja ha passat llista i ja ha posat la falta, el professor/a de 

guàrdia canvia la falta per un retard injustificat. 

 

f) Per poder entrar la informació a la intranet el professor/a de guàrdia recollirà un 

ordinador portàtil que estarà a consergeria a tal efecte (en cas que el professor/a tingui 

el seu propi dispositiu, no serà necessari). 

 

g) En acabar l’hora, el professor/a de guàrdia encarregat dels retards aquell dia: 

o donarà a l’administrativa una llista amb els alumnes que han arribat tard per a què 

pugui enviar un SMS als pares. 

o Deixarà els fulls de retard a la safata de les guàrdies de la sala de professors. 

o Retornarà el portàtil a consergeria. 

 

4. Protocol de guàrdia de pati 

 

a) El professorat que acabi les classes a l’hora d’abans de l’esbarjo farà sortir l’alumnat 

al pati i s’ha d’assegurar que es baixin les persianes de l’aula, es tanquin els llums i 

que l’aula quedi tancada amb clau. 

 

b) Els espais a vigilar pel professorat de guardia de pati són: 

o Biblioteca. 

o Zona lavabos del pati.  

o Porta d’entrada a l’edifici i màquina de vending.  

o Tanca Escola Salou,  

o Tanca avinguda Pau Casals i zona de volei. 

 

c) El professorat de guàrdia no ha de quedar-se estàtic per facilitar la vigilància dels 

racons.  
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d) El professorat que vigila la tanca de l’escola Salou és l’encarregat de revisar els 

passadissos interiors a les 11:30 h. per assegurar-se que no quedi cap alumne/a a 

l’edifici excepte el que va a la biblioteca. 

 

e) Atès que no es pot entrar menjar a la biblioteca, l’alumnat ha d’esmorzar al pati i, en 

acabar, podrà accedir-hi. L’hora màxima per entrar a la biblioteca és a les 11:45h. 

 

f) Hi haurà assignat un professor de guàrdia “escombra” encarregat de fer entrar tothom 

del pati a les 12 h. 

 

g) Qualsevol incidència s’haurà d’apuntar al darrere del full de guàrdies de la carpeta a la 

sala de professorat o comunicar-ho al cap d’estudis. 

 

 

5. Protocol de guàrdia de sortides 

 

a) El professorat que té hora lectiva amb alumnat que no és a l’institut perquè assisteix a 

una sortida programada pel centre, és l’encarregat de substituir el professorat 

acompanyant a la sortida. 

b) En cas que no hi hagi professorat amb hora lectiva disponible, será el professorat de 

l’equip de guàrdia habitual qui s’encarregarà de substituir el professorat acompanyant 

a la sortida. 
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6. ELS PARES I MARES 

 

4.1 Drets i deures 
 
1. Drets dels pares i mares d'alumnes 

  

a) Participar en la gestió educativa de conformitat amb la legislació en curs.  

b) Ser atesos pels professors i tutors dels seus fills en els horaris fixats a tal efecte, en 

entrevistes.  

c) Assistir a les reunions convocades pel centre.  

d) Rebre informació correcta i puntual del comportament (via tutor/a) i activitat 

acadèmica del seu fill (tutor/a i mitjans electrònics), així com de l’activitat general de 

l’institut (correu electrònic i web)  

e) Pertànyer a l'associació de mares i pares (AMPA).  

f) Defensar els seus drets respecte a l'educació dels seus fills expressats a la carta 

de compromís.  

g) Elegir i ser elegit membre del consell escolar o altres òrgans de representació de 

pares i mares.  

 

2. Deures dels pares i mares d'alumnes 

 

a) Assistir a les convocatòries individuals o col·lectives dels professors, tutors o altres 

òrgans de l'institut, per tractar els assumptes relacionats amb la conducta o rendiment 

dels seus fills.  

b) Acceptar els acords presos pels òrgans col·legiats del centre a través dels seus 

representants.  

c) Complir els acords presos a la carta de compromís.  

d) Justificar adequadament i amb puntualitat, si s'escau, les absències dels seus fills 

davant el seu tutor.  

e) Facilitar als seus fills els mitjans adients per portar a terme les activitats indicades pel 

professorat.  

f) Col·laborar amb els professors i altres òrgans educatius per al millor desenvolupament 

de les activitats de l'institut.  
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4.2. Organització pròpia 
 

 

1. Els pares i mares d'alumnes estan organitzats en una Associació de Pares i Mares. 

Estan representats al consell escolar per un dels membres de l'Associació i pels pares 

i mares elegits democràticament en les perceptives eleccions:  

 

 

 

 

 

 

 

 AMPA   

 

 

 

 

 

 

 

2. L'AMPA pot utilitzar els locals de l'institut per a la realització de les activitats que li són 

pròpies. El centre posarà tots els mitjans al seu abast per facilitar la seva tasca.  

 

3. L'equip directiu facilitarà i agilitarà el contacte amb els pares i mares i la seva 

participació en la vida del centre. El director es reunirà amb els representants dels 

pares/mares del consell escolar i amb representants de l’AMPA, amb la periodicitat 

necessària per a tenir-los informats de la marxa del centre, per planificar actuacions 

coordinades i, en general, per facilitar la col·laboració mútua. 

 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR 

PARES  /  MARES 
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5. REGULACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 

 
La disposició derogatòria del Decret 102/2010, de 3 d‟agost, d‟autonomia de centres ha 

derogat l‟article 4 (Millora de la convivència) i el títol IV (Règim disciplinari) del Decret 

279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l‟alumnat i regulació de la convivència en els 

centres educatius no universitaris de Catalunya. 

 

 Actualment la regulació del règim disciplinari està contemplada a:  

 

- La Llei 12/2009 ( LEC), del 10 de juliol, d’educació, Títol III (La comunitat educativa), 

Capítol V (La convivència).  

- L´article 24 del Decret 102/2010 de 3 d‟agost, d‟autonomia de centres educatius.  

- L´article 7.b) del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció de centres 

educatius públics i del personal directiu professional docent  

 

D’acord amb la normativa anteriorment esmentada, aquestes normes desenvolupen alguns 

aspectes per afavorir la millora permanent del clima escolar, garantir l’efectivitat en l’exercici 

dels drets de l’alumnat i en el compliment dels seus deures i per prevenir i sancionar la 

comissió de fets contraris a les normes de convivència. 

 

5.1 Principis generals 
 

1. El professorat prestarà especial atenció al compliment per part de l’alumnat de les 

normes de convivència del centre mitjançant el contacte i la cooperació constant i 

directa amb l’alumnat i les seves famílies o representants legals.  

2. Es podran corregir les conductes contràries a les normes de convivència així com les 

faltes realitzades per l’alumnat:  

a) dins el recinte escolar  

b) durant el desenvolupament d’activitats complementàries o extraescolars  

c) fora del recinte escolar però que estiguin motivades o directament 

relacionades amb la vida escolar i afectin els membres de la comunitat 

educativa.  
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3. La imposició a l’alumnat de mesures correctores i de sancions haurà de ser 

proporcional a la seva conducta i haurà de tenir en compte el nivell escolar en què es 

troba, les seves circumstàncies personals, familiars i socials, i contribuir en la mesura 

que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu . Es 

procurarà que impliquin una reflexió  sobre la conducta sancionada i sobre les 

conseqüències no desitjables que la seva actuació  comporta per a ell/a mateix/a  i/o 

per a la resta dels companys/es. 

 
4. A efectes de graduar les mesures correctores i les sancions es consideraran les 

següents circumstàncies: 

 

 
Circumstàncies atenuants 

 
Circumstàncies  agreujants 

El reconeixement no forçat per part de 

l'alumne/a de la seva conducta incorrecta 

 

Que l’acte o conducta comès impliqui 

discriminació per raó de naixement, raça, 

sexe o qualsevol altra circumstància 

personal o social dels afectats. 

No haver comès amb anterioritat faltes ni 

conductes contràries a la convivència del 

centre 

 

Que l’acte comès comporti danys, injúries o 

ofenses als companys/es d'edat inferior o de 

recent incorporació al centre.  

La petició no forçada d'excuses en els casos 

d'injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

La premeditació i la reiteració. 

 

L’oferiment no forçat d’actuacions 

compensadores del dany causat 

 

Col·lectivitat i/o publicitat intencionada 

La falta d'intencionalitat 

 
 

 
 
 

5.2 Normes de convivencia 
 
 
1. Entrades i sortides del centre  
 

1.1 L’entrada de tot l’alumnat es farà a les 8´30 h. per la porta lateral que dóna accés 

directe al pati i la sortida a les 15´00 h. per la mateixa porta.  

1.2 En començar l'horari de classes, l’alumnat  entrarà a l’edifici per les portes d’accés 

al pati i es dirigirà a l'aula que li correspongui. 
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1.3 L’alumnat d’ESO no pot abandonar el centre en horari lectiu (pati inclòs). Només 

podrà sortir del centre en horari lectiu excepcionalment si hi ha una causa 

justificada i presenta una autorització escrita del seu pare/mare o tutor legal al 

professor/a de l’aula, que haurà d’entregar signada pel professorat esmentat a 

consergeria. L’autorització es farà en un model normalitzat disponible a consergeria 

i a la página web del centre. La sortida constarà al registre de sortides  d’alumnat 

que hi ha a consergeria. 

1.4 L’alumnat de Batxillerat pot sortir del centre a l’hora del pati si ha estat autoritzat 

prèviament pels seus pares/mares/tutors legals. 

1.5 A l’hora del pati la sortida i l’entrada es farà per la porta principal. Les conserges 

obriran la porta durant uns minuts; després la porta quedarà tancada. La tornaran 

a obrir durant uns minuts abans de la classe de després del pati. Per sortir durant 

l’horari lectiu l’alumnat de Batxillerat ha de presentar prèviament una autorització 

escrita dels pares, mares o tutors legals al professor/a de l’aula i haurà de mostrar 

l’autorització signada pel professorat esmentat a Consergeria.  

 

1.6 L’alumnat que convalidi matèries o cursi parcialment  Batxillerat tindrà un horari 

d’entrades i sortides especial autoritzat per la direcció del centre. 

1.7 Cap alumne/a podrà romandre dins les instal·lacions del centre, fora del seu horari 

lectiu, si no és amb autorització expressa. 

 
 

2. Entrades i sortides de les aules 
 

2.1 Durant els canvis de classe, l’alumnat ha de romandre-hi i preparar-se per a la 

propera matèria.  

2.2 Si hi ha canvi d’aula, l’alumnat ho farà sense alterar el correcte funcionament i anirà 

directament a l’aula que li pertoqui.  

2.3 En cas de retard o absència d’un professor/a, no es pot abandonar l’aula i cal 

esperar que vingui el professorat de guàrdia. Si el professorat de guàrdia, per algun 

motiu, no es pogués presentar a l’aula, el delegat/da o un alumne/a anirà a la sala 

de professors per esbrinar què cal fer.  

 

2.4 En acabar l’activitat lectiva en una aula o laboratori, cal apagar-ne els llums, baixar 

les persianes i tancar-ne les portes. Així mateix, en acabar l'última classe del dia, 
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es pujaran les cadires damunt les taules per facilitar la neteja. El professor/a, que 

serà l’últim d´abandonar l’aula, vetllarà pel compliment d’aquestes normes. 

 
3. Ús de les aules i espais del centre. Normes d’urbanitat 

 
 

3.1 L’alumnat és responsable de mantenir les aules netes i de tenir cura de no 

malmetre el material, el mobiliari i les instal·lacions. Quan un alumne/a malmeti el 

mobiliari, l’equipament o les instal·lacions del centre (taules, cadires, portes, 

pissarres, parets, etc...), es farà càrrec del rescabalament econòmic dels 

desperfectes ocasionats, així com de la seva neteja si fos necessari, i podrà ser 

sancionat/da.  

3.2 Cada grup té assignada una aula on tindrà lloc la major part de les seves classes. 

La responsabilitat del seu manteniment correspon a l’alumnat que formi aquest 

grup. Cal notificar qualsevol anomalia (voluntària, involuntària o feta per tercers) el 

més aviat possible al tutor/a o al/la cap d’estudis.  

3.3 Els laboratoris, la biblioteca, el gimnàs i les aules especials es regularan per la 

seva pròpia normativa. El professorat de guàrdia procurarà no utilitzar aquestes 

aules amb excepció de ser-ne especialista.  

3.4 Cal circular adequadament pels passadissos. També per les escales, on cal anar 

per la dreta. No s’hi pot cridar, córrer, donar empentes ni fer moviments bruscos; 

no es pot jugar amb les portes ni jugar amb aigua i d’altres actuacions que alterin 

el saber estar en un recinte escolar. No es pot anar pels passadissos durant les 

classes si no és per força major o encàrrec del professorat. Als lavabos només 

es podrà anar  amb permís del professorat.  

3.5 A l’hora de l’esbarjo, l’alumnat ha d’abandonar l’aula, que serà tancada amb clau 

pel professor/a que ha fet classe . Durant l’esbarjo, l’alumnat no podrà realitzar 

activitats potencialment perilloses per a sí mateix o per als altres ( es recorda que 

està expressament prohibit per la llei el consum de tabac o d’alcohol dins de tot 

el recinte escolar i durant les sortides). 

3.6 Excepcionalment l’alumnat de batxillerat podrà romandre a la seva aula durant 

l’esbarjo en època d’exàmens sempre que prèviament el delegat del grup ho hagi 

sol·licitat per escrit a la direcció del centre. Aquest permís estarà condicionat al  

compromís per part de l’alumnat de fer un bon ús de l’aula tot respectant la 

normativa del centre i podrà ser revocat en cas d’incompliment. 
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3.7 L’alumnat podrà fer ús de la màquina de vending  a l’hora de l’esbarjo i a les 15 

h. No és permès fer ús de la màquina de vending entre classes. En cas 

d’incompliment s’amonestarà l’alumne i es requisarà el producte, que podrà ser 

recollit en finalitzar les classes a consergeria. La reincidència serà considerada 

una conducta contrària a les normes de convivència del centre i es registrarà com 

a tal. 

3.8 A les classes i altres espais docents del centre cal estar atent i no es pot parlar 

durant les explicacions dels companys o del professor. 

3.9 No és permès l’ús de gorres dins de l'interior de l'edifici (sí al pati). En cas 

d’incompliment serà retinguda. La resta de la indumentària ha de ser l’adequada 

a un lloc de treball que es realitza en un espai interior (no s’admeten banyadors, 

xancletes, samarretes escotades exageradament, pantalons o faldilles massa 

curts...). Tampoc és considerat adient l’assistència a classe amb els ulls pintats i 

maquillats. L’alumnat que no segueixi aquestes indicacions serà amonestat, i en 

cas de reincidència, aquesta serà comunicada a les famílies i l’alumne/a podrà 

ser sancionat/da.  

3.10 L’alumnat és  responsable del seu material i ha de vetllar per ell tant durant les 

classes  com fora d’elles.  No s’han de portar objectes no útils a classe, com 

poden ser joguines, maquinetes de joc, patins, skates... Es prohibeixen estris que 

tallin o afilats, tòxics o inflamables que puguin tenir risc per la salut. 

3.11 El centre no es fa responsable de la pèrdua o robatori de telèfons mòbils, 

aparells reproductors o qualsevol altre objecte de valor que l’alumnat porti al 

centre. 

 

 

5.3 Ús de dispositius mòbils i aparells reproductors  
 
 

1. Principis 

L’ús dels dispositius mòbils i aparells reproductors al centre s’ha de dur a terme tenint en 

compte tres principis:  
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a) La responsabilitat: un bon ús s’ha de fonamentar en aquest valor perquè realment 

tingui un valor pedagògic i no merament coercitiu o impositiu. L’alumne/a és, en últim 

terme, el qui decideix com i quan utilitza el mòbil i quines conseqüències té aquesta 

elecció. 

b) El respecte per l’entorn i els altres: s’ha d’afavorir en tot moment que es faci un ús 

respectuós pel que fa a l’ambient de treball i vetllar per no vulnerar el dret a la intimitat 

de les persones.  

c) L’adequació, la finalitat última és que l’alumnat aprengui a utilitzar de manera 

adequada aquests dispositius en les diferents situacions o activitats que es duguin a 

terme tant en l’entorn educatiu com fora d’ell.  

 

2. Normes d’ús 

 

Seguint aquests principis, s’acorden les següents normes:  

 

2.1 Establir els següents codis d’ús: 
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2.2 Dins l’edifici escolar el mòbil sempre ha d’estar en silenci. 

 

2.3 El mòbil s’ha de dur guardat durant les classes i activitats acadèmiques i sempre que 

no s’hagi de fer servir. 

 

2.4 L’alumnat no pot realitzar trucades. En cas necessari pot utilizar el telèfon del centre. 

 

2.5 L’alumnat ha de vetllar per la integritat del seu telèfon mòbil. El centre no es fa 

responsable de les avaries, trencament, pèrdues, furts o robatoris dels telèfons mòbils 

dels alumnes. 
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2.6 Mercès la llei de protección de la imatge no es poden realizar fotografíes, vídeos o 

enregistraments de so dels companys o del professorat sense un consentiment previ 

del professorat o per indicació d’una activitat acadèmica. Aquesta norma passa per 

damunt de qualsevol codi, ja que vulnera el dret a la intimitat de les persones. 

L’incompliment d’aquesta norma suposarà una falta greu de disciplina. Si, a més, es 

detecta que l’alumne  fa difusió de les fotografíes, vídeos o enregistraments de so es 

procedirà a l'obertura d'un expedient i, si procedeix, es farà la denúncia corresponent. 

 

2.7 Només es pot escoltar música amb el móbil o qualsevol altre dispositiu de reproducció 

de música a les estones de pati o per indicació d’alguna activitat acadèmica. 

 

2.8 En cas d’incumpliment de la normativa: 

 

a) El centre retindrà el telèfon móbil i/o l’aparell reproductor. L’alumnat haurà de 

passar a recollir-lo en finalitzar la jornada escolar al lloc assignat. 

b) En cas de reincidència, es retindrà el móbil i/o l’aparell reproductor durant una 

semana (l’alumnat haurà de lliurar-lo cada dia a les 8:30 a consergeria i passar a 

buscar-lo a les 15 h.). En cas d’una tercera, es retindrà una altra semana i suposarà 

una falta greu de disciplina. 

c) El professorat haurà d'entregar l'aparell amb el nom de l’alumne i el grup i registrar 

la incidència  corresponent a la intranet. La negativa de l’alumnat a entregar 

l’aparell quan li és demanat pel professorat será considerada com una falta 

(conducta contrària a les normes de convivencia greu) i sancionada com a tal. 

 
 

 

5.4 Assistència  
 
 
 
 
1. Puntualitat 

 
      Primera hora. 
 

A les 8´35 h. del matí, Consergeria tancarà la porta d’entrada. Si l’alumnat arriba tard a 

l’entrada a l’Institut, el procediment a seguir serà el següent: 
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1.1. Si l’alumne és d’ESO i arriba tard amb un justificant mèdic o un justificant d’un 

organisme oficial o acompanyat del pare o la mare que entra i signa el justificant 

les conserges el deixaran anar a classe i l’alumne ensenyarà el justificant al 

professor/a de l’aula que l’haurà de fer constar a la intranet (“r”). 

1.2. Si l’alumne és d’ESO i el retard és injustificat (dormir-se no es considera 

justificació), les conserges li faran omplir el full de retards i el portaran a la sala de 

guàrdies amb el paper  on quedarà amb un professor/a de guàrdia que anotarà el 

retard a la intranet del centre (“R”). 

