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INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Reglament de règim interior s'ha elaborat d'acord amb: 

 Llei 8/1985 sobre el Dret a l´Educació que assenyala com a funció del Consell 

escolar, en l´article 42, aprovar el Reglament de règim interior del Centre, tenint 

en compte els criteris i modificacions aportats pel Claustre de professors (art. 

10.2 del Decret 199/1996 de 12 de juny, publicat al DOGC el 14 de juny de 

1996) 

 El Decret 266/1997 de 17 d´octubre sobre drets i deures dels alumnes dels 

centres de nivell no universitari de Catalunya, publicat al DOGC el 24 d´octubre 

de 1997 i modificat pel Decret 221/2000 de 26 de juny, publicat al DOGC el 5 de 

juliol de 2000 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, d‘autonomia dels centres educatius, publicat al 

DOGC el 5 d’agost de 2010. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent, publicat al DOGC l’11 de 

novembre de 2010. 

 Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir 

el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, publicat al DOGC el 27 de març 

de 2014. 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), publicada al DOGC el 16 de 

juliol de 2009. 

 Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMCE), publicada al BOE el 10 de desembre de 2013. 

 Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la 

implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el 

marc del Projecte Educatiu de Centre, publicada en el DOGC el 24 de març. 

 

Aquest Reglament té com a finalitat: 

 

- Regular els aspectes bàsics d´organització i funcionament del Centre. 

- Establir de manera clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que 

formen la comunitat escolar. 

- Afavorir la convivència i l´ordre acadèmics. 
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El Reglament de règim interior s´ha d´entendre com una pauta de conducta i actuació i 

com una eina de millora i bon funcionament, per la qual cosa serà difós periòdicament 

entre els membres de la comunitat educativa. 

 

L´aplicació del present Reglament afecta l´actuació dels òrgans col.legiats i 

unipersonals, així com tots els elements individuals i col.lectius de la comunitat 

educativa: professors, alumnes, personal d´administració i serveis i representants 

legals dels alumnes. 

 
El present Reglament és d´aplicació única i exclusiva a l´activitat desenvolupada dins 

del Centre i a aquelles activitats que encara que es realitzin fora han estat promogudes 

pel Claustre. Així mateix, tota persona que desenvolupi alguna activitat professional de 

tipus acadèmic o lúdic o bé que circumstancialment estigui a l’Institut haurà de 

respectar les normes de convivència i d’utilització de les instal·lacions establertes pel 

Centre. 

 

La vigència inicial del present Reglament és de 2 cursos complets a partir de la data 

d’aprovació. Passat aquest període la direcció iniciarà el procés de revisió i 

actualització que s’haurà de tancar dins del mateix curs acadèmic. 

 

Si raons extraordinàries, de desajust a la realitat de l’Institut o de contraposició a la 

Normativa aplicable al funcionament dels centres docents públics, o d’altres, fessin 

aconsellables una modificació, aquesta serà iniciada d’ofici a instància del director/a del 

Centre. 

 

També podrà iniciar-se un procés de revisió del Reglament de règim interior quan hi 

hagi una proposta raonada amb l’acord per majoria simple del Claustre i/o del Consell 

escolar. Les propostes de modificació s’hauran de fer per escrit i hauran de ser 

presentades a la direcció per a la seva inclusió en l’ordre del dia dels òrgans col·legiats 

esmentats. Aquest podrà acceptar o desestimar la proposta. 
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CAPÍTOL 1   De les condicions generals 

ARTICLE 1 
 
S´entén que en la base d´aquest Reglament  hi ha d´haver la més profunda i clara 

voluntat de participació democràtica a tots els nivells i una actitud constant de màxima 

transparència i obertura en la gestió del Centre. 

 
 
ARTICLE 2 
 
2.1 Tots els membres del Centre tenen el deure de respectar les normes bàsiques de 

convivència. Caldrà evitar qualsevol actitud que perjudiqui l´ambient idoni per a un 

correcte desenvolupament de les activitats programades a l´Institut. 

 

2.2 Tots els/les alumnes tenen els mateixos drets i deures. 

 

2.3  L´exercici dels seus drets implicarà, per part de l’alumnat, el deure correlatiu de 

coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.  