1.3. Si l’alumne és de BAT, ensenyament postobligatori, no li serà permesa l’entrada al 

centre com no sigui que arriba tard amb un justificant mèdic o d’un organisme 

oficial. En cas de retard injustificat (dormir-se o quedar-se estudiant a casa per a 

un examen no es considera justificació) l’alumne haurà de restar fora de les 

dependències del centre fins la propera obertura de la porta d’entrada a les 11’30. 

El mateix procediment se seguirà a partir de les 12’05 h. (hora de tancament de la 

porta després de l’esbarjo per als alumnes de BAT). 

Entre classes 

 

1.4. Cal ser puntual a l’hora d’entrar a classe. Entre classe i classe no hi ha descans i 

es produirà retard quan un alumne/a entri a classe més tard que el professorat. 

Quan el professorat sigui dins l’aula, cal demanar permís per entrar i argumentar el 

retard.  

 

1.5. Malgrat el retard, s’ha d'acabar deixant entrar l’alumne/a a classe, excepte si es 

produeix una acumulació que comporti un comunicat d’incidència. Els retards entre 

classes seran anotats pel professorat a la intranet del centre especificant si és 

justificat o injustificat. 

 

1.6. L’acumulació de cinc retards, bé a primera hora o entre classe i classe, comportarà 

una incidencia. Aquests retards serán comptabiltzats pel tutor/a i la incidènciai 

s’apuntarà a les hores de tutoria. 

 

2. Inassistència a classe 
 

2.1 Si un/a alumne/a no pot assistir a classe per causa justificada, donarà al tutor/a la 

justificació signada pel pare, mare o representant legal tan aviat com sigui possible 

i, en qualsevol cas, no més tard de la primera tutoria després de la seva 



 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  

                

NOFC Página 45 

 

reincorporació. Cal que utilitzi els impresos  que el centre subministrarà a 

Consergeria i que també es podran descarregar de la pàgina web de l’institut. El/la 

tutor/a podrà admetre la justificació i donarà les faltes per justificades o podrà, per 

motius raonables, no admetre-la.   

2.2 Les faltes d'assistència injustificades o justificades fora de termini es consideraran 

una conducta contrària a la convivència. Correspon al tutor/a fer-ne el seguiment  i 

comunicar-les a la família. 

2.3 En cas d’absentisme ( a partir de 30 faltes d’assistència injustificades) : 

a) El tutor o la tutora contactarà amb la família per esbrinar-ne els motius, recordar 

l’obligatorietat de l’assistència a classe i avisar que si l’absentisme persisteix 

s’informarà a serveis socials. 

b) El tutor o la tutora informarà al/la cap d’estudis del resultat d’aquestes 

actuacions. 

c) Si l’absentisme no es corregeix,  Direcció comunicarà la situació per escrit a 

serveis socials de l’Ajuntament. D’aquesta comunicació quedarà una còpia 

arxivada al centre, a disposició de la Inspecció educativa. 

d) Si després de la intervenció de serveis socials no hi ha una solució efectiva a 

l’absentisme,  Direcció n’informarà la direcció dels serveis territorials per tal que, 

si és el cas, esposi en coneixement de la Direcció General d’Atenció a la 

Infància (DGAIA). 

2.4 Quant a l’alumnat de batxillerat, sens perjudici d’allò establert anteriorment, l’absència 

injustificada i sistemàtica durant 15 dies lectius, podrà comportar l’anul·lació de la 

matrícula. 
 

2.5 Quan les faltes d'assistència corresponguin a classes en les quals s'hagin realitzat 

proves escrites o altres valoracions acadèmiques de l’alumnat, aquest haurà de 

presentar amb la justificació, la documentació que demostri la causa de l'absència 

(justificant mèdic, tramitació de document oficial...). A l’ESO la prova pendent es 

realitzarà en  la sessió que prescrigui el professorat corresponent prèvia presentació 

de la justificació al professorat de la matèria. Al batxillerat els exàmens que l’alumnat 

no hagi pogut realitzar en les dates programades per una causa justificada i 

degudament documentada en els terminis establerts en l’article 2.1 d’aquestes NOFC 

es centralitzaran en un únic dia acordat per l’equip docent. Aquest dia ha de ser previ 

a la setmana d’exàmens trimestrals. 
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2.6 L’alumnat per a ser avaluat positivament en una matèria haurà d’assistir com a mínim 

al 80% de les classes. Les absències prolongades en cas de malaltia tindran un 

tractament específic.  

 

 

3. Decisions col·lectives adoptades per l’alumnat (vaga) 

 

3.1 Les decisions col·lectives adoptades per l‟alumnat a partir de 3er d‟ESO, en relació 

amb la seva assistència a classe i en exercici del dret de reunió, poden deixar de tenir 

la consideració de falta si han estat prèviament comunicades a la direcció i es disposa 

de la corresponent autorització de les famílies.  

3.2 Davant una convocatòria de vaga des d’instàncies externes al centre, el protocol a 

seguir és el següent: 

3.2.1 L’alumnat a partir de 3r d’ESO  debatrà les raons a favor i en contra de secundar 

la convocatòria externa en assemblea de classe i finalment prendrà, per majoria 

simple, la decisió de secundar-la o no. 

3.2.2 Els/les delegats/des de curs elaboraran un document dirigit a la direcció del 

centre que inclogui: 

a) Les reivindicacions que justifiquen la vaga. 

b) Els dies i les hores de la vaga. 

c) El resultat de la votació de l’assemblea de classe. 

d) La signatura amb DNI dels delegats de curs. 

3.2.3 Aquest document s’ha de lliurar a secretaria per tal que tingui registre d’entrada 

tres dies lectius abans del dia de vaga. 

3.4 Direcció haurà de : 

a) Respondre per escrit al comunicat de l’alumnat. 

b) Informar al professorat de la convocatòria i la decisió de l’alumnat. 

c) Autoritzar, si ho estima oportú, la difusió de cartells relatius a la 

convocatòria. 

3.4 L’alumnat menor d’edat lliurarà a Consergeria l’autorització  signada pel seu pare, mare 

o representant legal abans del dia de vaga. L’alumnat major d’edat ho comunicarà al 

seu tutor/a. 
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3.5 Consergeria farà arribar als tutors/es les autoritzacions de les famílies de cada grup 

per tal que justifiquin la falta d’assistència a la intranet. La falta constarà com a 

injustificada per aquell alumnat que no lliuri l’autorització i no assisteixi a classe.  

 

3.6 El dia de la vaga el professorat farà classes a l’alumnat que vingui al centre, tenint 

present que les activitats d’aquell dia no poden influir en l’avaluació de l’alumnat. 

 

4 Activitats fora del centre 

Les sortides i activitats fora del centre aprovades pel consell escolar que formin part 

del currículum de les matèries tenen caràcter lectiu i, per tant, cal justificar-ne la falta 

d’assistència. 

 
  

5.5 Reforç positiu 
 
 

1. Tot el professorat, a cada hora de classe, anotarà les apreciacions pertinents en 

referència als ítems de faltes d’assistència, disciplina, deures, material... per a cada 

alumne/a del grup a la intranet. 
 

 

2. L’acumulació en el registre individual per alumne/a de les anotacions setmanals a cada 

ítem s’anirà revisant al llarg de tot el curs, prenent de forma complementària les 

mesures disciplinàries corresponents, segons el que indica la disciplina ordinària del 

centre i tindrà incidència en la qualificació de la competencia transversal personal i 

social en els termes establerts als criteris d’avaluació de la competència. 

 

3. L’alumnat  que en finalitzar el curs hagi superat totes les matèries en cada trimestre i 

no hagi tingut un expedient disciplinari podrá participar a la sortida final de curs del 

reforç positiu que organitza l’institut com a premi al seu esforç. 

 
 

5.6 Resolució de conflictes 
 
 
1. La normativa vigent i la concreció que aquest reglament en fa gradua les conductes 

incorrectes com:  

a) Incidències (conductes contràries a la convivència) mereixedores del que 

anomenarem mesures correctores.   
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b) Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a 

falta, mereixedores de sancions. 

2. Una de les nostres tasques com a educadors/es és promoure en l’alumnat patrons de 

conducta que estiguin en consonància amb el que podem anomenar “convivència cívica”. 

No podrem, per tant, romandre indiferents davant d’alguns actes i actituds contraris al 

model de persona que pretenem potenciar, ni limitar-nos únicament a un procés norma-

sanció. La correcció d’aquestes conductes es farà amb els següents criteris generals:  

a) Les formes en el tracte amb l’alumnat són molt importants. L’alumnat conflictiu, a 

vegades, respon molt més a l’afectivitat que a l’autoritat.  

b) Cal reflexionar per què un alumne actua d’una determinada manera. 

c) És important que el professorat que té el conflicte, juntament amb el/la tutor/a o 

l’equip docent, resolgui el conflicte amb la major immediatesa possible ja que en la 

majoria dels casos fer-ho així evitarà que la situació empitjori.  

d) En casos de conflictes entre alumnat, paral·lelament a la via disciplinària cal 

fomentar la mediació entre ell. 

e) A més del compliment de les sancions establertes pel reglament, cal promoure 

altres accions, com que l’alumnat aprengui a demanar disculpes públicament a 

companys/es o al professorat, faci reflexions per escrit sobre les conseqüències 

dels seus actes, adquireixi compromisos davant del grup i l’equip docent, etc.  

 

La mediació 

 

3. La mediació és una actuació educativa i preventiva davant dels conflictes que consisteix a 

orientar les persones per poder resoldre els seus enfrontaments sense violència.  

 

4. S'intentarà anar formant alumnes mediadors, implantant així la mediació entre iguals, amb 

la participació exclusiva d’aquests alumnes. Hi haurà també professorat mediador, un 

membre del seminari d'orientació, però la intervenció d'aquest professorat es reservarà per 

a casos complexos i aquells que es derivin d’obertura d’expedients disciplinaris. Les 

sessions de mediació es realitzaran dintre de l’horari d’esbarjo, d’acord amb un calendari 

prèviament fixat.  

 

5. L’alumnat podrà accedir per pròpia iniciativa a aquest servei omplint un full de sol·licitud. 

També pot sol·licitar una intervenció els/les tutors/es quan percebin l’existència d’un 
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conflicte, tenint en compte, però, que una condició ineludible per iniciar un procés de 

mediació és el consentiment de les parts implicades 

 

6. Conflictes que poden ser mediats :  

Aquells que no comportin una transgressió greu de les normes de convivència:  

a) Rumors, insults, malnoms, queixes, malentesos...  

b) Disputes i baralles  

c) Amistats que s’han deteriorat  

d) Amenaces, persones que molesten, que carreguen, que fan el buit...  

e) Situacions que desagraden o semblen injustes  

 
 
 
 

5.7 Conductes contràries a la convivencia: incidències 
 
 

1. Es consideren incidències:  

a) Les faltes injustificades de puntualitat. 

b) Les faltes injustificades d'assistència a classe.  

c) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

escolar.  

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

e) No obeir al professorat/personal del PAS.  

f) Acabada l’hora d’educació física, entrar a l’edifici abans que toqui el timbre sense 

professor/a. 

g) Sortir de classe entre hores si no és per canviar d’aula. 

h) Menjar i beure a classe ( pipes, xiclet, entrepà, coca-cola...) 

i) Utilitzar dins de l’edifici escolar el telèfon mòbil o qualsevol aparell reproductor i 

gravador de música, vídeo i àudio ( excepte si es fa un ús pedagògic autoritzat 

expressament pel professorat). 

j) Portar al centre qualsevol objecte potencialment perillós (punters làser....) 

k) Portar gorra dins de l’edifici i/o vestir de manera inadequada. 

l) Portar patins o skates a classe. 

m) Embrutar, de forma intencionada, les dependències del centre o el material escolar.  

n)  No tenir cura de la higiene personal.  
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o) No portar reiteradament el material de treball necessari per poder seguir les classes (4 

vegades).   

p) Ús malintencionat de les noves tecnologies que comportin problemàtiques dins del 

centre (facebook, Messenger,...).  

q) Qualsevol acte que alteri el dret a l'estudi i al treball dels altres alumnes del centre. 

 

2. Mesures correctores 
 
2.1 Tipus de mesures i competència per aplicar-les: 

 

Mesures correctores Competència per aplicar-les 

a) Amonestació oral / escrita a 
l'agenda o a la  intranet del centre  Professorat de l’alumne/a, escoltat 

aquest/a.  
b) Privació del temps d’esbarjo 

 
c) Amonestació escrita per part del 

tutor/a,  cap d’estudis o director/a 
del centre. Si l’alumnat és menor 
d’edat caldrà que les famílies 
tinguin coneixement escrit de 
l’amonestació. 

El tutor o la tutora, el/la cap d’estudis o 
el/la director/a, escoltat l’alumne  
 

 
d) Realització de tasques educadores 

per a l'alumnat, en horari no lectiu  
La realització d'aquestes tasques 
no es podrà prolongar per un 
període superior a dues setmanes  
 

El/la director/a o el/la cap d’estudis, a 
proposta del/la tutor/a i/o l’equip docent, 
un cop escoltat l’alumne/a.  
 

 
e) La reparació econòmica dels danys 

causats al material del centre o al 
d'altres membres de la comunitat 
educativa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El/la director/a o el/la cap d’estudis, a 
proposta del tutor o la tutora i/o l’equip 
docent, un cop escoltat l’alumne/a. 
  
 
 
 
 
 
 

 
f) Suspensió del dret a participar en 

activitats extraescolars o 
complementàries del centre per un 
període màxim de dos mesos.  
 

 
g) Canvi de grup o classe de 

l'alumne o de l'alumna per un 
període màxim de quinze dies, 
durant els quals efectuarà els 
treballs acadèmics que se li 
encomanaran  
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h) Suspensió del dret d'assistència a 

determinades classes per un 
període no superior a cinc dies 
lectius. 
Durant la impartició d'aquestes 
classes l'alumne o l'alumna 
efectuarà els treballs acadèmics 
que se li encomanaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.2. Les mesures recollides en els apartats d) e) f) g) h) i) s`han de comunicar formalment 

a la família de l‟alumnat quan aquest és menor d’edat i n’ha de quedar constància 

escrita  amb l’explicació de la conducta de l’alumne/a que l’ha motivada. 

2.3. Si un alumne/a té incidències l'equip docent pot decidir de manera col·legiada no 

admetre'l/la a la propera sortida. 

2.4. L' incompliment no justificat d’una mesura correctora degudament comunicada a la 

família comportarà duplicar-la. Un nou incompliment portaria a una expulsió cautelar. 

Incomplir una mesura correctora a batxillerat comportaria una expulsió cautelar o 

obertura d’expedient 

2.5. Les incidències no es podran sancionar passat el termini de tres mesos comptats a 

partir de la seva comissió.  

 
 

3. Procediment en el cas d’incidència 
 

3.1 Es gestionaran a través de la intranet del centre. El professorat marcarà incidència 

en l’apartat d’assistència i farà constar a  observacions el motiu de la incidència i la 

mesura correctora proposada. 

3.2 En el cas que la conducta de l’alumne/a ho requereixi i sempre com a mesura 

excepcional, el professorat podrà  treure’l de l’aula segons el següent protocol:  

a) El professor o la professora que imposa la mesura avisarà el professorat de guàrdia 

perquè tregui l’alumne/a i l’acompanyi a la sala habilitada per a l’alumnat expulsat,  

especificant la feina que ha de fer  durant la sanció. 

b) El professorat de guàrdia li farà omplir el comunicat destinat a l’alumnat (Nom de 

l’alumne/a / Grup / Data / Professor/a / Explicació de l’alumne/a (amb propòsit 
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d’esmena si n’hi ha) i farà que el signi a l’espai corresponent. El professorat de 

guàrdia anotarà l’expulsió al full de guàrdies i hi graparà el comunicat de l’alumnat.  

c) El professorat que imposa la mesura farà constar l’expulsió a la intranet, indicant a 

l’apartat d’observacions el motiu  i la feina encomanada.  

 

3.3 Si el professorat que té el conflicte, després de la reflexió i el diàleg amb l'alumne/a, 

creu que la seva conducta mereix alguna mesura correctora que no és de la seva 

competència, presentarà la incidència directament a la reunió d'equip docent,  on es 

gestionarà el cas.  

5.8 Les reunions d'equip docent són el marc adequat perquè s'exposin a tot l'equip de 

professors les incidències de l’alumnat i s'hi decideixin mesures correctores que siguin 

competència de la tutoria. Del debat en aquestes reunions poden sortir contractes 

didàctics i altres recursos que ajudin a la prevenció de conductes contràries a les 

normes de convivència.  

3.5 Si el/la tutor/a, d'acord amb l'equip docent, creu oportuna una mesura correctora que 

sigui competència de la direcció del centre, farà la proposta per escrit, fent servir el full  

de recomanació de sanció. El tutor o la tutora comunicarà telefònicament a la família 

la decisió presa per la direcció. 

  
 
 

5.8 Conductes greument perjudicials per a la convivència al centre 
 
 
1. Es consideren com a faltes greument perjudicials les conductes següents:  
 
a) Les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció 

o la desconsideració previstes com a conductes contràries a les normes de convivència.  

b) Les agressions físiques, amenaces o actes que atemptin contra la integritat personal dels 

membres de la comunitat educativa.  

c) Les vexacions, humiliacions i els actes que atemptin greument contra la intimitat de 

qualsevol membre de la comunitat escolar. Particularment aquelles que tinguin una 

implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més 

vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. 

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de 

documents i material acadèmic.  
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e) El deteriorament greu, causat intencionadament o per negligència o mal ús, de les 

dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres 

membres de la comunitat educativa.  

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 

centre.  

g) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la 

salut, i la incitació a aquests actes.  

h) Sortir del centre escolar sense autorització. 

i) Fer fotografíes i gravacions d’imatge o so de qualsevol membre de la comunitat educativa 

del centre sense autorització expressa del professorat i/o penjar-les a intranet i les xarxes 

socials. 

j) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència 

en el centre (incidències).  

k) L’incompliment no justificat d’una sanció o mesura correctora degudament comunicada. 

 
 
2. Sancions  

2.1 Les conductes que per la seva gravetat són considerades faltes només podran ser 

objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient. Correspon al/la director/a, 

per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, incoar 

els expedients a l’alumnat. 

2.2 Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes són les següents:  

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne/a, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé a d'altres 

membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es pot 

prolongar per un període superior a un mes.  

b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre 

durant un període màxim de tres mesos.  

c) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que 

no pot ser superior a tres mesos (o pel temps que resti fins a la finalització del curs 

acadèmic si és menys de tres mesos). Això no comportarà la pèrdua del dret a 

l'avaluació contínua i l’alumnat haurà de realitzar determinats treballs acadèmics. El 

centre, mitjançant el tutor/a, ha de lliurar a l'alumnat un pla de treball de les activitats 
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que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no 

assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.  

d) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en què s'ha comès la falta.   

 

3. Procediment en cas de faltes 

3.1 Es comunicaran per escrit a la direcció del centre mitjançant un full de falta i seran 

gestionades pel/per la Cap d’estudis amb la col·laboració del tutor/a. 

3.2 El procediment serà el següent: 

a) El professorat omple el full de falta explicant la conducta de l’alumne/a i truca la família 

per comunicar-li el fet ( al full indicarà si ha parlat amb el pare/mare o representant 

legal). 

b) De l’original farà dues còpies : l’original  serà lliurat a l’alumne/a que l’ha de portar 

signat al dia següent pel pare/mare o representant i les còpies seran lliurades una al/la 

Cap d’Estudis i l’altra al tutor/a. 

c) L’alumne/a haurà de presentar l’original signat al professor/a que ha omplert el full , el 

qual el donarà al tutor/a. 

 

4 Expedient disciplinari 

 

4.1 La instrucció de l'expedient correspon a un o una docent amb designació a càrrec de 

la direcció del centre.  

4.2 A l’expedient s’estableixen els fets 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.  

4.3 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 representants 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 representants 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 
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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.  

4.4 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.  

4.5 Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels progenitors o 

representants 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 apartat prescriuen, 

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

4.6 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’Ensenyament ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre 

afectat no pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.  

4.7 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. No cal obrir expedient. Tanmateix, ha de quedar 

constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l’acceptació de la sanció 
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per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o tutora 

legal.  

4.8 L'alumne que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions dels 

centres docents o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a 

restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares, 

mares o representants legals de l'alumne/a en els termes previstos 
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5.9 Gradació de sancions 
 

1. L’acumulació de les 3 primeres incidències  (ESO i BAT)  implicarà la realització de Serveis 

a la Comunitat. Aquesta acció es desenvoluparà preferentment els dimecres de 16 h. a 17 

h. sota la supervisió d’un professor/a de l’equip docent.  El tutor o la tutora haurà d’informar 

la família de la situació. 

2. L’acumulació de 6 incidències (ESO i BAT)  implicarà la privació d’un dia  d’assistència al 

centre. Si l’alumne/a continua reincidint (9 incidències), la sanció a aplicar serà dos dies 

de privació d’assistència al centre. Així mateix una acumulació de 12 incidències  implicarà 

la privació d’assistència al centre per un període de tres dies. 

3. A partir de 15 incidències  i/o la primera falta greument perjudicial per a la convivència es 

procedirà a l’obertura d’expedient disciplinari. Un nou cicle de 3 incidències comportarà 

l’obertura d’un altre expedient disciplinari i així succesivament. 

4. Segons la disposició addicional dinovena Decret d’autonomia, la direcció del centre públic 

ha de comunicar al ministeri fiscal qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta 

perseguible penalment comès per qualsevol persona de la comunitat educativa en el 

centre o en relació directa amb la seva activitat, sens perjudici de la continuïtat de les 

accions correctores previstes en aquest Decret per a l’alumnat. És a dir, en el supòsit que 

es tinguin indicis racionals clars i suficients que algun alumne/a ha comès algun acte 

presumiblement delictiu ( per exemple: tràfic d’estupefaents) o constitutiu de falta penal ( 

per exemple: agressió) cal : 

a) Incoar expedient disciplinari.  

b) Denunciar el cas davant la policia 

5. Tot alumne/a al qual s’hagi obert un expedient disciplinari queda privat del dret a participar 

en activitats extraescolars i complementàries pel que resta de trimestre. La sanció pot ser 

suspesa a petició de l’equip docent si es produeix un canvi d’actitud en l’alumne/a. 

6. Procediment a seguir en cas de privació d’assistència al centre per acumulació 

d’incidències: 

a) El tutor o la tutora informarà al/la cap d’estudis per escrit de l’acumulació d’incidències 

mitjançant el full de recomanació de privació d’assistència, adjuntant la documentació 

pertinent i proposant les dates d’expulsió. 

b) La direcció formalitzarà la privació d’assistència i la farà arribar al/la tutor/a. 
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c) El tutor o la tutora la notificarà a l’alumne/a i a la seva família, que ha de signar la 

conformitat. 

d) El tutor o tutora ha de retornar a Direcció el full signat per la família. 

e) El/la tutor/a informarà l’equip de professors per tal que preparin feina per als dies 

d’expulsió. Si durant els dies de l’expulsió de l’alumne/a ha estat programat un examen, 

l’alumne/a vindrà al centre a realitzar-lo i en acabar marxarà. 

f) Una vegada que torna l’alumne/a el tutor/a s’assegurarà que ha portat la feina 

realitzada i l’entregarà al professorat per a la seva avaluació. 

g) En cas que el pare, mare o representant legal no vingui a signar, l’alumne o alumna 

romandrà a l’aula de sancionats durant els dies previstos d’expulsió realitzant les feines 

encomanades, a càrrec del professorat de guàrdia. 
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TIPOLOGIA DE SANCIONS 

 

Conductes contràries a la 

convivència del centre.  

Incidències 

 Mesures correctores del 

professorat 

 

........................................................................................................................................... 

3 incidències ESO 

3 incidències BAT 

 
El tutor informa la família 

de la situació. 

Serveis a la comunitat 

  

6  incidències ESO 

6   incidències BAT 

 1 dia de privació 

d’assistència al centre 

 

9  incidències ESO 

9   incidències BAT 

 2 dies de privació 

d’assistència al centre 

 

12 incidències ESO 

12 incidències BAT 

 3 dies de privació 

d’assistència al centre 

 

15 incidències ESO 

15 incidències BAT 

 Obertura d’expedient 

disciplinari 

 

Cada nou cicle de 3 

incidències ESO i 3 

incidències BAT 

 Obertura d’expedient 

disciplinari 

 

................................................................................................................................................... 

 

A partir d’una falta 

greument perjudicial. 

 
 

Obertura d’expedient 

disciplinari 
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6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

El conjunt d’estratègies que ha d’adoptar el professorat de les diferents matèries per ajustar la 

programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe, constitueixen les primeres 

mesures d’atenció a la diversitat de la tasca docent. Cal planificar les sessions tenint en 

compte el grup classe i plantejar les activitats de manera que tots els alumnes puguin participar 

respectant els diferents ritmes i nivells de resposta possibles. Aquestes estratègies han 

d’incloure la previsió d’activitats tant de reforç com d’ampliació d’aprenentatges per tal 

d’ajustar-los a les necessitats dels alumnes. 

 

Les mesures d’ampliació d’aprenentatges consisteixen en estratègies i activitats dissenyades 

per a l’alumnat amb més capacitat i/o que demostren més facilitat en determinades matèries. 

Aquestes mesures poden concretar-se en activitats d’ampliació del currículum d’una o 

diverses matèries, i prioritzar la connexió entre diferents disciplines. També pot tractar temes 

no inclosos en la programació o bé introduir continguts i objectius de cursos superiors. En 

aquest sentit es consideren de manera específica les mesures d’ampliació i reforç, així com 

les estratègies i metodologies de treball diversificat per a l’alumnat amb altes capacitats o alt 

rendiment escolar. 

 

Els agrupaments en la matèria de llengua estrangera i els desdoblaments d’una hora lectiva 

setmanal de ciències de la naturalesa i tecnologia, permeten un treball més personalitzat de 

l’alumne i la realització d’activitats de caràcter experimental i pràctic en aquestes matèries. 

 

6.1 Recursos 

Els recursos de que disposa l'Institut Marta Mata per poder atendre la diversitat són els 
següents: 

1. Comissió d'atenció a la diversitat (CAD) 

2. Servei de psicopedagogia 

3. Servei de vetlladora 

4. Aula d'acollida per l'alumnat nouvingut 

5. Suport específic per alumnes d'incorporació tardana i/o NEE. 

6. Aula oberta (AO) 

7. Pla intensiu de millora a 1r i 2n d’ESO (PIM) 

8. Unitat d'escolarització compartida (UEC) 

9.  Professional del CREDA 

10. Protocol d’atenció a alumnes d’altes capacitats 
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6.1.1 Comissió d'atenció a la diversitat (CAD) 

1. Està integrada per : 

a) La coordinadora pedagògica del centre, que la presideix. 

b) Les psicopedagogues del centre 

c) La tutora de l'aula d'acollida 

d) La coordinadora LIC 

e) De manera puntual : la professional de l'EAP que intervé al centre 

2. La comissió d'atenció a la diversitat es reunirà com a mínim un cop al mes. 

 

6.1.2. Servei de psicopedagogia i orientació 

1. Els/les psicopedagogs/gues del centre es dediquen prioritàriament als alumnes que 

presenten trets diferencials, ja sigui per sota o per sobre en les seves capacitats 

d’aprenentatge. D’aquesta manera, els alumnes amb necessitats educatives especials, 

amb informe social i/o psicopedagògic de l'EAP, els alumnes amb dificultats d'aprenentatge 

(dislèxia, discalculia, disgrafia, disortografia…) i els alumnes amb risc d'exclusió social són 

els primers que s'han de beneficiar de la intervenció d'aquests especialistes. 

2. L’alumnat que rep docència a l'aula de NEE és decidit per la CAD tenint en compte els 

supòsits anteriors. L’equip docent pot proposar a la CAD atenció pedagógica específica a 

l’aula NEE d’un alumne fora d’aquests supòsits. En aquest cas, l’alumne serà avaluat pel 

servei de psicopedagogia del centre i/o l’EAP si s’escau, Correspon a la CAD determinar 

el tipus de suport que rebrà l’alumne una vegada estudiat el cas.  

3. El servei de psicopedagogia també dona suport tècnic a l’equip docent i l’equip directiu : 

L'equip docent 

 

a) Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents 

per a un millor acompanyament dels alumnes i de les famílies.  

b) Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l'orientació 

acadèmica i professional dels alumnes.  

c) Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic i social per optimitzar 

la planificació de les activitats d'àrea i de l'acció tutorial i la creació d'un clima adequat 

de convivència i treball a l'aula que afavoreixi l'èxit educatiu. 
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d) Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques per millorar la 

inclusió escolar i social dels alumnes, així com l'arrelament al   territori, per evitar el risc 

d'exclusió i afavorir l'èxit educatiu.  

e) Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i didàctiques per a 

l'atenció de les necessitats educatives dels alumnes que garanteixin la seva 

participació en les activitats d'aula i en l'entorn escolar ordinari. En casos específics, 

amb la col·laboració dels professionals de l'EAP. 

f) Donar suport psicopedagògic a l'equip docent, conjuntament amb el tutor o tutora, o en 

l'elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats. 

g) Assessorament als departaments didàctics i als equips docents en aspectes 

pedagògics i organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i 

estils d'aprenentatge.  

 

L'equip directiu del centre  

 

h) Suport a l'equip directiu en l'elaboració, aplicació, avaluació i actualització del projecte 

educatiu en relació amb l'orientació educativa i mesures d'atenció a les necessitats 

educatives dels alumnes. 

i) Participació en la comissió d'atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre per 

planificar i fer el seguiment i l'avaluació de les mesures d'atenció de tots els alumnes.  

j) Coordinació pedagògica dels recursos, les actuacions dels professionals dels serveis 

externs (serveis educatius del Departament d'Ensenyament i altres serveis, com 

l'hospital de dia i les aules hospitalàries) i del procés d'avaluació dels alumnes vinculats 

a aquests serveis, en col·laboració amb els professionals de l'EAP.  

6.1.3. Servei de Vetllador/a 

1. En cas de tenir al centre alumnat amb necessitats educatives específiques que 

requereixi el servei de vetllador/a, el departament d'Ensenyament pot assignar aquest 

servei durant unes hores de l'horari lectiu de l'alumne. 

2. Les tasques a desenvolupar per la persona vetlladora seran: 

a) afavorir que l'alumne adquireixi els hàbits de vida quotidiana al centre i potenciar la 

seva relació afectiva amb els companys i companyes. 

b) ajudar-lo en els diversos canvis de classe, en els desplaçaments a l’exterior, per a 

les activitats o sortides i durant el temps d’esbarjo. 

c) per donar suport a l’equip de professors i professores a l’aula. 
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6.1.4. Aula d'acollida (AA) 

1. L'organització de l'aula està estructurada de manera flexible en  tres grups en funció del 

seu coneixement de la llengua i nivell d'escolarització.  

2. El marc 'horari de l'aula d'acollida  cobrirà preferentment la part central del matí de 8'30-13 

h. amb l'excepció de les hores de coordinació del professorat. 

PLA D’ACOLLIDA: ACOLLIDA D’ALUMNAT I FAMÍLIES NOUVINGUTS AL SISTEMA 

EDUCATIU DE CATALUNYA 

3. Alumnat nouvingut és tot aquell alumnat que prové de fora del sistema educatiu català i 

que, per poder integrar-s’hi, necessitarà d’un període el més breu possible a l’Aula 

d’Acollida, però que li permeti adaptar-se de la millor manera possible al centre. 

4. La principal línia d’actuació és l’actualització lingüística, però això no vol dir que en les 

adaptacions que haurem de fer al seu currículum no hi hagi de constar aspectes d’altres 

matèries. 

5. En parlar d’alumnat nouvingut podem establir diferents tipologies d’alumnat, segons el 

temps que fa que són a Catalunya (de primer o segon any), l’escolarització prèvia (ben 

escolaritzat, escolarització precària o sense escolarització reglada prèvia) i el seu 

coneixement o no de la llengua castellana. 

6. Un dels aspectes a tenir especialment en compte en l’alumnat nouvingut, independentment 

del seu origen geogràfic o lingüístic, és l’assignació de nivell a l’aula d’acollida que, a partir 

d’una prova inicial, farem tot considerant criteris de: 

a) Edat cronològica i nivell corresponent. 

b) Nivell de coneixements i escolarització prèvia. 

c) Consideració de la durada del període d’adaptació com a temps que l’alumnat no 

ha tingut un ple rendiment. 

7. La prova de nivell inicial es farà en la seva llengua d’origen i es seguirà el model proposat 

pel Departament d’Educació:  

http://www.xtec.cat/web/projectes/alumnatnou/avaluacio/inicial2 

Acollida de les famílies de l’alumnat nouvingut 

8. En aquests casos, la principal diferència de tractament que hi haurà respecte a les famílies 

de l’alumnat ordinari serà en l’arribada de l’alumnat al centre, ja que se’ls ha d’informar de 

l’especificitat del sistema educatiu a Catalunya. 
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ACCIONS RESPONSABLE/S 

Concertació de la visita. 

Se’ls informa de la documentació necessària per al procés 

de matriculació i de la data de l’entrevista amb direcció. 

És rebut per la 

consergeria i atès pel 

PAS de secretaria, que 

els concertarà una 

entrevista amb la 

Coordinadora 

Pedagògica. 

Assignació d’un nivell a l’Aula Acollida  

Es farà en base al resultat de la prova de nivell inicial de 

l’alumnat i l’anàlisi de la seva documentació acadèmica. 

S’assignarà el curs i grup de l’alumnat en base a: 

- L’edat cronològica i nivell corresponent. 

- Nivell de coneixements i escolarització prèvia. 

- Consideració de la durada del període d’adaptació 

com a temps que l’alumnat no ha tingut un ple 

rendiment. 

Coordinadora 

Pedagògica, tutora de 

l’Aula d’Acollida. 

Entrevista amb la família. 

Se’ls ha d’informar de l’especificitat del sistema educatiu de 

Catalunya, sobretot pel que fa a l’ús de la llengua en les 

diferents activitats del centre, de procés d’adaptació que 

seguirà el seu fill o filla. 

Se’ls informarà de les característiques i possibilitats del 

nostre centre, de les normes de funcionament, del curs i 

grup de l’alumne/a, de la tutoria i de l’horari d’atenció a les 

famílies. 

 

També cal que se’ls informi del dia d’incorporació de 

l’alumne/a al centre, del material que necessitarà i dels 

terminis per presentar la documentació de matriculació. 

Si es preveu la possibilitat d’organitzar cursos de llengua 

catalana per a les famílies, o de l’oferta que hi ha a l’entorn 

del centre, també cal que se’ls informi. 

Coordinadora 

Pedagògica i tutora de 

l’Aula d’Acollida. 

Recollida de la documentació acadèmica. Secretaria. 

 

9. El seguiment d’aquest alumnat en les entrevistes de tutoria i família seguirà almenys la 

periodicitat ordinària, però en aquests casos han de preveure els progressos que fa 

l’alumnat en el procés d’adaptació lingüística i acadèmica i les possibilitats d’integració al 

grup ordinari que presenta, si és el cas. 
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10. Per atendre les famílies nouvingudes no castellanoparlants, es farà una interpretació per 

part de la tutora de l’aula d’acollida o per professionals del centre o pels serveis 

d’interpretació contractats pel Departament d’Educació. 

Acollida de l’alumnat nouvingut 

11. Aquest alumnat ha de rebre una atenció setmanal màxima de 15 hores a l’Aula d’Acollida 

on rebrà els continguts de llengua catalana que li permetin una integració i incorporació 

efectiva al grup ordinari de referència que li correspongui en el centre. L’alumne haurà 

d’assistir com a mínim una hora setmanal a cada matèria i procurar que en les hores on al 

grup ordinari hi ha desdoblament, l’alumne hi pugui assistir ja que podrà rebre una atenció 

més individualitzada. La resta d’horari lectiu el compartirà amb el grup ordinari. Les 

matèries optatives que hauran de rebre seran preferentment de reforç de llengua catalana 

o manipulatives fins que acabin el procés d’adaptació i integració. 

12. Si, a més a més, es tracta d’alumnat amb escolarització prèvia deficient o nul·la, 

s’incrementarà l’atenció d’aquest alumnat amb tasques que van des de l’alfabetització, fins 

a l’adquisició dels coneixements i competències bàsiques en altres matèries. 

ACCIONS RESPONSABLES 

Rebuda de l’alumne. 

Se’ls ha d’informar de l’especificitat del sistema 

educatiu de Catalunya, sobretot pel que fa a l’ús de la 

llengua en les diferents activitats del centre, del procés 

d’adaptació que seguirà. 

Se l’informa de les característiques, possibilitats i 

normes de funcionament del nostre centre. També se li 

lliurarà l’horari de l’Aula d’Acollida i se li ensenyaran els 

espais del centre que li corresponen, així com els d’ús 

comunitari a què té accés. 

Tutora de l’Aula d’Acollida. 

Prova inicial de nivell. 

Prèvia a l’assignació de grup i al seu horari de l’Aula 

d’Acollida. 

Tutora de l’Aula d’Acollida. 

Acompanyament i presentació del seu grup a la 

seva aula. 

Serà presentat als seus companys i companyes de 

classe. 

Tutora de l’Aula d’Acollida i 

Tutor/a de l’aula ordinària. 
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ALUMNAT NOUVINGUT AMB ESCOLARITZACIÓ DEFICIENT O NUL·LA 

ACCIONS RESPONSABLES 

Valoració de les deficiències trobades en 

la prova inicial i la documentació 

acadèmica. 

Elaboració de l’adaptació curricular que es 

cregui adient per al seu cas, partint de la 

programació per a l’alumnat nouvingut que té 

el centre. 

Coordinadora Pedagògica, Tutora de l’Aula 

d’Acollida, EAP. 

Valoració de la possible modificació 

curricular. 

Comissió d’Atenció a la diversitat. 

Informació al professorat que l’ha 

d’atendre, de les característiques de 

l’alumnat afectat i de les estratègies 

metodològiques que se li aplicaran. 

Coordinadora Pedagògica, comissió 

d’Atenció a la Diversitat i Tutora de l’Aula 

d’Acollida. 

Informació a la família de les adaptacions o 

modificacions del currículum del seu fill o filla. 

Coordinadora Pedagògica, Tutora de l’Aula 

d’Acollida. 

Acompanyament i presentació del seu 

grup a la seva aula. 