 

2.4 Correspon a l´Administració educativa i als òrgans de govern del Centre docent 

garantir, en el seu respectiu àmbit d´actuació, el correcte exercici i l´estricta 

observança dels drets i deures dels alumnes en els termes previstos en aquest 

Reglament de règim interior i en els Decrets en què es basa. 

 

2.5 Les accions que es produeixin dins l´àmbit del Centre, que constitueixin una 

transgressió dels drets de l’alumnat establerts a la normativa vigent, podran ser 

denunciats davant el director/a del Centre, el/la qual adoptarà les mesures 

adequades d´acord amb la legislació en vigor. 

 

2.6 Les disposicions vigents, d´àmbit superior, prohibeixen: 

 

a) Fumar al Centre. 

b) El consum de begudes alcohòliques al Centre. 



  

 

6             

 

2.7 Caldrà potenciar la voluntat de resolució pacífica dels conflictes mitjançant els 

processos de mediació. 

 

ARTICLE 3 

 

3.1 Tant el material del Centre com les instal.lacions i l´edifici, han de mantenir-se en 

les millors condicions d´ús possible. Els seus desperfectes, sempre que hagin estat 

fets intencionadament o siguin deguts a negligència o maltractament, es resoldran 

fent que el/la responsable/s se´n faci/n càrrec, sense perjudici de l´aplicació del 

present Reglament pel que fa referència a les faltes i sancions. 

 

3.2 Per a dur a terme qualsevol activitat extraescolar, en el recinte total del Centre, serà 

necessària la creació i presència d´un servei que en garanteixi  el normal 

desenvolupament. Els organitzadors es responsabilitzaran de mantenir els espais i 

els objectes usats en perfectes condicions i deixar-los en perfecte estat en finalitzar 

l´activitat. 

 

ARTICLE 4 

 

Els membres dels diferents estaments del Centre hauran d´atenir-se en allò que fa 

referència a qualsevol tràmit administratiu i/o burocràtic, als terminis que es fixin.  

És responsabilitat de la direcció del Centre i de l´Administració Educativa fer públics els 

terminis amb la deguda antelació. 
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CAPÍTOL 2 Dels òrgans de govern 

 
2.1. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN. FUNCIONS  
 
Els òrgans unipersonals d´aquest Centre són: director/a, cap d´estudis, coordinador/a 

pedagògic/a i secretari/a. 

Les funcions dels diferents càrrecs són les que s´assenyalen en el Decret 199/1996 de 

12 de juny, DOGC 2.218 de 14 de juny, i que es relacionen a continuació.  DECRET 

155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 

personal directiu professional docent. 

 
2.1.1 DIRECTOR/A 
 
Correspon al director/a el govern general de totes les activitats que es realitzen al 

Centre, vetllant per la coordinació de la gestió del Centre, l´adequació al Projecte 

Educatiu i la programació general. Tindrà les següents funcions: 

 

La direcció dels centres públics l'exerceix la persona que ocupa el càrrec de director o 

directora, en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu de centre i del 

projecte de direcció. La implementació del projecte de direcció orienta i vincula l'acció 

del conjunt d'òrgans unipersonals i col·legiats del centre. 

L'exercici de la direcció per part de personal directiu professional docent comporta, a 

banda de les funcions, competències i atribucions que s'estableixen amb caràcter 

general per a totes les direccions de centre, dur a terme les altres que específicament 

se'ls atribueixin. Aquestes funcions són: 

Article 3 Funcions i atribucions 

3.1 Correspon a la direcció de cada centre públic l'exercici de les funcions de 

representació, de direcció i lideratge pedagògics, de lideratge de la comunitat escolar, 

d'organització, funcionament i gestió del centre i de cap del seu personal. 

3.2 Les funcions de la direcció s'exerceixen en el marc reglamentari de l'autonomia dels 

centres públics i comporten l'exercici d'un lideratge distribuït i del treball en equip 

d'acord amb el que s'estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres 

de l'equip directiu i, si s'escau, del consell de direcció. 
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Article 4 Consideració d'autoritat pública 

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

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

les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. Així mateix, en l'exercici de les 

seves funcions, la direcció és també autoritat competent per defensar l'interès superior 

de l'infant. 