Serà presentat als seus companys i 

companyes de classe. 

Tutora de l’Aula d’Acollida i Tutor/a de l’aula 

ordinària. 

 

13. L’alumnat s’agrupa en tres nivells: Nivell 0, Nivell 1 i Nivell 2. En el Nivell 0 s’inclouran els 

alumnes nouvinguts que acaben d’arribar al sistema educatiu català i, per tant no tenen 

cap coneixement de la llengua.  

En el cas d'alumnat no castellanoparlant: 

14. En el Nivell 0 rebran una atenció setmanal de com a màxim 15 hores setmanals a l’Aula 

d’Acollida, i es prioritzarà l’aprenentatge de la llengua catalana.  

15. En el Nivell 1 s’inclourà l’alumnat nouvingut que ja va ser atès a l’Aula d’Acollida l’any 

anterior. Aquests alumnes rebran una atenció setmanal de com a màxim 12 hores a l’Aula 

d’Acollida. 
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16. Els alumnes que porten més de 2 anys a l’Aula d’Acollida i tenen com a llengua d’origen 

una llengua molt allunyada al català, poden, excepcionalment, romandre un any més a 

l’Aula d’Acollida per completar el seu aprenentatge de la llengua, així doncs, en el Nivell 2 

s’inclourà l’alumnat que ha estat els dos anys previs a l’Aula d’Acollida.  

17. Aquest alumnat té un nivell més alt de la llengua i, per tant seguirà la majoria de matèries 

a l’aula i unes 3 hores a l’Aula d’Acollida.  

En el cas d'alumnat castellanoparlant: 

18. Aquest grup d'alumnes que comparteix el mateix alfabet que el nostre, té més facilitat a 

l'hora d'aprendre la llengua catalana, motiu pel qual el seu agrupament serà el següent: 

19. En el Nivell 0 rebran una atenció setmanal de com a màxim 12 hores setmanals a l’Aula 

d’Acollida, i es prioritzarà l’aprenentatge de la llengua catalana.  

20. En el Nivell 1 s’inclourà l’alumnat nouvingut que ja va ser atès a l’Aula d’Acollida l’any 

anterior. Aquests alumnes rebran una atenció setmanal d'unes 3/4 hores a l’Aula 

d’Acollida. 

21. Sempre que sigui possible es procura que l'alumnat vagi a l'aula d'acollida a les hores que 

facin la matèria instrumental de català en l'Aula Ordinària. 

22. En el cas que el centre, disposi de recursos suficients o cues horàries, l'alumnat pot 

realitzar altres matèries a l'Aula d'Acollida com Matemàtiques adaptades a l'alumnat 

nouvingut. 

23. Aquesta distribució horària es orientativa ja que cada alumne rebrà un horari individualitzat, 

depenent del nivell i les necessitats educatives, elaborat per la Tutora de l’Aula d’Acollida; 

és per aquest motiu que l’alumnat nouvingut tindrà un Pla Individualitzat (PI). 

24. L'horari de l'alumne es va revisant de manera trimestral en les juntes d'avaluació i/o a 

petició del professorat de l'alumne per a què la seva incorporació a l'Aula ordinària es vagi 

fent de manera progressiva, un cop l'alumne va adquirint la competència lingüística 

necessària per seguir amb normalitat els continguts treballats en l'Aula ordinària. 

6.1.5. Suport específic 

1. Hores d'atenció individualitzada o en petit grup per a l’alumnat d'incorporació tardana i/o 

necessitats educatives sense dictamen que per la seva problemàtica (deficiències 

d'escolarització, altes capacitats, problemes greus de conducta...) tinguin dificultats en 

l'aula ordinària. 
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2. Aquest suport es pot donar dins o fora de l'aula i el durà a terme el professorat del centre 

que al seu horari tingui hores d'atenció a la diversitat. 

6.1.6. Aula oberta (AO) a 2n cicle  

Sempre que els recursos humans ho permetin i les necessitats de diversitat de l’alumnat així 

ho requereixin, a tercer i/o 4t d’ESO es farà un grup d’aula oberta, per treballar principalment 

i de manera interdisciplinar les matèries instrumentals. Les característiques d’aquesta 

agrupació corresponen al següent: 

1. En les reunions d’equip docent del tercer trimestre es proposen els/les alumnes que 

necessitarien anar a l’aula oberta, alumnes que l’any anterior procedien del grup PIM 

o assistien a l’Aula Oberta. 

2. Els/les tutors/es dels alumnes proposats suggereixen a les famílies la possibilitat d’anar 

a l’aula oberta el curs següent. 

3. A la reunió d’avaluació final es fa una proposta definitiva de qui és l'alumnat que 

encaixa més al perfil d’aula oberta i es decidirà si l’alumnat serà majoritàriament de 3r 

i/o 4t. 

4. Es valoren les propostes a la reunió que es fa de la comissió d’atenció a la diversitat 

(CAD) per tal de donar el vist-i-plau. En aquesta reunió, l’EAP aporta informació dels 

casos dels quals se n’ha fet demanda durant el curs. 

5. Durant la darrera setmana de juny i primera de juliol, l’equip psicopedagògic amb el 

suport del/la cap d’estudis s’entrevistarà amb totes les famílies dels alumnes proposats 

per poder donar tota la informació del funcionament de l’aula oberta i dels beneficis 

que podria aportar als seus fills/es. Desprès d’aquesta entrevista la família i l’alumne/a 

decideixen si estan d’acord o no. Si no hi ha acord, es desestima la proposta. En els 

casos que hi ha un acord, es fan uns pactes amb la família i l’alumne/a, i signen una 

carta de compromís específica de l’aula oberta. Les famílies que així ho demanen 

tenen el temps necessari per reflexionar i parlar a casa per tal de prendre una decisió. 

6. Al curs següent, l’alumnat comença el curs fent Aula Oberta en un grup d’entre 8 a 15 

alumnes. 

7. Amb l’alumnat que durant el curs no compleix amb els acords signats en la carta de 

compromís de l’aula oberta, es duu a terme un treball individualitzat intensiu des de la 
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tutoria per tal d’ajudar-lo a millorar. Si tot i així no hi ha canvis, i d’acord amb el 

compromís signat, l’alumne retorna a l’aula ordinària (prèvia revisió del cas a la reunió 

de la CAD). 

8. La metodologia utilitzada es fa a partir d’adaptacions en les àrees que en formen part 

del projecte (Matemàtiques, Català i Castellà) i es realitzarà fent ús d’eines TIC i eines 

col·laboratives. 

9. El perfil de l’alumnat d’aquest agrupament seria: alumnes que presenten moltes 

mancances en els aprenentatges bàsics i generals i en els hàbits d’estudi, fins el punt 

de provocar-los bloqueig, manca d’autoestima i desmotivació per continuar els estudis, 

així com moltes dificultats per seguir amb normalitat a l’aula ordinària. L’alumnat que 

genera conflictes caldrà avaluar la seva distribució en els diferents grups. 

6.1.7. Programa intensiu de millora (PIM) 

1. Seguint la Resolució de 7 de maig de 2014, es poden organitzar grups PIM a 1r i 2n d’ESO 

per tal de donar suport a l’alumnat amb un baix assoliment de les CCBB. Disposaran de 

12 hores d’atenció especial en matemàtiques, llengua catalana i llengua castellana amb 4 

hores per a cada matèria.  

2. L’alumnat que es podrà incorporar al programa intensiu de millora haurà de tenir informe 

favorable de la CAD una vegada escoltats els equips docents i els tutors legals. 

3. Els equips docents faran les propostes de l’alumnat a les avaluacions finals de nivell i la 

Comissió d’atenció a la diversitat aprovarà amb informe favorable l’alumnat a derivar. El 

nombre mínim d’alumnes serà de 10. L’agrupament PIM serà flexible, per tant s’haurà 

d’avaluar trimestralment. 

4. Quan s’iniciï el curs s’haurà de reunir a les famílies per tal d’informar-les. 

5. Per tal de poder oferir aquestes hores, el PIM  a primer d’ESO haurà de fer ús de les hores 

d’una altra matèria, i a segon d’ESO farà ús, preferentment, de les hores d’Optativa.  

6. El marc 'horari es situarà bàsicament seguint els desdoblaments habituals i en l’horari de 

les matèries que absorbeix.  

 

6.1.8. Unitat d'escolarització compartida (UEC) 
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1. Té com a objectiu donar una atenció educativa, complementant la que ofereix el centre 

educatiu, a l’alumnat  d’ESO que presenta problemes de comportament i conductes 

agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació. 

2. L’objectiu és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i l’obtenció del 

títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO), amb una metodologia que 

motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant 

els seus aprenentatges i evitant l’abandó escolar. 

3. Les activitats d’ensenyament i aprenentatge són bàsicament manipulatives, pràctiques i 

funcionals, d’orientació professionalitzadora. 

4. Es pacten contractes pedagògics amb els alumnes i, segons el cas, amb la família. 

5. Parteixen d’una programació de competències bàsiques, prioritzant els continguts 

procedimentals i actitudinals. 

6. L’avaluació trimestral i final es realitza conjuntament entre els dos centres de secundària 

de la ciutat. Hi participen els/les educadors/es de la UEC, un orientador i un representant 

dels equips directius respectius. 

7. Els responsables de les UEC concreten el pla individualitzat de cada alumne a partir de la 

programació general de la UEC. 

8. En finalitzar cada curs escolar, el professorat tutor és qui traspassa la informació sobre 

l’alumne a les sessions d’avaluació final del centre educatiu. Aquesta informació es recull 

en les corresponents actes d’avaluació i en els documents oficials de l’alumne que 

corresponguin. 

Procés de derivació a la UEC 

9. Abans de procedir es demana opinió als equips docents a través del professorat tutor i es 

presenta a la CAD l’alumnat proposat i les mesures que s’han pres a l’aula per tal de 

millorar la seva adaptació. 

10. La CAD, en funció del perfil i dels recursos destinats, prioritzarà l’ordre de derivació i 

intervenció i deixarà constància en acta. 

11. Una vegada decidit l’alumne a derivar, el professorat tutor farà un informe indicant les 

dificultats de l’alumne per continuar l’escolarització ordinària, les mesures d’atenció a la 

diversitat que se li han aplicat i el resultat acadèmic obtingut. 
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12. Els professionals de l’EAP realitzen, si escau, els Informes per a la derivació d’alumnes a 

unitat d’escolarització compartida (UEC) un cop valorades des d’una visió inclusiva i 

psicopedagògica les opcions educatives de l’alumne havent esgotat les mesures d’aula i 

d’ajustament del currículum. Aquest informe inclou una valoració psicopedagògica, els 

aspectes que cal prioritzar per compensar les dificultats d’adaptació escolar i la justificació 

de la conveniència d’assistir a la UEC. 

13. Finalment la direcció del centre assigna un tutor/coordinador, que és el/la cap d’estudis del 

centre) que farà el seguiment i participarà de les avaluacions compartides. 

14. Tota aquesta documentació es farà arribar a la Inspecció Educativa qui caldrà que doni el 

seu vistiplau. 

15. Serà finalment una Resolució la que confirmarà l’escolarització compartida de l’alumne/a. 

6.1.9. Professionals del CREDA 

En el cas de tenir al centre alumnat amb deficiència auditiva, el centre pot comptar amb 

professionals del CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) que 

milloren l’adquisició curricular dels alumnes a partir d’un treball individualitzat; totes les 

actuacions a realitzar es concretaran en el Pla d’Actuació al Centre que el/la logopeda 

entregarà al nostre centre a l’inici del curs escolar. A final de curs també entregarà memòria 

de les activitats fetes. 

6.2.0 Protocol d’atenció a l’alumnat d’altes capacitats  

1. L’institut disposa d’un protocol específic per a la detecció i avaluació d’alumnat amb altes 

capacitats que forma part del projecte educatiu de centre (aprovat el 30/06/17). El protocol 

recull les característiques d’aquest tipus d’alumnat, el procediment a seguir per a la seva 

detecció i avaluació i les pautes d’actuació recomanades.  

2. El protocol s’iniciarà quan es produeixi una o més d’una de les següents situacions: 

a) El professorat o la família  detecten característiques que poden indicar altes capacitats 

d’un alumne. 

b) El tutor o tutora o l’equip de professors considera que les propostes de treball que té 

programades per a l’alumne a l’aula i/o en petit grup no s’ajusten a les necessitats de 

l’alumne. 

c) Quan tot i tenir un bon rendiment acadèmic, l’alumne o alumna manifesti moltes 

dificultats en les seves relacions socials, conducta o d’adaptació escolar. 

d) Quan a l’entorn familiar es manifestin indicis que un alumne pot tenir altes capacitats. 



 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  

                

NOFC Página 73 

 

e) Quan els pares ho sol·liciten a efectes de presentar-se a una convocatòria d’ajuts que 

així ho estableixi entre els requisits. 

3. El procediment a seguir serà el següent:  

a) La família o el professorat detecten característiques que poden indicar altes capacitats 

d’un alumne.  

b) La persona que hagi fet la detecció ho posa en coneixement del tutor/a. 

c) Es convoca un equip docent per posar en comú les opinions de tot el professorat. Si 

es considera adient, se sol·licita a la CAD que estudiï el cas. 

d) La CAD, estudiat el cas, sol·licita al departament d’orientació que iniciï el procés 

d’avaluació psicopedagògica de l’alumne.  

e) L’orientador/a analitza la informació aportada per la família i el professorat i, si 

considera que és necessari, inicia el procés d’avaluació psicopedagògica. Per a recollir 

aquesta informació es pot fer servir la graella de valoració per detectar alumnes amb 

altes capacitats de 9 a 14 anys que consta a l’annex de protocol. 

f) Si procedeix, l’orientador/a en col·laboració amb l’EAP inicia l’avaluació 

psicopedagògica  que consistirà en: 

i) Entrevistes als docents, pares i alumne 

ii) Passació de proves d’intel·ligència, aptituds i creativitat a l’alumne. Si es considera 

necessari l’avaluació podrà completar-se amb proves de personalitat o d’un altre 

tipus. 

iii) Anàlisi de la informació  

iv) Proposta de mesures educatives per l’alumne 

g) La família i l’equip docent són informats del resultat de l’avaluació i de les mesures 

educatives programades. 

h) L’equip docent planifica i porta a terme la resposta educativa requerida per l’alumne. 

Si s’escau, la resposta educativa es recollirà en un pla individualitzat. 

i) Es realitza un seguiment de les mesures adoptades per valorar-ne la continuïtat i/o 

modificació 

  

 6.2 Orientacions per a l’organització pedagògica 

 

 

Són importants per a l’organització i funcionament del centre les reunions dels caps de 

departament i coordinadors/es de nivell amb la direcció. 
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El procés d’identificació de l’alumnat que cal atendre es realitza, en un primer moment, a partir 

de la informació que aporta el professorat en el moment de l’avaluació i en les reunions d’equip 

docent i que és recollida pel professorat tutor. 

 

En la configuració dels grups de primer d’ESO es tenen en consideració la informació i 

orientacions que hauran facilitat els tutors de sisè de primària, els professionals dels equips 

d’atenció psicopedagògics i/o d’altres professionals especialistes que coneguin les 

característiques i necessitats educatives dels alumnes. En la configuració dels grups es 

procura un equilibri pel que fa a variables diverses, com repetidors, nois/noies, centres de 

procedència, alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, conductuals, altes 

capacitats, bon rendiment acadèmic i/o lideratge positiu. 

 

En la resta dels cursos d'ESO, a segon d'ESO es mantè el grup de 1r d'ESO i es mirarà que 

els grup d'alumnes sigui igual amb modificacions puntuals. 

A 3r d'ESO es preveu una reorganització dels grups de manera heterogènia i a 4t d'ESO 

s'agruparan segons l’itinerari triat sempre que sigui possible. 

 

A batxillerat l’alumnat s’agrupa en funció de les modalitat triada, sempre que sigui possible. 

Quan l'alumnat no es pot agrupar per modalitats s'agruparà en un grup amb qui farà les 

matèries comunes i les matèries optatives les farà amb l'altre grup. 

 

6.2.1 Organització de les àrees  

 

Atenció a la diversitat a 1r i 2n d’ESO 

 

1. En les matèries de llengua catalana, castellana i matemàtiques es poden establir 

agrupaments flexibles en tots els grups. Tot i que seria recomanable que els agrupaments 

de llengua catalana i castellana de cada curs es facin de la mateixa manera. 

2. Es valorarà l’aplicació del Programa Intensiu de Millora (PIM), per tal de donar suport a 

l’alumnat amb un baix assoliment de les CCBB.  

3. L’assistència d’un determinat alumne/a a un determinat agrupament pot ser temporal o 

durant tot el curs. Els canvis d’agrupament es valoraran a les diferents avaluacions 

trimestrals. 

4. En el cas dels agrupaments de llengua estrangera s'agrupen per nivells en els diferents 

cursos. 
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Tecnologia i ciències experimentals a 1r i 2n d’ESO 

Els/les alumnes de cada grup classe es divideixen en una de les classes en dos grups per tal 

de poder fer pràctiques als laboratoris, tallers i aules d’informàtica. Si el grup classe no supera 

els 20 alumnes no es desdobla cap de les hores. 

 

Atenció a la diversitat a 3r i 4t d’ESO 

 
5. A més de les mesures de l’apartat esmentat, la direcció del centre, un cop escoltats els 

equips docents, pot decidir crear un grup de diversitat per dalt quan hi hagin 3 grups per 

un mateix nivell. Quan només hi hagi 2 grups, aquests s’organitzaran de manera 

heterogènia. 

6. L’assistència d’un determinat alumne/a a un determinat agrupament flexible pot ser 

temporal o durant tot el curs. Els canvis d’agrupament es valoraran a les diferents 

avaluacions trimestrals. 

7. En el cas dels agrupaments de llengua estrangera s'agrupen per nivells en els diferents 

cursos. 

 

Biologia i geologia, física i química i tecnologia a 3r d’ESO 

 
Els/les alumnes de cada grup classe es divideixen en una de les classes en dos grups per tal 

de poder fer pràctiques als laboratoris, tallers i aules d’informàtica. Si el grup classe no supera 

els 20 alumnes no es desdobla cap de les hores. 

 

6.2.2. Oferta i assignació de matèries optatives a l’ESO 

1. En una sessió de tutoria s’informa a l’alumnat de les optatives que podran escollir el curs 

següent, per escrit i amb les explicacions que calgui del professorat tutor del grup i 

informarà a l’alumnat de la normativa que acompanya els canvis i modificacions. 

 

2. El full d’elecció es porta a casa per consultar la tria amb les famílies o tutors/es legals que 

signen el full donant el vist-i-plau. 

 

3. L’alumne escull les matèries donant un ordre de prioritat. 

 

4 L’assignació de les optatives la fa el professorat tutor o bé coordinació pedagògica a partir 

de la informació dels fulls d’elecció de l’alumnat i la recomanació dels equips docents. 
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5 L’alumnat de 1r d'ESO cursen matèries optatives triades pel centre, una cada trimestre.  

6 L’alumnat de 2n d’ESO tria tres optatives trimestrals de dues hores  setmanals.  

7 Els de 3r d'ESO, alumnes més madurs, trien una optativa anual de lliure elecció i els de 4t 

d'ESO tres optatives també anuals, adequades als seus interessos i objectius de futur. 

 
6.2.3. Organització del treball de recerca de 4t d'ESO 

Es desenvoluparà integrat dins d'una matèria que es concretarà a l'inici de cada curs. 

6.2.4. Matèria optativa d’Estada a l’empresa 

La matèria optativa d’Estada a l’empresa s’ofereix a 2n de BAT preferentment tot i que les 

pràctiques es poden avançar a l’estiu si l’alumne així ho sol·licita i es preveu que promocioni 

a 2n de BAT al juny, és a dir que a la segona avaluació de 1r de BAT tingui un màxim de dues 

matèries suspeses. 

6.2.5. Criteris per adjudicar tutories 

1. Es procurarà una continuïtat de 2 anys en les tutories de 1r d’ESO, 3r d’ESO i 1r de 

batxillerat, sempre que sigui possible. I fer que el tutor de 1r d’ESO passi a ser-ho a 2n 

d’ESO, el de 3r passi a ser-ho a 4t i el de 1r de BAT passi a ser-ho a 2n de BAT. 

2. Es donarà preferència a què el tutor sigui professor de matèries comunes en l’ESO o de 

modalitat en el Batxillerat. 

3. És convenient, sempre que sigui possible, que el tutor sigui professorat que conegui el 

funcionament del centre i dels alumnes. 

4. Per ser tutor de 1r d’ESO es tindrà en compte que sigui un professor que treballi per àmbits. 

6.2.6 Criteris per adjudicar cues horàries 

1. Es prioritzaran hores d’atenció a la diversitat pels alumnes de NEE i Aula d’Acollida. 

2. Es procurarà una assignació de cues horàries per atendre la diversitat del nostre centre en 

tots els cursos de l’ESO i grups del centre. 

3. Els professors que tinguin hores d’atenció a la diversitat hauran d’entrar en algun grup per 

treballar la matèria de la qual són especialistes o treure algun grup d’alumnes amb 

dificultats en aquella matèria específica, per aquest motiu és molt important la coordinació 

entre els 2 professors. 
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4. S’adjudicaran hores de cues horàries en aquelles matèries que desenvolupen un projecte 

específic de centre: plurilingüisme, projecte de recerca de 4t d’ESO etc... 

5. Aquestes hores també aniran destinades a reforçar les competències bàsiques amb 

prioritat de les matèries instrumentals. 

 

6.3 Plans individuals (PI) 

 

 

Els/les alumnes que no segueixen el currículum ordinari establert amb caràcter general, 

disposen d’un pla individualitzat. 

 

El pla individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports que 

donin resposta a les necessitats educatives o a situacions singulars de determinat alumnat. 

 

En aquest sentit convé distingir entre els plans individualitzats d’alumnes que segueixen algun 

programa o mesura específica d’atenció a la diversitat adequat a les seves necessitats 

educatives com a resultat de dèficits en el seu aprenentatge, i aquells plans individualitzats 

derivats de l’adequació del currículum a situacions singulars de determinats alumnes. 

 

El centre elabora una adaptació de continguts grupal, amb una programació específica, per a 

cada alumne que cursen el programa PIM (a 1r i 2n d’ESO) i Aula Oberta. Els alumnes de 

l’Aula d’Acollida tenen el seu corresponent Pla individualitzat (PI), que ha de constar al seu 

expedient acadèmic. 

 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, segons el marc normatiu de referència, en 

l’educació secundària obligatòria es concedeixen reconeixements/exempcions de les matèries 

per la qual cosa poden existir situacions singulars d’alumnat (alumnes amb altes capacitats, 

alumnes que simultaniegen l’ESO amb estudis de música o dansa, alumnes amb especial 

dedicació a l’esport, etc.), als quals també s’aplica plans individualitzats. 

 

1. PI d’atenció a les necessitats educatives dels alumnes 

 

1.1 S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne/a (article 6.3 de l’Ordre 

EDU/295/2008) quan es consideri que per al seu progrés són insuficients les 

adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o d’ajudes, 
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suports i adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i 

contextos escolars, i s’ha d’emmarcar en el treball del grup classe. 

 

1.2 La comissió d’atenció a la diversitat (CAD) promou les mesures d’informació general, 

ajuda i assessorament al tutor/coordinador del pla individualitzat i a l’equip de 

professors per a la seva elaboració i aplicació. 

 

1.3 La proposta d’elaborar un PI pot sorgir d’un dictamen d’escolarització, d’un informe 

psicopedagògic o a demanda d’un tutor o qualsevol altre professor de l’equip docent si 

identifiquen que per al progrés d’un determinat alumne no són suficients les mesures 

ordinàries d’atenció a la diversitat planificades per al centre en general o per al seu 

grup classe en particular. 

 

1.4 L’elaboració d’un pla individualitzat es fa sempre des de la perspectiva inclusiva i pot 

requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del centre. 

 

1.5 Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps 

inicialment previst, a proposta del tutor/coordinador del pla i amb l’acord de l’equip que 

el porta a terme, i escoltada la família. Si és a demanda dels pares, mares o tutors 

legals, la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la sol·licitud raonada de 

la família, i el tutor coordinador del pla informa el director/a de la conveniència de 

continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne. La decisió motivada de finalitzar 

anticipadament un PI l’ha de prendre i signar el director/a, hi ha de constar el 

coneixement de la família i es farà constar en el document del pla i en l’expedient 

acadèmic de l’alumne. 

 

1.6 El pla individualitzat l’elabora l’equip docent, coordinat pel tutor i pels professionals que 

participen en l’atenció educativa de l’alumne. 

 

1.7 Per a l’alumnat que té dictamen d’escolarització motivat per condicions vinculades a 

discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament s’ha d’elaborar un pla individualitzat 

durant els dos primers mesos del curs. Si la CAD valora que no és necessari perquè 

la discapacitat no afecta el procés d’aprenentatge de l’alumne, se n’ha de deixar 

constància per escrit. 
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1.8 Com especifica l’article 81.3.a) de la LEC, s’entén per alumnat amb necessitats 

educatives especials els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, 

els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen 

malalties degeneratives greus. 

 

1.9 Es prioritza que el professorat de l’especialitat d’orientació educativa faci atenció 

directa a l’alumnat amb necessitats educatives greus. 

 

1.10 L’equip docent, amb la col·laboració de l’EAP, fa els seguiment dels aprenentatges 

dels alumnes i adopta les decisions que correspongui en relació amb l’atenció 

educativa que es dona a l’alumne, procurant sempre la màxima participació d’aquests 

en els entorns i grups ordinaris. 

 

1.11 En la valoració del procés d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats educatives 

especials (NEE) es té especialment en compte l’assoliment de les competències 

bàsiques, el desenvolupament personal i social i l’adquisició d’hàbits d’autonomia i de 

treball. 

 

1.12 Per als alumnes amb NEE que disposen d’un pla individualitzat, els resultats de les 

avaluacions de les matèries s’han de referir a aquest pla, i a l’apartat d’observacions 

de l’acta d’avaluació s’ha de resumir la informació que sigui rellevant sobre els objectius 

del pla de l’alumne. L’avaluació qualitativa ha de recollir bàsicament el grau 

d’assoliment de les competències bàsiques d’acord amb el currículum. El PI inclou 

informació sobre les capacitats i possibilitats de l’alumne. 

 

1.13 Si l’alumne no cursa determinades matèries, aquestes no s’han de qualificar a les actes 

d’avaluació ni a l’expedient de l’alumne, en què cal fer-ne constar el motiu i informar 

els pares que es farà així a l’efecte d’expedient acadèmic. 

 

1.14 En finalitzar el curs escolar, els professors i professores que han impartit cadascuna 

de les matèries han d’atorgar a l’alumne la qualificació que correspongui, tenint en 

compte els plans individualitzats que per a cada alumne s’hagin formulat. Correspon a 

l’equip docent decidir sobre la promoció de l’alumne. 
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1.15 En l’avaluació final de l’etapa cal considerar la maduresa de l’alumne en relació amb 

els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, la maduresa personal i les 

possibilitats de progrés en cursos posteriors. 

 

1.16 El centre, mitjançant la comissió d’atenció a la diversitat, fa el seguiment de l’evolució 

de l’alumne amb NEE amb participació dels tutors i professionals especialistes de l’EAP 

i professors d’orientació educativa com a element clau de les decisions organitzatives, 

curriculars i avaluadores que es prenguin per afavorir la inclusió escolar. 

 

1.17 La implicació de les famílies i l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que es tracten 

i els acords que es prenen són essencials per poder fer el seguiment de l’evolució dels 

alumnes. 

 

1.18 En els documents oficials d’avaluació s’ha de fer constar les mesures d’atenció a la 

diversitat adoptades i el pla individualitzat, si escau. 

 
2. PI per a alumnes amb altes capacitats 

 

2.1 Als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic, identificats 

mitjançant una avaluació psicopedagògica, per al quals les mesures d’ampliació 

previstes en el currículum ordinari no hagin estat suficients, també es poden proposar 

plans individualitzats que comportin la reducció de la durada de l’etapa. Una vegada 

preparat un PI d’aquestes característiques, la direcció del centre ha de demanar-ne 

l’autorització per aplicar-lo. Amb aquests efectes, ha de trametre als Serveis Territorials 

la documentació següent: 

a) Sol·licitud signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne 

b) Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició 

c) Proposta de pla individualitzat elaborat pel centre (amb la col·laboració de l’EAP, si 

escau) 

 

2.2 La direcció dels serveis territorials han de trametre tota la documentació, acompanyada 

d’un informe de la Inspecció d’Educació, a la Direcció General d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, que emetrà la resolució adient i la trametrà al centre educatiu.  
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2.3 La guia a seguir per a l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats serà la 

resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol i el protocol d’atenció a alumnes d’altes 

capacitats del centre, aprovat el de 30 de juny de 2017. 

 

2.4 Desprès de la detecció de l’alumnat es prenen mesures inicials que consisteixen en 

l’aplicació d’adaptacions metodològiques a l’aula. Es crea un document on es fan 

constar les dades de l’alumne juntament amb dades d’avaluació psicopedagògica i un 

seguit d’indicacions de caire metodològic a aplicar. Aquest document el coneix l’equip 

docent de l’alumne i es vetlla el seu seguiment en reunions de la CAD, amb el 

professorat tutor, en reunions d’equip docent i en reunions d’avaluació. 

 

2.5 Si les adaptacions metodològiques no porten un camí profitós per a l’alumne/a llavors 

s’inicia un pla individual (previ estudi del cas en reunió de la CAD) que conté un seguit 

de mesures amb caire d’adaptació curricular, de metodologies d’aula i d’avaluació. 

Aquest, ha de ser reconegut per les famílies i l’ha d’aprovar la direcció del centre. 

 
3. PI per a alumnes que simultaniegen l’ESO amb estudis de música o de dansa 

 

Als alumnes d’ESO que, pel fet de cursar estudis de música o de dansa, sol·licitin no cursar 

les matèries optatives i/o educació física i/o música se’ls pot aplicar un pla individualitzat 

consistent en la convalidació o el reconeixement d’aquestes matèries segons el procediment 

que s’especifica en els documents “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o batxillerat amb estudis de 

música” o “Simultaneïtat d’estudis d’ESO o batxillerat amb estudis de dansa” que apareixen a 

les instruccions d'inici de curs del Departament d'Ensenyament. 

 

4. PI per a alumnes amb dedicació significativa a la pràctica de l’esport 

 

4.1 Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de 

l’Esport, poden sol·licitar a la direcció del centre que se’ls apliqui un pla individualitzat 

que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes o totes les 

matèries optatives per a alumnes de l’etapa de l’ESO. 

 

4.2 En aquest pla individualitzat cal adjuntar-hi la documentació següent: 

a) Sol·licitud signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne/a. 

b) Certificat del Consell Català de l’Esport (av. Dels Països Catalans, 12 08950, 

Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin 
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esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana 

corresponent. 

4.3 El director o directora del centre educatiu ha de fer estudiar la petició del pla 

individualitzat a la comissió d’atenció a la diversitat del centre. 

4.4 Atès el motiu de la sol·licitud, el PI ha d’especificar els continguts i/o objectius de les 

matèries optatives que, al parer del centre, haurien de ser suprimits o modificats per a 

l’alumne/a, i deixar constància del reconeixement de la matèria d’educació física. El pla 

ha de ser aprovat pel director del centre. 

 

4.5 En casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva 

dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, la comissió d’atenció a la diversitat pot 

proposar, i la direcció del centre aprovar, un pla individualitzat que comporti el 

reconeixement de la matèria d’educació física i d’algunes o totes les matèries optatives, 

encara que l’alumne no pugui tenir el certificat del Consell Català de l’Esport. 

 
5. PI per a alumnes de batxillerat 

 

5.1 El pla individual és una planificació personalitzada que es recull en un document escrit 

i inclou les adaptacions curriculars, de materials d’aprenentatge i de temporització, si 

cal, tant de les activitats d’aprenentatge com de les activitats i criteris d’avaluació, així 

com les ajudes i suports tècnics. El professorat tutor vetlla perquè tot l’equip docent el 

conegui i apliqui. 

 

5.2 El pla individual l’aprova el/la director/a del centre, amb el coneixement i la conformitat 

de l’alumne/a, i dels seus pares o tutors legals si és menor d’edat. 

 

5.3 El PI ha d’incloure els interessos i les capacitats de l’alumne i l’itinerari formatiu al llarg 

del batxillerat per facilitar l’orientació en finalitzar aquesta etapa. 

 

5.4 Al PI, que s’ha de conservar amb l’expedient de l’alumne, s’hi ha d’adjuntar les 

resolucions individuals, si escau, els informes pedagògics i altres informes en que es 

fonamenta el pla. 
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5.5 El pla s’ha de fer constar al full de seguiment acadèmic, en les actes finals d’avaluació 

a l’apartat d’observacions, en l’expedient acadèmic i en l’historial acadèmic de 

l’alumne, dins l’apartat convalidacions i altres observacions. 

 

5.6 En cas de trasllat de l’alumne/a, cal fer constar el pla a l’informe personal de trasllat, 

en l’apartat de la descripció de mesures educatives complementàries. 

 

5.7 Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol·liciti a l’Oficina d’Organització  

de les PAU per raó  d’alguna de les circumstàncies abans esmentades ha d’anar 

acompanyada d’una còpia del PI de l’alumne/a per al qual se sol·liciti l’adaptació. 

Aquest pla s’ha d’haver implementat en els dos cursos de batxillerat. 

5.8 L’alumnat amb dislèxia o TDAH ha de portar-ho acreditat en iniciar el batxillerat. 

 

6. PI per a l’alumnat amb exempció de qualificació a la matèria de llengua catalana i 

literatura 

 

6.1. En aplicació de l’article 21.7 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 

l’alumne que s’incorpora a primer o a segon curs de batxillerat procedent de fora del 

territori de Catalunya i que no ha cursat mai les matèries de llengua catalana, llengua 

catalana i literatura o equivalents pot demanar l’exempció de l’acreditació del 

coneixement del català. 

 

6.2. El fet d’obtenir l’exempció de la qualificació no eximeix l’alumne d’assistir a classe de 

llengua catalana i literatura, on ha de seguir un programa específic que li permeti 

assolir, com a mínim, una comprensió oral i escrita de la llengua. Aquest programa 

específic, amb les adaptacions i suports pertinents, s’ha de formalitzar en un pla 

individual, en les condicions establertes amb caràcter general a l’Ordre EDU/554/2008, 

de 19 de desembre. 

 

6.3. El pla individual, signat pel director/a del centre i de la família si l’alumne és menor 

d’edat, ha de contenir almenys la informació següent: 

a) Síntesi dels continguts i objectius bàsics en relació amb la matèria de llengua 

catalana i literatura. 

b) Metodologia 

c) Materials i recursos 

d) Criteris d’avaluació 
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6.4. L’alumne a qui es concedeix l’exempció de la qualificació final de llengua catalana i 

literatura I o de llengua catalana i literatura II s’ha d’avaluar al llarg del curs acadèmic 

per al qual se li ha concedit l’exempció segons els objectius i criteris d’avaluació del 

seu PI, però està exempt de la qualificació final de la matèria, que no comptabilitza per 

a la qualificació mitjana de batxillerat. 

 

6.5. La sol·licitud d’exempció de la qualificació de la llengua catalana i literatura, s’ha de 

presentar al centre no més tard del primer trimestre, que l’ha d’adreçar a la Direcció 

General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat acompanyada de la 

documentació establerta. 

 

6.6. La resolució individualitzada s’ha d’incorporar a l’expedient de l’alumne i ha de constar 

en el pla individual i en l’historial acadèmic. El/la director/a ha de lliurar-ne una còpia a 

la persona sol·licitant. 

 

7. PI per a l’alumnat amb adaptació metodològica 

 

7.1 Quan les adaptacions no comporten canvis en els objectius i consisteixen en oferir 

activitats diversificades, utilitzar recursos diversificats  o proporcionar un major suport 

a l’alumne,  es consideren “adaptacions metodològiques” i s’entén que no impliquen 

canvis en els criteris d’avaluació. Quan a un alumne només se li fan adaptacions 

metodològiques, aquestes es poden recollir en un PI però no és necessari. La decisió 

de formalitzar-ho en un PI dependrà del que decideixi la comissió d’atenció a la 

diversitat (CAD). Aquestes adaptacions poden tenir en compte l’estil d’aprenentatge de 

l’alumne, les seves fortaleses o dificultats; poden consistir per exemple en 

proporcionar-li un espai tranquil en determinats moments o un sistema de registre 

personalitzat sobre els seus resultats d’aprenentatge. 

 

7.2 Un vegada diagnosticat l’alumnat cal prendre mesures que consisteixen en l’aplicació 

d’adaptacions metodològiques. Es comparteix amb el professorat un document on 

s’indiquen les recomanacions de caire metodològic a aplicar.  

 

7.3 Aquest document el coneix l’equip docent de l’alumne/a i es vetlla el seu seguiment en 

reunions de la CAD, amb el professorat tutor, en reunions d’equip docent i en reunions 

d’avaluació. 
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7.4 Si les adaptacions metodològiques no porten a un camí profitós per a l’alumne/a llavors 

s’inicia (previ estudi del cas en reunió de la CAD) d’un pla individual que conté un seguit 

de mesures amb caire d’adaptació curricular, de metodologies d’aula i d’avaluació. 

Aquest ha de ser conegut per les famílies i l’ha d’aprovar la direcció del centre. 
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7. AVALUACIÓ 

 

7.1 Avaluació a l’ESO 
 

1. Referents normatius 

 

● ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els 

documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària 

obligatòria. 

● L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis 

específics que regeixen el sistema educatiu. L'article 79 detalla els criteris 

d'organització pedagògica, que inclouen que cal fer una avaluació objectiva del 

rendiment escolar per tal d'avaluar el progrés assolit individualment per cada alumne. 

● La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 28, estableix el marc 

d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de l'educació secundària obligatòria. 

● El Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria, en el capítol 4, determina els principis i les característiques de 

l'avaluació i el pas de curs dels alumnes d'aquesta. 

● El Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 

d'un sistema educatiu inclusiu  

● Normatives d’inici de curs que s’actualitzen cada curs escolar. 

 

2. Aspectes generals 

2.1 Els referents per a l’avaluació són els criteris d’avaluació de les matèries i l’assoliment 

de les competències bàsiques. Així mateix s’han de tenir en consideració els diferents 

elements del currículum, el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar 

demostrat per l’alumnat. 

2.2 Els criteris d’avaluació són el conjunt d’aspectes acadèmics a tenir en compte per a 

determinar si l’alumnat ha assolit les competències de cadascuna de les matèries i si 

ha superat el curs o l’etapa. Aquests criteris també determinen la forma en què aquests 

aspectes són avaluats. 
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2.3 Cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències 

i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència 

del treball en distintes matèries. 

2.4 L’avaluació dels processos d’aprenentatge serà: 

Contínua: per constatar els progressos de l’alumnat i les seves dificultats al llarg del 

procés d’aprenentatge. 

Diferenciada per matèries: amb observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts 

educatius. 

Globalitzada: del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i centrada en el 

desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. 

2.5 L’alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, té dret a sol·licitar al 

professorat aclariments respecte de les qualificacions d’activitats d’aprenentatge, dels 

informes derivats de les sessions d’avaluació trimestral i de les qualificacions finals 

atorgades per l’equip docent, i també pot formular reclamacions sobre aquestes 

qualificacions finals d’acord amb el procediment establert pel Departament 

d’Ensenyament. 

2.6 El material que pugui contribuir a atorgar les qualificacions (proves escrites, treballs, 

quaderns de pràctiques, etc.), és convenient comentar-lo i lliurar-lo a l’alumnat com a 

part del seu procés d’aprenentatge. Per tal de garantir el dret a la revisió de 

qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins a final de curs el material que se li lliuri 

i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb aquesta finalitat, el 

professorat conservarà el seu registre de qualificacions i el material d’avaluació que no 

hagi estat lliurat a l’alumnat (com ara el que s’hagi utilitzat en les avaluacions 

extraordinàries) fins al final de curs. 

 

3. Criteris d’avaluació de centre 

3.1 Cada departament precisarà en les seves programacions els criteris de qualificació 

de cada matèria respectant les línies generals aprovades pel claustre. Aquests 

criteris hauran de ser comunicats a l’alumnat durant la primera quinzena del curs i 

serán consultables a la página web dins el document Criteris d’avaluació a l’ESO. 

 

3.2 Un d’aquests criteris haurà de ser necessàriament l’observació sistemàtica i contínua 

del treball personal i a l’aula de l’alumnat. 
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3.3 A l’ESO és convenient la presentació del dossier com a recull del treball fet durant el 

trimestre. 

 

3.4 L’alumnat haurà de presentar els treballs i dossiers  seguint les pautes aprovades 

pel claustre i lliurar-los dins del termini establert pel professorat. 

 

3.5 Si l’alumnat marxa de vacances abans que finalitzi el trimestre, cal la notificació i 

petició oficial del pare/mare o tutor/a al centre per tal que aquest fet es tingui en 

compte en el moment de l’avaluació. La petició s’ha de fer mitjançant instància 

entregada a la secretaria del centre amb un mínim de 10 dies d’antelació. 

 

4. Criteris generals de pas de curs 

 

4.1 L’alumne/a passa al curs següent quan ha assolit els nivells competencials dels àmbits 

associats a les matèries i les dels àmbits transversals o tingui nivells competencials no 

assolits en tres matèries com a màxim sempre que no siguin simultàniament llengua 

catalana, llengua castellana i matemàtiques. 

 

4.2 L’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’un alumne/a amb més de tres 

matèries amb nivells competencials no assolits quan consideri que l’alumne té bones 

expectatives de millora i que el pas de curs és positiu per a la seva evolució acadèmica 

i personal. Aquesta decisió s’ha de prendre per consens i en ella s’ha de tenir 

especialment en compte el nivell assolit en la competència personal, social i ciutadana. 

Si no hi ha consens, la decisió s’adoptarà per majoria simple dels membres de l’equip 

docent presents a la sessió d’avaluació. Cada professor de l’equip docent pot emetre 

un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. Si es produeix 

un empat el vot del tutor/a serà diriment. 

 

4.3 En cas que l’alumne/a promocioni amb nivells competencials no assolits l’equip docent 

ha de donar indicacions personalitzades que incloguin les mesures i recomanacions 

que han de permetre a l’alumne assolir els nivells competencials corresponents a 

aquest curs. 

 

4.4 En cas de romandre un any més al mateix curs també es requereixen unes indicacions 

personalitzades orientades a superar les dificultats detectades el curs anterior. Es pot 
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repetir el mateix curs un sol cop i dos cops com a màxim dins l’etapa si no s’ha repetit 

a l’educació primària. 

 

5. Recuperacions 

 

5.1. Matèries amb continuïtat dins l’etapa. 

Dins del marc de l’avaluació contínua cal incloure activitats que afavoreixen 

l’assoliment d’aquestes competències en les programacions de les matèries que tenen 

continuïtat al llarg de l’etapa, tot seguint les indicacions i recomanacions de l’equip 

docent del curs anterior. L’assoliment de les competències del curs de les matèries 

amb continuïtat dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells 

competencials no assolits en cursos anteriors. 

5.2. Matèries sense continuïtat dins l’etapa. 

Els departaments establiran les activitats que han de realitzar els alumnes per assolir 

els nivells competencials requerits i establir un pla de seguiment del progrés de 

l’alumne/a. 

En les actes de cada sessió d’avaluació, incloses les parcials, hi ha d’haver constància 

expressa del progrés dels alumnes pel que fa a les competències no assolides de 

cursos anteriors. 

 

6. Convocatòria extraordinària 

 

6.1. Es durà a terme en les dates indicades pel Departament d’Ensenyament en les 

instruccions d’inici de curs. 

 

6.2. A l’ESO per qualificar l’alumnat caldrà tenir en compte: 

a. L’evolució de l’alumnat al llarg del curs. 

b. La feina de reforç realitzada. 

c. Les proves de la convocatòria extraordinària 

 

6.3. Els departaments en les seves programacions establiran els tipus de proves (examen 

escrit, entrevista, presentació…). Les qualificacions han de ser iguals o superiors a les 

de l’avaluació ordinària. 
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6.4. Correspon al professorat de la matèria explicar a l’alumnat la feina que ha de fer i el 

tipus de prova que es realitzarà per tal d’assolir els nivells competencials establerts.  

 

7. Superació de l’etapa i títol de graduat/ graduada en ESO 

 

7.1. L’alumnat supera l’etapa i obté el títol quan ha assolit les competències dels àmbits 

associats a les matèries i les dels àmbits transversals o tingui avaluació negativa en 

una o dues matèries que no siguin simultàniament Llengua castellana, Llengua 

catalana i Matemàtiques. 

 

7.2. En aquest sentit es considera matèria amb avaluació negativa aquella en què no s’han 

assolit els nivells competencials establerts i es comptabilitzen com una sola matèria les 

cursades amb el mateix nom en diferents cursos. 

 

7.3. L’alumnat que en finalitzar l’etapa no obtingui el títol pot romandre un any més a quart. 

Aquesta opció ha d’anar acompanyada d’unes indicacions personalitzades, orientades 

a superar les dificultats detectades el curs anterior. De manera excepcional l’alumnat 

pot repetir dues vegades quart si no ha repetit en cursos anteriors. 

 

7.4. El centre organitza anualment proves per a l’alumnat que no hagi superat el quart curs 

i hagi superat l’edat màxima de permanència a l’etapa d’acord amb el procediment 

establert pel Departament d’Ensenyament. 

 

7.2. Avaluació al Batxillerat 
 

1. Referents normatius 

● ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el 

procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i 

diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les 

particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn. DOGC núm. 

5287, de 30/12/2008. 

● ORDRE EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat 

del batxillerat que es vinculen a les proves d'accés a la universitat. 

●    Normatives d’inici de curs que s’actualitzen cada curs escolar. 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0028/f1b97538-86c2-4cf3-838f-ba04c8d3ec1b/09180141.pdf


 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  

                

NOFC Página 91 

 

 

2. Aspectes generals 

 

2.1 El batxillerat ha de preparar l’alumnat perquè accedeixi als estudis superiors, 

i ha de servir perquè el màxim nombre d’alumnes progressi en les 

competències que necessita per a la seva realització i desenvolupament 

personal, així com per a l’exercici de la ciutadania activa, la inclusió social i 

l’accés al treball qualificat. Per aquest motiu s’ha de facilitar l’accés als estudis 

de batxillerat al màxim nombre possible d’alumnes, s’ha de donar resposta a 

la diversitat de l’alumnat garantint tant com sigui possible l’excel·lència però 

també la igualtat real d’oportunitats a tots els i les alumnes i sectors socials 

sense excepció. Per això s’han d’oferir itineraris adaptats als diferents ritmes 

d’aprenentatge i a les diferents situacions personals de l’alumnat. 

 

2.2 L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat ha de ser: 

  

● Contínua: així, s’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el 

seguiment de cada alumne. El professorat ha d’establir la realització 

d’activitats de recuperació. En les actes de les sessions d’avaluació que 

es facin al llarg del curs hi haurà d’haver constància dels resultats 

obtinguts per l’alumnat en les activitats de recuperació esmentades. 

● Global: es considera la situació de cada alumne en cada matèria particular 

i la seva evolució de conjunt. 

● Formativa: i regula i orienta el procés educatiu. 

 

2.3 L’alumnat, o els seus pares, mares o representants legals, té dret a sol·licitar 

al professorat aclariments respecte de les qualificacions d’activitats 

d’aprenentatge, dels informes derivats de les sessions d’avaluació trimestral i 

de les qualificacions finals atorgades per l’equip docent, i també pot formular 

reclamacions sobre aquestes qualificacions finals d’acord amb el procediment 

establert per les NOFC del centre. 

 

2.4 El material que pugui contribuir a atorgar les qualificacions (proves escrites, 

treballs, quaderns de pràctiques, etc.), és convenient comentar-lo i lliurar-lo a 

l’alumnat com a part del seu procés d’aprenentatge. Per tal de garantir el dret 

a la revisió de qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins al final de curs 
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el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. 

També, amb aquesta finalitat, el professorat conservarà el seu registre de 

qualificacions i el material d’avaluació que no hagi estat lliurat a l’alumnat (com 

ara el que s’hagi utilitzat en les avaluacions extraordinàries) fins al final de 

curs. 

 

3. Criteris d’avaluació de centre 

  

3.1 Cada departament precisarà en les seves programacions els criteris de 

qualificació de cada matèria respectant les línies generals aprovades pel 

claustre. Aquests criteris hauran de ser comunicats a l’alumnat durant la 

primera quinzena del curs i serán consultables a la página web del centre 

dins del document Criteris d’avaluació al batxillerat. 

 

3.2 L’alumnat ha d’haver assistit al 80% de les classes d’una matèria per poder 

ser avaluat positivament. En cas contrari, l’avaluació serà negativa, havent 

de presentar- se a les recuperacions corresponents. 

 

3.3 Si un alumne no es presenta a un examen per malaltia o per altres causes 

majors, aquest no se li repetirà a no ser que presenti un justificant mèdic o 

de l’organisme competent. Si no porta el justificant la nota d’aquell examen 

serà d’un 0. 

 

3.4 Si en un examen el professor/a troba una xuleta o veu que l’alumne copia, 

la nota d’aquell examen serà un 0. 

 

3.5 Si l’alumnat marxa de vacances abans que finalitzi el trimestre, cal la 

notificació i petició oficial del pare/mare o tutor/a al centre per tal que aquest 

fet es tingui en compte en el moment de l’avaluació. La petició s’ha de fer 

mitjançant instància entregada a la secretaria del centre amb un mínim de 

10 dies d’antelació. Si l’alumnat ha assistit a més del 80% de les classes del 

trimestre serà avaluat de la matèria impartida fins al moment de la seva 

marxa, això inclou la possibilitat d’avançar la data d’un examen si s’escau. 

La matèria del trimestre que resti pendent d’avaluar s’acumularà al trimestre 

següent. Si l’alumnat no ha assistit al 80% de les classes la qualificació del 

trimestre serà insuficient i s’haurà de presentar a les recuperacions 

corresponents. 
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4. Recuperacions i proves extraordinàries 

 Recuperacions trimestrals 

4.1 Cada departament establirà en les seves programacions la manera de 

recuperar les seves matèries al llarg del curs. Les recuperacions trimestrals 

es faran preferentment a inici del trimestre següent. La recuperació del tercer 

trimestre es farà al juny. 

4.2 No hi ha limitació de nota en les recuperacions de Batxillerat, en el qual també 

es podran fer proves de millora de nota. 

 Recuperació de matèries pendents de cursos anteriors 

  

4.3 Hi haurà tres convocatòries: una durant el curs, preferentment abans del mes 

de març, la segona al juny i la tercera al setembre. 

4.4 Cada departament farà constar el tipus de prova en les seves programacions 

(exàmens, lliurament de treballs, presentacions...). Els caps de departament 

són els encarregats de comunicar les qualificacions d’aquesta prova a 

secretaria. 

4.5 No hi haurà limitació de qualificació.  

 

Proves extraordinàries 

 

4.6 Aquestes proves s'adrecen als alumnes que, a parer del professorat de la 

matèria, no hagin tingut un rendiment global suficient al llarg del curs a partir 

dels criteris d'avaluació establerts en el currículum. 

4.7 Les proves es duran a terme en les dates indicades pel Departament 

d’Educació en l'Ordre per la qual s'estableix el calendari escolar. 

4.8 Constaran d’una prova escrita. No hi haurà limitació de nota. 

4.9 Les proves de setembre  s’han de deixar preparades al mes de juny, indicant 

el professorat responsable de cada nivell i matèria. Els/les caps de 

departament n’entregaran una còpia digital  a Coordinació.  

5. Avaluació i recuperació del treball de recerca 

  

5.1 El treball de recerca de batxillerat es regirà per la seva pròpia normativa, 

recollida a la Guia del treball de recerca . Aquesta guia amb orientacions sobre 

el treball i amb els criteris de qualificació s’entregarà a l’alumnat de primer de 

batxillerat durant el primer trimestre del curs. 
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6. Promoció de curs i permanència d'un any més en el mateix curs de batxillerat 

Promoció 

6.1 Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de 

primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim. 

6.2 Els alumnes obtindran el títol de batxillerat quan hagin superat totes les 

matèries de segon curs. 

Permanència d'un any més a primer curs 

6.3 L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa 

en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de 

cursar novament en la seva totalitat.  

6.4 L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa 

en tres o quatre matèries podrà matricular-se a primer sense necessitat de 

tornar a cursar les matèries ja superades. 

6.5 Això no obstant, l'alumne que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-

se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions 

obtingudes.Per exercir aquesta opció, l'alumne, o els seus pares o tutors 

legals si és menor d'edat, haurà de signar un document on expliciti la seva 

renúncia expressa a les qualificacions positives que havia obtingut, document 

que el director del centre haurà de visar i incorporar al seu expedient. 

Permanència d'un any més a segon curs 

6.6 L'alumne que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa 

en algunes matèries podrà matricular-se'n sense necessitat de tornar a cursar 

les matèries ja superades. 

Repetició de la totalitat de matèries del segon curs 

6.7 L'alumne que cursi segon de batxillerat en règim diürn i obtingui avaluació 

negativa en algunes matèries al final del segon curs, podrà optar també per 

repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·licita i 

renuncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades.  

6.8 De l'anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que 

haguessin estat aprovades, les matèries següents: 

● Treball de recerca. 

● Estada a l'empresa. 

● Les possibles matèries pendents de primer curs que l'alumne hagués 
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superat en cursar el segon curs. 

6.9 L'anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. 

L'any acadèmic cursat per al qual es presenta la sol·licitud de renúncia 

computarà a efectes d'anys de permanència en el batxillerat en règim ordinari 

diürn. El centre informarà per escrit l'alumne sol·licitant, o els seus pares o 

tutors legals en el cas que sigui menor, de les condicions de la renúncia. 

6.10 Per sol·licitar la renúncia a les qualificacions de les matèries aprovades en el 

segon curs, l'alumne, o els seus pares o tutors legals si és menor, ha de 

presentar al centre on està matriculat de segon no més tard de la finalització 

del primer trimestre del curs una sol·licitud signada per l'alumne, o els pares 

o tutors legals si cal, amb constància explícita que coneix el caràcter 

irrevocable de la seva renúncia. 

 

 

7.3   Sessions d’avaluació 
 

1. Periòdicament el professorat que imparteix docència a cada grup d’alumnes es reunirà per 

a posar en comú les seves apreciacions sobre el procés d’aprenentatge del grup i de 

cadascun/a dels alumnes.  Aquestes valoracions, una vegada debatudes i comentades, 

seran posades a l’abast de la família de l’alumnat a través dels butlletins de qualificació i 

de les entrevistes i comentaris amb el/la  tutor/a.  

 

2. Es realitzaran les següents sessions d’avaluació: 

a) Una preavaluació al  mes d’Octubre per a tot l’alumnat d’ESO. 

b) Una primera avaluació al Desembre. 

c) Una segona avaluació al  Març. 

d) Una tercera avaluació i la final ordinària  al mes de juny (al maig per als alumnes de 2n 

de batxillerat). 

e) Una avaluació extraordinària dins del terminis establerts pel Departament 

d’Ensenyament. 

 

3. Per a desenvolupar aquest objectiu se seguirà el següent procés en cadascuna de les 

avaluacions: 
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a) El/la cap d’estudis indicarà al professorat les dates en què serà oberta l’aplicació 

informàtica per introduir les qualificacions. També s’indicarà el calendari i l’horari de les 

sessions d’avaluació. 

b) Els/les tutors/es de cada grup tindran accés a les qualificacions provisionals amb 

l’antelació suficient com per a poder preparar un informe.Aquest informe constarà 

almenys dels següents apartats: 

i) Nombre de matèries suspeses de cada alumne. 

ii) Comparació amb el nombre de matèries suspeses en les avaluacions anteriors. 

iii) Percentatges d’alumnes per nombre de matèries suspeses. 

c) En la sessió d’avaluació pròpiament dita, el/la tutor/a distribuirà entre els assistents una 

fotocòpia de les qualificacions i presentarà l’informe preparat que servirà de marc de 

referència per a començar a comentar aspectes del grup com a conjunt: dinàmica, 

actitud davant el professorat, treball desenvolupat, lideratges, mancances, solucions… 

d) Després del comentaris sobre el grup s’anirà centrant l’atenció en cadascun/a dels/de 

les alumnes. Serà també el moment de rectificar alguna errada en les qualificacions, 

fer les anotacions pertinents i prendre acords que caldrà consignar a l’acta de la sessió.  

e) El/la tutor/a lliurarà a l’administrativa una fotocòpia de les qualificacions amb les 

rectificacions, i l’acta interna de la sessió. L’administració de l’institut imprimirà els 

butlletins amb les qualificacions de les matèries.  

f) El/la tutor/a s’encarregarà de portar a terme les resolucions que s’hagin adoptat en la 

sessió d’avaluació: mantenir entrevistes amb els pares, promoure el canvi de grup, 

mantenir alguna conversa amb l’alumne/a, fer alguna recomanació específica, ... 

g) Els/les caps de departament recolliran les estadístiques amb el percentatge d’alumnes 

aprovats per matèria i curs que realitzarà cada professor/a  i les lliuraran a Coordinació.  

h) El/la cap d’estudis presentarà davant la Comissió Pedagògica del centre un informe 

sobre els resultats obtinguts a cada avaluació. El mateix informe serà presentat davant 

el Consell Escolar. 

7.4 Avaluació d’alumnat amb pla individual 
 

 
1. L’avaluació d’aquest alumnat es farà en funció dels objectius establerts al seu pla 

individual.   
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2. Si l’alumnat va a l’aula d’acollida o rep suport individualitzat, serà avaluat pel tutor/a de 

l’aula d’acollida  i/o  el professorat que l’atén en aquelles matèries que treballin.  En les 

matèries en les quals intervingui professorat divers, cada professor/a qualificarà l’alumne/a 

en funció dels objectius treballats. La qualificació  trimestral de l’alumne/a serà proporcional 

al nombre d’hores que l’alumnat passi amb cada professor/a .  

 

3. Correspon al professorat de l’aula ordinària introduir les notes a ESFERA . El professorat 

d’alumnat amb pla individual haurà de passar per secretaria per anotar els objectius del 

pla que s’han assolit. 

 

 

7.5 Matrícules d’honor 
 

1. El centre pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes, i una altra si en resultés 

una fracció sobrant sobre el total d'alumnes avaluats del curs. 

2. El requisit que ha de complir l'alumnat és tenir una nota de batxillerat igual o superior a 9. 

3. El criteri per decidir, dins del límit general establert, a quins dels alumnes del centre amb nota 

igual o superior a 9 se'ls concedeix la menció "matrícula d'honor" será el de millor nota final de 

batxillerat amb independència de la modalitat de batxillerat estudiat. 

4. En cas d’empat es concedirà la matrícula d’honor a l’alumne/a que tingui la millor nota final de 

2n de batxillerat. Si encara persisteix l’empat es procedirà a un sorteig. 

 

7.6 Reclamacions de qualificacions 
 

1. D'acord amb l'article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, de 4 

de juliol, els alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d'edat 

tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions 

d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions 

que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs o del batxillerat.  
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2. Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs 

2.1 Si no es resolen directament entre el professor i l'alumne afectats, es presentaran per 

escrit al  tutor, el qual les traslladarà al professor implicat i al departament que 

correspongui per tal que s'estudiïn.  

2.2 En tot cas la resolució definitiva correspondrà al professor, que la comunicarà al tutor/a, 

a l’alumne i al/la cap d’estudis per tal de modificar-la si és el cas. L'existència de la 

reclamació i la resolució adoptada es faran constar en el llibre d'actes del departament 

o seminari .  

 

3 Reclamacions per qualificacions finals   

3.1 Per a les qualificacions finals de cada curs el centre establirà un dia, posterior a la 

realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors 

estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l'alumne no està d'acord amb la 

resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director i presentat el 

mateix dia o l'endemà a la secretaria del centre. Per resoldre aquestes reclamacions 

se seguirà la tramitació següent:  

3.2 El director traslladarà la reclamació al departament o, seminari  que correspongui per 

tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb 

els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d'un 

o dos membres, l'òrgan s'ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director 

designi (entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs 

directius). Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució es 

faran constar en el llibre d'actes del departament o seminari.  

 

3.3 Vista la proposta formulada i l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent atorgà 

les qualificacions finals, el director podrà resoldre directament la reclamació, o bé 

convocar una nova reunió de l'equip docent. En aquest últim cas resoldrà en vista dels 

elements abans esmentats i de la proposta que faci l'equip docent en la reunió 

extraordinària, les deliberacions del qual constaran en una acta singular elaborada a 

tal efecte.  

 

3.4 La resolució del director es notificarà per escrit a l'interessat. En el cas que la 

reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director, l'acta 

d'avaluació corresponent i es comunicarà la modificació a l'equip docent del grup. En 
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la notificació de la resolució del director s'indicaran els terminis i el procediment que 

per recórrer davant serveis territorials.  

 

3.5 A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que els professors mantinguin un 

registre de tots els elements que han utilitzat per qualificar i cal que conservin en el 

centre, o que hagin retornat als alumnes (que els han de conservar fins a final de curs), 

tots els elements escrits que hagin contribuït a l'avaluació continuada. Els exercicis 

escrits que no s'hagin retornat als alumnes, i les proves extraordinàries si escau, 

s'hauran de conservar fins al 30 de setembre del curs següent. Transcorregut aquest 

termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d'expedients de reclamació de 

qualificacions, podran ser destruïts, o retornats als alumnes si aquests així ho havien 

demanat prèviament.  
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8. ALTRES ASPECTES FUNCIONALS 

 

8.1 Ús social del centre 
 

1. L’Institut Marta Mata pot promoure el seu l’ús social atès que constitueix un patrimoni públic 

al servei de la ciutadania. La finalitat de l’ús social és la realització d'activitats educatives, 

culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social per part de persones físiques o 

jurídiques sense ànim de lucre i no compreses en l'ús propi del centre, no discriminatòries 

i que no suposin l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra 

mena. Aquestes activitats poden ser puntuals o tenir caràcter continuat.  

2. Procediment d’actuació: 

a) Sol·licitud de persones físiques o jurídiques adreçada al director/a del centre. 

b) El director/a resol la sol·licitud, mitjançant conveni o resolució, prèvia consulta al 

consell escolar i posterior consulta al Departament d’Ensenyament. L’ús social s’ha de 

realitzar preferentment fora de l’horari escolar.  El director pot revocar l’autorització 

quan no es respectin les condicions del seu atorgament o no s’apreciï ús social. 

c) La vigència de qualsevol conveni serà d’un curs escolar 

d) En el cas que fos l’AMPA o l’Ajuntament de Salou qui sol·liciti fer un ús social del centre 

per activitats destinades a l’alumnat de l’Institut Marta Mata, el centre es podrà fer 

càrrec de part de les despeses que es puguin generar 

3. Consideracions en el procediment: 

a) La direcció del centre fixa l’import de la compensació econòmica derivada de l’activitat 

a desenvolupar que ha de respondre a la finalitat de cobrir tota la despesa generada, 

tant corrent com de reposició de material, i de reparació d’instal·lacions i equipaments 

eventualment malmesos. Els criteris per a definir la compensació econòmica són: 

i) Nombre d’aules/espais utilitzats 

ii) Número d’hores d’ús 

iii) Franja horària 

iv) Despesa de material fungible 

v) Per la utilització de la fotocopiadora del centre, el cost per les fotocòpies realitzades 

serà de 0,05 cèntims per pàgina 

vi)  Les despeses energètiques, les derivades de la neteja i el material utilitzat.  

L’import quedarà estipulat a la clàusula 3ª del conveni. 
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El pagament de la compensació econòmica es realitzarà per transferència bancària en 

un termini màxim de 30 dies posteriors de la signatura del conveni. 

b) El director/a adopta les mesures oportunes en matèria de vigilància, manteniment i 

neteja dels locals i comprova que un cop acabat l’ús social,  els equipaments i materials 

del centre eventualment emprats per a l'exercici de l'activitat romanen en perfecte estat 

d'ús. 

 

 

8.2 Protocol de sortides 
 
 

1. Els departaments didàctics o els equips docents presenten les propostes per a les 

sortides i les activitats complementàries. 

2. Les sortides i activitats es recolliran al Pla General Anual i seran aprovades pel Consell 

Escolar. Aquest serà revisat trimestralment per si al llarg del curs se’n proposés alguna 

no prevista. És imprescindible que, prèviament a la  seva realització, hagi estat 

aprovada per Consell Escolar. 

3. El departament o equip docent que fa la proposta nomena un professor responsable 

d’organitzar la sortida que es coordinarà amb el responsable de coordinar les sortides, 

que és el/la coordinador/a d’activitats. En cas que aquesta sigui de pagament, el/la 

secretari/a n’estudia la viabilitat i dóna el vist i plau, que quedarà reflectit en el full de 

formalització de sortides. 

4. Un cop realitzats aquests tràmits el/la professor/a responsable farà la circular 

informativa a les famílies facilitant la informació adient sobre l’hora de sortida i arribada, 

tipus d’activitat que es realitza, departament, seminari o equip docent que la organitza, 

i demanant el pagament i l’autorització. Abans de lliurar la circular als alumnes, s’ha 

d’haver consensuat amb algun membre de l’equip directiu i ha de tenir el registre de 

sortida de secretaria. 

5. El coordinador d’activitats s’encarregarà de la gestió del transport. 

6. Sempre que sigui posible, el centre programarà una sortida a final de cada 

quadrimestre a la qual podrà assistir l’alumnat que hagi superat totes les matèries.   
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7. Càlcul del preu a pagar per alumne 

7.1. Per saber quin preu ha de pagar cada alumne en les sortides s’ha de tenir en compte 

el següent: S’ha de dividir el cost total de la sortida (transport, més entrades, més 

monitors, més el dinar del professor si fos el cas) entre número  mínim d’alumnes amb 

els quals és viable portar a terme la sortida. Tots els alumnes hauran de pagar aquest 

preu. Si en acabar la sortida sobren molts diners, es tornaran als alumnes. 

7.2. El centre no farà cap aportació en concepte de dietes dels professors, ja que aquestes 

despeses ja estan comptabilitzades com a despesa de la sortida. 

8. Retorn de diners a alumnes que no hagin assistit a  la sortida  

8.1. En cas que un alumne no hagi pogut assistir per malaltia o per força major a una 

sortida, es retornarà l’import de l’activitat, si és individual i, en cas que la sortida fos 

excedentària, l’import del transport. Això no es podrà fer si no s’han cobert les 

despeses. 

8.2. Si s’ha de retornar els diners a algun alumne que no hagi assistit a la sortida, s’ha de 

seguir el següent procediment: 

a) Cal passar per administració per recollir els diners pertinents 

b) Cal avisar la família que es retornaran els diners als alumnes 

c) Cal omplir un full de rebut i cal que l’alumne el signi. 

d) Cal retornar aquest full a administració.  

9. Documents que cal presentar a administració un cop feta la sortida 

9.1. Ingressos: 

a) Resguard del banc de cadascun dels alumnes o 

b) Rebut dels alumnes en cas que paguin directament al professor. 

9.2. Despeses: 

a) Transport: La factura del transport no cal adjuntar-la  ja que ha d’haver estat prèviament 

contractada pel/per la coordinador/a d’activitats. 

b) Entrades: factura (preferiblement) o tiquet (en cas que no sigui possible la factura) de 

les entrades a museus, cinemes, teatres o altres. 

c) Monitors: factura de les activitats realitzades per altres professionals i/o empreses. 

d) Dinar professors: cal adjuntar tots els tiquets de les despeses del dinar dels professors. 
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10.  Autorització/desautorització d’assistència d’un alumne a una sortida 

 

10.1 Els equips docents o una comissió designada a l’efecte amb el vist i plau del Equip 

Directiu  podrà autoritzar o desautoritzar l’assistència de determinats alumnes a 

cadascuna de les activitats. 

10.2 Procediment a seguir en cas de comissió: 

a) El/la cap d’estudis designa la comissió que estarà formada com a mínim pel tutor/a 

de l’alumne, el coordinador/a de cicle i el/la professora responsable de la sortida. 

b)  De la reunió de la comissió se’n farà un acta. 

c) El/la coordinador/a de cicle lliurarà l’acta al/la cap d’estudis per tal que doni el vist i 

plau.  

d) El tutor comunicarà la decisió a l’alumne i la seva família. 

10.3 El criteri per desautoritzar l’assistència d’un alumne a una sortida serà: 

a) Haver comès dues conductes contràries a les normes de convivència del centre 

durant el mes previ a la sortida. 

b) Haver estat sancionat expressament amb la no assistència a sortides per haver 

comès una falta greu. 

c) Per l’obertura d’un expedient disciplinari durant els darrers tres mesos. 

d) Tenir factures pendents de pagament amb el centre. 

 

11. Despeses de desplaçament 

11.1. En la realització d’activitats complementàries que impliquin desplaçament fora del 

centre ambalumnes, el professorat acompanyant percebrà les despeses de 

desplaçament que tot seguits’especifiquen (sempre que hagin estat incloses en el 

càlcul de l’activitat): 

 

a) Sortides d’un matí (de 8:30 a 15:00 h): No es contemplaran. 

b) Sortides d’un dia sencer (de 8:30 a 18:00 h): màxim 12€/professor. 

c) Sortides de més d’un dia:  

 Dins l’estat Fora l’estat 

Cobert esmorzar 
30 €/ dia 35 €/dia 

Coberta mitjà pensió 
15 €/dia 20€/dia 
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11.2. En relació a la realització d’activitats de servei, prèviament aprovades per la direcció 

del centre, que tinguin per objecte l’assistència del professorat a cursos, congressos, 

seminaris o recollida de premis es farà un càlcul previ de la possible despesa de 

desplaçament (peatges i benzina en cas de fer ús de vehicle propi i tiquet de bus o tren 

en cas de fer ús del transportpúblic). En cap cas el centre abonarà despeses derivades 

de multes o sancions de trànsit. 

11.3. El centre no anticiparà cap quantitat en les sortides d’un dia sencer. Totes les despeses 

hand’estar justificades amb la seva corresponent factura. 

 

8.3 Procediment d’actuació en cas d’accident o malaltia de l’alumnat 
 
 

1 És obligació dels pares o els tutors legals informar a l’Institut de les malalties (cròniques o 

no) que tinguin els alumnes. Quan els alumnes requereixin un tractament mèdic específic 

(asmàtics, diabètics, epilèptics, etc.) ho han de notificar en el moment de matricular-se i, 

un cop iniciat el curs, al tutor/a. També s’han d’assegurar que l’alumne/a sempre porta els 

medicaments necessaris per a tractar-se en cas de necessitat. S’establiran els protocols 

d’actuació adients per a cada cas. 

2 L’Institut mantindrà un llistat elaborat per secretaria, i de caràcter confidencial, amb les 

dades mèdiques rellevants dels alumnes, per ser consultat en cas de necessitat pels 

professors de guàrdia o per l’Equip directiu. 

3 Si es detecta que un alumne/a no es troba bé o pateix alguna malaltia infecciosa s’avisarà 

a la família per a que el vinguin a buscar un familiar. L’alumnat malalt no podrà marxar sol 

cap a casa. 

4 L’alumne que pateixi una malaltia susceptible d'encomanar-se, romandrà a casa fins la 

seva total recuperació. 

 

5 Mesures de prevenció  d’emergència o accident dins del centre 

 

5.1 Cal col·laborar amb la coordinació de prevenció de riscos laborals del centre a fi de 

prevenir les situacions d’emergència i minimitzar-ne les possibles conseqüències.  

5.2 Per minimitzar els riscos en la manipulació de productes químics i/o de mostres 

biològiques, així com de les eines, els instruments, les màquines i altres elements dels 
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equips de treball en laboratoris i tallers, i per tal de donar compliment a les normatives 

vigents, cal prestar una atenció especial a les bones pràctiques laborals i ambientals 

en els laboratoris i tallers del centre, especialment a les que fan referència a 

l’etiquetatge, l’emmagatzematge, la manipulació i la gestió dels residus que s’hi 

generen. 

5.3 Des del portal de centre>seguretat es pot accedir a fitxes de procediments, instruccions 

i documents informatius sobre diferents riscos. 

5.4 Al centre hi ha una farmaciola. És responsabilitat del coordinador/a de riscos revisar-

la periòdicament, per tal de reposar-ne el material i vigilar les dates de caducitat dels 

medicaments. 

6 Protocol d'actuació en cas d'emergència per accident o crisis de salut  

6.1 Quan un alumne tingui un accident escolar o es trobi malament avisarà ràpidament el 

professorat per ser atès en la mida de les possibilitats del centre. 

6.2 Si l’incident no és greu, el professorat de guàrdia atendrà l’alumne i avisarà de l’incident 

a consergeria, que trucarà a la família per informar-la i per a que vinguin a recollir 

l’alumne si és necessari. Si no es localitza cap familiar o aquest no pot venir a recollir-

lo, l’alumne/a no podrà marxar sol a casa dins l’horari escolar. Si és major d’edat i 

manifesta la voluntat de marxar del centre se seguirà el procediment habitual per a les 

sortides del centre. 

6.3 Si l’incident és greu, el professorat ho comunicarà a consergeria per tal que informi a 

l’equip directiu. Consergeria trucarà al 112 sol·licitant una ambulància i a la família per 

a que acompanyin al seu fill/a. El professorat que ha atès l’alumne serà l’encarregat 

d’e donar la informació corresponent als serveis sanitaris i a la família. Si hi ha la 

impossibilitat justificada per part de la família de venir al centre amb urgència, l’equip 

directiu designarà un/a professor/a de guàrdia per acompanyar l’alumne al CAP o a 

l’hospital fins que arribi la familia. Quan es tracti d’accident escolar d’alumnes de 3r o 

4t d’ESO i postobligatoris (menors de 18 anys) el professorat de guàrdia acompanyant 

passarà per secretaria per tal de recollir la documentació que s’ha de lliurar als serveis 

mèdics. 

7 Administració de medicaments 

7.1 Alumnes menors d’edat: No és responsabilitat del professorat ni del personal PAS 

subministrar medicaments. Només ho podrà fer en cas d’emergència i sempre en 
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aquells casos que les famílies hagin informat a l’inici del curs de possibles situacions 

de risc. Les famílies són les responsables que l’alumne dugui amb ell la medicació 

corresponent. 

7.2 Alumnes majors d’edat: L’alumnat serà responsable d’autoadministrar-se la medicació. 

7.3 Els tutors/res que hagin estat degudament alertats per les famílies dels alumnes/as 

que pateixen malalties susceptibles de presentar atacs o crisis greus (al·lèrgies, asma, 

malalties cròniques, etc.), hauran d’informar a la resta de l’equip docent que atén a 

l’alumne i a les coordinacions de salut-escola i de prevenció de riscos laborals. 

8 Actuacions en cas d’emergència fora del Centre (excursions i viatges) 

8.1 Si l’accident es produeix en una activitat escolar fora del recinte del centre, l’alumne/a 

serà atès pels professors responsables de l’activitat. Si l’estat de l’alumne/a ho 

requereix, es notificarà la situació a l’Institut, des d’on es localitzarà un familiar per 

donar-ne coneixement. Si l’alumne/a necessita atenció mèdica, el professor 

responsable de l’excursió contactarà amb el 112 per tal que el Servei d’emergències 

mèdiques activi els recursos necessaris per atendre la situació. L’alumnata haurà 

d’anar acompanyat per un dels docents responsables de l’activitat i esperar l’arribada 

d’un familiar. 

8.2 Si es tracta d’un viatge organitzat per una agència de viatges (esquiada o viatge fi de 

curs 4t d’ESO) cal seguir en tot moment les indicacions de l’assegurança contractada 

amb aquesta finalitat. 

8.3 En tots els casos cal notificar la situació a l’Institut i a la familia. 

9 Protocol d’actuació en cas de detecció simptomatologia compatible amb COVID-19 

9.1 Passos a seguir: 

a) Aïllar l’alumne en un espai específic 

b) Avisar pares, mares o tutors. 

c) Informar la família que ha d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

primària. 

d) Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

e) Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 
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9.2 Davant la presència de símptomes se seguiran les indicacions sanitàries vigents en 

aquell moment. 

9.3 L’alumne que pateixi una malaltia susceptible d'encomanar-se romandrà a casa fins la 

seva total recuperació. 

 

10 Protocol d’actuació en cas de consum de drogues 

10.1 En el cas de  sospita que un alumne/a hagi consumit substàncies estupefaents, i 

independentment que l’alumne/a manifesti trobar-se malament, se seguirà el mateix 

procediment que en el cas de crisi de salut. 

 

11 Protocol d’actuació en cas de detecció de paràsits (polls,…) 

11.1 Passos a seguir: 

a) Aïllar l’alumne en un espai específic (sala de visites) 

b) Avisar pares, mares o tutors per tal que el vinguin a buscar. 

c) Informar la família que ha d’aplicar un tractament específic per eliminar-los. 

d) Informar les famílies dels companys de l’alumne per tal que apliquin mesures 

de prevenció antiparasitària. 

11.2 L’alumne romandrà a casa fins que hagin desaparegut els paràsits. 

 

12 Assegurança escolar 

12.1 Només han de pagar assegurança escolar els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat. 

Els alumnes de 1r i 2n d'ESO queden coberts per la Seguretat Social dels seus pares 

i mares. Cal, doncs, tenir a l'expedient de l'alumne/a una fotocòpia de la targeta 

sanitària, que es demanarà en el moment de la matrícula. 

12.2 La sol·licitud de les prestacions de l’assegurança, quan sigui el cas, es tramitarà des 

de la Secretaria del centre (model SE1) al qual s’haurà d’adjuntar l’informe mèdic 

presentat per la família de l’alumnat accidentat. 
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8.4 Procediment d’actuació en casos d’alumnat que perd el control 
 

1. No perdre la calma. Parlar a l’alumne en to tranquil. 

2. Enviar un alumne a buscar dos professors/es de guàrdia. 

3. Acompanyar l’alume a un espai tranquil on no es pugui fer mal, allunyat de la resta de 

companys, per exemple el despatx de psicopedagogia o qualsevol altre de la zona de 

direcció.  

4. Comunicar el fet immediatament a l’equip directiu. 

5. L’equip directiu trucarà la familia i si s’escau al 112 explicant el cas per tal que actuï en 

conseqüència. 

6. Si s’ha de prendre alguna mesura extraordinària tal com desallotjar un espai o fer entrar 

l’alumnat a les aules abans del pati, aquesta ha de comptar amb el vistiplau d’un membre 

de l’equip directiu. 

7. No deixar l’alumne sol. L’alumne ha d’estar custodiat sempre que sigui possible per dos 

professors/es, mentre aquest es calma o arriba la família/assistències. 

8. El professorat testimoni dels fets posarà per escrit el seu relat dels fets i els entregarà al/la 

cap d’estudis. 

 

8.5 Procediment d’actuació en cas de problemes entre els progenitors 

en relació als fills 
 
 

1. No prendre partit ni adoptar cap posicionament en les relacions privades entre els 

progenitors dels alumnes, referents als seus drets i deures envers aquests.  

2. Complir sempre les resolucions i requeriments judicials escrits relatius a les relacions 

esmentades. 

3. Els pares, si no han estat privats judicialment de la pàtria potestat, tenen dret a rebre 

informació sobre el desenvolupament educatiu dels fills (butlletí de notes i assistència).  

4. El professorat només proporcionarà altre tipus d’informe si hi ha l’oportú requeriment 

judicial. 
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8.6 Actuacions en cas de queixes sobre prestacions de serveis 
 

1. Resoldre la queixa mitjançant el diàleg entre les persones implicades i si és necessari amb 

un mediador, per exemple el coordinador/a de cicle o un membre de l’equip directiu. 

2. En el cas que una persona vulgui fer una queixa que qüestioni l’exercici professional de 

personal del centre per escrit  el procediment serà el següent: 

a) Els escrits de queixa sobre l'exercici professional d'una persona que presta serveis en 

l’Institut han de fer-se en l’imprès normalitzat disponible a la secretaria del centre. 

b)  L’escrit ha d'adreçar-se al director o directora del centre i ha de contenir la identificació 

de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la 

signatura i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements 

acreditatius dels fets, actuacions o omissions a què es fan referència. 

c) L’escrit s’entregarà a la secretaria, que procedirà al seu registre i donarà una còpia a 

la persona que realitza la queixa. 

d) El/la directora del centre traslladarà una còpia de la queixa al professor o professora 

(o treballador afectat) i obtindrà informació sobre els fets exposats, directament o per 

mitjà d'altres membres de l'equip directiu del centre. 

e) Quan s'hagi obtingut la informació i escoltat l'interessat, el director o directora prendrà 

les decisions que consideri pertinents i comunicarà per escrit, a la persona o persones 

que han presentat la queixa, la solució adoptada o, si escau, la desestimació motivada. 

f) En l'escrit cal fer constar l'òrgan al qual poden recórrer si no queden satisfets amb la 

resolució adoptada.  

g) La documentació que s'ha generat quedarà arxivada a a la secretaria del centre. 

 

8.7 Tractament de dades personals 
 

 
1. Les dades personals i la funció educativa i orientadora 

1.1. Normativa de referencia:  

 Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
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1.2. La normativa legitima els centres educatius a tractar dades de carácter personal 

per exercir-ne la funció educativa i orientadora. Aquesta informació pot ser de 

qualsevol persona que s'hi relacioni, però molt especialment dels alumnes, famílies 

i professors o professionals que hi presten els serveis.  

 

1.3. Quan sigui necessari per exercir la funció educativa i orientadora, es poden tractar 

dades sobre: 

a) l'origen i ambient familiar i social; 

b) les característiques o condicions personals; 

c) el desenvolupament i resultats l'escolarització; 

d) les circumstàncies que siguin necessàries conèixer, per educar i orientar l’alumnat, 

i assessorar-ne els pares o tutors legals, que en tinguin la pàtria potestato tutela; 

e) categories especials de dades, com les de salut o de religió, quan sigui estrictament 

necessari. 

 

1.4. Les dades personals no poden utilitzar-se per a cap fi diferent de l'educatiu (funció 

educativa i orientadora).  

 

2. CONSENTIMENT: Serveis diferents de la funció docent i orientadora 

 

2.1. Per a altres casos en què es necessiti tractar les dades amb finalitats diferents a la 

funció docent i orientadora, com ara la publicació de fotografies al web de l’institut o 

xarxes socials del centre, es necessita el consentiment del titular de les dades, o del 

seu representant en el cas dels menors de 14 anys.  

2.2. Els alumnes majors de 14 anys podran consentir per ells mateixos, amb l’excepció 

d’aquells supòsits en que la llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o 

tutela. 

2.3. El consentiment ha de ser una manifestació de voluntat per la qual l’interessat accepta 

el tractament de les seves dades personals. Aquesta manifestació de voluntat ha de 

ser: 

a) Lliure, la persona ha de tenir la possibilitat de rebutjar lliurement que es tractin les 

seves dades. 
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b) Específica, el consentiment es refereix a tractaments concrets i per a una finalitat 

determinada, explícita i legítima del responsable del tractament, sense que es 

puguin fer habilitacions genèriques. 

c) Informada, cal informar els interessats perquè amb antelació al tractament, en 

puguin conèixer l’existència i les finalitats. 

d) Inequívoca, la sol·licitud i l’atorgament del consentiment s’han de produir de forma 

clara. 

2.4. El consentiment es realitzarà en el moment de la incorporació de l’alumnat al centre 

mitjançant document normalitzat disponible a la secretaria i será renovat cada curs 

escolar. 

2.5. La persona afectada pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense 

efectes retroactius. Abans de donar el seu consentiment s’haurà d’informar a 

l’interessat d’aquesta possibilitat.  

 

3. Deure de sigil 

3.1 El responsable del tractament i totes les persones que poden intervenir en qualsevol 

de les fases del tractament de dades de caràcter personal estan obligats a guardar 

secret respecte d’aquestes dades. 

3.2 En aquest sentit, el professorat i la resta del personal que, en l’exercici de les seves 

funcions, accedeixi a dades personals i familiars o que afectin l’honor i la intimitat dels 

menors o les seves famílies queda subjecte al deure de sigil. Això inclou: professorat, 

psicòlegs, pedagogs, logopedes, educadors socials, estudiants en practiques, personal 

PAS i altres serveis auxiliars com ara el de manteniment o vetlladors.  

3.3 Aquesta obligació subsisteix fins i tot un cop finalitzi la relació amb el centre. 

3.4 Per garantir el compliment d’aquest deure el personal de l’institut signarà un compromís 

de confidencialitat quan s’incorpori al centre. El compliment del deure de secret és 

important en un àmbit com l’educatiu, en què sovint es pot tractar informació que ha 

de ser especialment protegida, i que pot incloure diagnòstics, valoracions i dictàmens 

professionals sobre l’estat de salut física o psíquica dels alumnes o valoracions sobre 

la seva vida personal i familiar. 
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4. Comunicació de dades amb altres administracions i les AMPA 

Comunicar dades és facilitar a un tercer, diferent de l'interessat o dels seus representants 

legals, dades relatives a la seva persona. La comunicació de dades requereix, amb caràcter 

general, el consentiment de les persones interessades o dels representants legals, llevat que 

aquesta comunicación estigui, per exemple, legitimada per una norma amb rang de llei, un 

motiu d'urgència vital, garantir la salut pública (infeccions, pandèmies, etc.), estar en situació 

de desempar o risc de menors (interès superior del menor) o en el marc d'una relació 

contractual establerta. 

 

5. Programes de vacunacions i salut escolar 

En aquests casos el centre pot actuar com a intermediari entre els serveis de salut i les 

famílies. L’institut ha de traslladar tota la informació disponible del programa o actuació 

concreta a les famílies i demanar-ne el consentiment explícit (dades de salut). El responsable 

del tractament de les dades que es comuniquen a través del centre és l'organisme o entitat de 

salut pública corresponent, amb la qual cosa correspon a l'entitat de salut subministrar el 

formulari per recollir el consentiment explícit de les famílies. 

 

6. Associacions de mares i pares d'alumnes del centre (AMPA) 

 

6.1 Les associacions de mares i pares d’alumnes d’un centre són entitats amb personalitat 

jurídica pròpia i, per tant, són responsables de les activitats de tractament que duguin 

a terme i que es determinin en els seus estatuts. Les seves activitats de tractament no 

formen part de les activitats de tractament de l’institut, ni a l’inrevés. 

6.2 El centre no facilitarà cap dada personal (alumnes, famílies, etc.) que estigui inclosa a 

les activitats de tractament del centre, llevat que compti amb el consentiment lliure, 

informat i inequívoc de les famílies interessades.  

6.3 Aquest consentiment es farà mitjançant document disponible a la secretaria del centre. 
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7. Imatges captades per pares, mares o familiars dels alumnes en actes o activitats 

organitzats pel centre 

 

7.1. Les activitats o actes, oberts al públic en què participen familiars del l’alumnat, com per 

exemple els actes de graduació, poden comportar la gravació d'imatges o veus per part 

de les famílies. En aquests casos es considera que el tractament es circumscriu a 

activitats exclusivament personals o domèstiques, les quals queden excloses de l'àmbit 

d'aplicació de la normativa de protecció de dades, d’acord amb l'article 2.2.c del 

Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i ’article 

2.2.a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (LOPGD). 

7.2. La direcció ha de notificar als assistents a aquests actes, amb caràcter previ, si podran 

gravar imatges o veus dels participants i, en tot cas, que les gravacions podran ser 

utilitzades únicament i exclusivament de forma personal i domèstica.  

7.3. Els familiars han de tenir en compte que no poden publicar o difondre aquest tipus de 

dades a Internet, xarxes, blogs, etc., tret que hagin obtingut el consentiment de tots 

aquells que apareixen a la gravació o, si són menors de 14 anys, dels pares o tutors 

legals.  

 

8. Ús de serveis i recursos d'Internet 

 

8.1. El centre ha d’informar sempre l’alumnat, pares o tutors legals de la utilització de 

tecnologies a l’aula, així com de les aplicacions mòbils (app) que tractin dades 

personals dels alumnes: la seva funcionalitat, finalitat i de la responsabilitat que es 

pugui derivar, si és el cas, per possibles mals usos fora del’àmbit educatiu.  

8.2. Quan l ́ús pugui anar més enllà de l’estrictament educatiu, l’institut demanarà 

autorització per l’ús d’aquests serveis, mitjançant els documents: 

a) Autorització relativa als alumnes de menys de 14 anys: ús de serveis i recursos 

digitals a Internet per treballar a l'aula 

b) Comunicació relativa als alumnes majors de 14 anys, però menors d'edat: ús de 

serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l'aula. 
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9. Edició de materials en blogs i espais web del centre 

9.1. Per editar materials que han elaborat alumnes en blogs, altres espais web i altres 

espais de comunicació del centre, amb la finalitat de desenvolupar l'activitat educativa, 

cal la cessió corresponent del dret de comunicació pública.  

9.2. Aquesta cessió s'ha d'efectuar encara que l'autor o autora en qüestió no aparegui 

clarament identificat, i s'estén a realitzacions com ara els treballs i projectes de recerca 

i altres de similars.  

9.3. Cal informar de les activitats que es prevegi publicar en línia i obtenir-ne la 

corresponent autorització signada, tenint en compte, a més, que la Llei de propietat 

intel·lectual no admet cap mena de modulació d'aquest requisit segons l'edat de 

l'alumne. 

 

8.8 Protocol d’ús del material informàtic del centre 
 

 

1. Protocol  d'ús dels ordinadors del centre 

1.1. A l’entrar a l’aula, primerament, el professor ha controlar que tots els teclats i els ratolins 

estiguin col·locats correctament. És a dir, els teclats han d’estar a sobre de la torre i 

els ratolins al costat de la torre. També cal comptar el nombre de teclats i de ratolins. 

Hem de vigilar que no en falti cap. 

1.2. En el cas que l’aula estigui desordenada i/o faltin teclats/ratolins cal enviar un correu 

al coordinador indicant quin ordinador és, el dia i l’hora. En el cas que un ordinador 

no funcioni  caldrà seguir el mateix procediment. 

1.3. Independentment de com el professor es trobi l’aula d’informàtica, té la 

responsabilitat de deixar l’aula ordenada com s’indica en el punt 1.  

1.4. Els alumnes han de deixar les bosses al terra, sota de la pissarra, o també sobre les 

taules que hi ha al centre de les aules d’informàtica. En cap cas es poden penjar les 

bosses a les cadires o posar-les a sobre de la taula dels ordinadors. 

1.5. No es poden portar begudes ni menjar a les aules d’informàtica. Tampoc es poden 

deixar líquids al costat dels ordinadors. 
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1.6. Sota cap concepte es poden tocar els endolls, els magnetotèrmics o els diferencials 

de l’aula. 

1.7. A l’acabar cada classe els ordinadors s’han d’apagar i les pantalles s’han de deixar 

en stand by. És a dir, els monitors no s’han d’apagar. Si no apaguem els ordinadors 

correm el risc que les sessions de Gmail quedin obertes.  

1.8. Quan acabem la classe hem de tancar totes les finestres de les aules d’informàtica.  

1.9. És molt important que totes aquestes tasques les facin els alumnes. No es tracta que 

al final de cada classe els professors es dediquin a organitzar l’aula. Els alumnes s’han 

de responsabilitzar del bon funcionament de l’aula i que quedi ordenada. El professorat 

té la responsabilitat de controlar que es faci. 

 

2. Protocol de reserva d’aules 

2.1.  Al principi de curs els Caps de Departaments han de fer arribar a la Cap d’Estudis un 

document estandarditzat, on s’han d’indicar les necessitats informàtiques de cada 

departament. 

2.2. La Cap d’Estudis i el Coordinador d’Informàtica gestionaran aquesta demanda. La 

Cap d’Estudis ho tindrà en compte en el moment de fer els horaris definitius a principi 

de curs i adjudicarà les aules seguint les sol·licituds. Sempre en la mesura de les 

possibilitats. 

2.3. La utilització de les aules d’informàtica ha d’estar planificada i gestionada mitjançant 

la intranet. No es podrà utilitzar l’aula d’informàtica sense abans haver-ne fet la 

reserva prèvia mitjançant la intranet. És a dir, no es podrà utilitzar cap aula 

d’informàtica sense prèviament haver-la reservat a la intranet.  

2.4. No es podran fer reserves a les aules d’informàtica i llavors no anar-hi.  

2.5. El professorat haurà d’anar a buscar la clau de l’aula d’informàtica a Consergeria.  Un 

cop acabada la classe s’ha de tornar la clau a Consergeria. En cap cas la clau de 

l’aula d’informàtica s’ha de passar d’un professor a un altre directament. 

2.6. Un mal ús de les aules d'informàtica pot provocar que es denegui l’accés a un professor 

determinat i al seu grup classe. Aquesta decisió la prendrà la Directora mitjançant 

l’informe del Secretari i el Coordinador d'Informàtica. 
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3. Protocol d'actuació davant d'avaries elèctriques 

3.1. Davant d’una avaria o tall elèctric el primer que s’ha de fer és avisar a Consergeria. 

3.2. Consergeria comunicarà l’avaria a l’equip directiu que avisarà el cap de manteniment 

del centre.  

4. Protocol d’actuació davant d’avaries electròniques 

4.1. Davant d’una avaria de tipus electrònic el primer que s’ha de fer és avisar el 

Coordinador d’Informàtica.  

4.2. En cas de no poder-lo localitzar caldrà avisar a Secretaria o a algun membre de l’equip 

directiu. 

5. Fotos quadres elèctrics i switchs 

 
Quadre 1 principal 
Consergeria. 
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Quadre 2 - 1r PIS 

WC 
 

 
 

Quadre 3 - 2n PIS 

Neteja 
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Quadre Taller 
 

 
 

Quadre Informàtica 2 
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Quadre Informàtica 3 
 

 
 

 

Quadre Informàtica 1 
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Quadre Sala de professors 
 

 
 

6. Protocols d’actuació en cas de no funcionar Internet 

6.1. Avisar el Coordinador d’Informàtica. 

6.2. Avisar el Secretari o l’Equip Directiu.  

6.3. En cas de no poder localitzar el Coordinador d’Informàtica apagar els racks 1-2 de 

Consergeria. En les fotos adjuntes es poden veure els dos interruptors que s’han 

d’apagar.  Llavors cal esperar 1 minut abans de tornar a obrir els dos interruptors. 

Poden passar fin a 10 minuts abans que tot el sistema torni a funcionar normalment.  

 

 

 

6.4. En el cas que el problema persisteixi cal  trucar/email a SAU al més ràpidament 

possible.  
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7. Protocols de funcionament en els formats dels fitxers en l’intercanvi de fitxers entre 

professorat/alumnat 

7.1. Com a norma general els formats dels fitxers que intercanvien el professorat/alumnat 

haurien de ser codi obert. Això comporta la utilització de programes de codi obert i de 

lliure distribució: 

a) Documents  *.odt   
b) Full de càlcul *.ods 
c) Presentacions *.odp 
d) Base de dades. *.odf 
e) Dibuixos.   *.odg 

 

7.2. Altres formats molt coneguts que s’haurien de fer servir: 

a) Vídeos *.mp4 
b) Fotos (*.jpg, *.jpeg, *.png) 
c) Google APPS (no és codi obert) 
d) Format per visionar documents *.pdf (no és codi obert) 
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Consell Escolar del 29/6/18 
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10ª revisió: Actualització del reforç positiu i de l’apartat 
sobre Assistència (puntualitat). 

Consell Escolar 28/6/19 

11ª revisió: Actualització de gradació de sancions. 
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l’equip directiu. 

Consell Escolar 4/12/19 

12ª revisió: Guàrdies en cas de sortida. Consell Escolar  29/1/20 
13ª revisió: Protocol aules informática i actuacions en 
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Consell Escolar 30/6/20 
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 ANNEX 1 : PERFIL PROFESSIONAL DE L’EQUIP DIRECTIU 
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