4.2 Les direccions dels centres públics poden requerir la col·laboració necessària a les 

altres autoritats de les administracions públiques per al compliment de les funcions que 

els estan encomanades. Així mateix, poden sol·licitar i han de rebre informació dels 

diferents sectors de la comunitat educativa del seu centre i dels altres òrgans i serveis 

de l'Administració educativa, amb la finalitat de disposar de la informació suficient del 

seu centre i de la zona educativa per a l'exercici eficient i eficaç de les seves funcions. 

Article 5 Funcions de representació 

5.1 La direcció d'un centre públic representa ordinàriament l'Administració educativa en 

el centre i, en aquesta condició, li corresponen específicament les funcions següents: 

a) Vehicular al centre els objectius i les prioritats de les polítiques educatives 

adoptades per l'Administració. 

b) Presidir el claustre de professorat i el consell escolar, presidir el consell de direcció 

quan n'hi hagi, i presidir els actes acadèmics del centre. 

5.2 Així mateix, la direcció d'un centre públic representa el centre davant totes les 

instàncies administratives i socials i, en aquesta condició, li correspon traslladar a 

l'Administració educativa les aspiracions i necessitats del centre i formular-li les 

propostes que siguin pertinents. 

Article 6 Funcions de direcció pedagògica i lideratge 

La direcció dirigeix i lidera el centre des del punt de vista pedagògic. En aquest 

respecte, li corresponen específicament les funcions següents: 

a) Formular i presentar al claustre del professorat la proposta inicial de projecte 

educatiu i, si escau, les posteriors modificacions i adaptacions. 

b) Vetllar per la realització de les concrecions curriculars en coherència amb el 

projecte educatiu, garantir el seu compliment i intervenir en la seva avaluació. 
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c) Dirigir i assegurar l'aplicació dels criteris d'organització pedagògica i curricular, així 

com dels plantejaments del projecte educatiu inherents a l'acció tutorial, a 

l'aplicació de la carta de compromís educatiu, a l'aplicació dels plantejaments 

coeducatius, dels procediments d'inclusió, i de tots els altres plantejaments 

educatius que tingui incorporats, d'acord amb la seva concreció en el projecte de 

direcció. 

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de 

comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre, en els termes que 

estableix el títol II de la Llei 12/2009, tal i com es concretin en el projecte lingüístic 

que forma part del projecte educatiu del centre. 

e) Coordinar l'equip directiu i orientar, dirigir i supervisar totes les activitats del centre 

d'acord amb les previsions de la programació general anual, amb la col·laboració 

de l'equip directiu, i sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre del 

professorat i al consell escolar. 

f) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i 

del funcionament general del centre. Aquesta avaluació abasta l'aplicació del 

projecte de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat. 

g) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre 

personal destinat al centre. Aquesta funció comporta l'atribució a la direcció de la 

facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i de l'actuació dels òrgans 

col·lectius de coordinació docent de què s'hagi dotat el centre, així com la facultat 

de requerir del professorat sotmès a avaluació la documentació pedagògica i 

acadèmica que consideri necessària per deduir-ne les valoracions corresponents, 

inclosos les referides a la possible transmissió d'estereotips sexistes i la 

reproducció de rols de gènere a l'aula. 

h) Impulsar la coordinació del projecte educatiu del centre amb els d'altres centres per 

tal de poder configurar de manera coherent xarxes de centres que facin possible 

actuacions educatives conjuntes. 

Article 7 Funcions en relació amb la comunitat escolar 

La direcció del centre, com a responsable de l'acció educativa que s'hi du a terme, té 

les funcions següents específicament relacionades amb la comunitat escolar: 
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a) Vetllar per la formulació i el compliment de la carta de compromís educatiu del 

centre, i garantir el funcionament de les vies i els procediments de relació i 

cooperació amb les famílies, per facilitar l'intercanvi d'informació sobre l'evolució 

escolar i personal dels seus fills. 

b) Afavorir la convivència en el centre, garantir el compliment de les normes que s'hi 

refereixen i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin segons les 

normes d'organització i funcionament del centre i les previsions de l'ordenament. 

En l'exercici d'aquesta funció, el director o directora del centre té la facultat 

d'intervenció, directa o per persona tècnicament capacitada a la qual designi, per 

exercir funcions d'arbitratge i de mediació en els conflictes que es generin entre 

membres de la comunitat educativa. 

c) Garantir l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat escolar, i 

orientar-lo a l'assoliment dels objectius del projecte educatiu. 

d) Assegurar la participació efectiva del consell escolar en l'adopció de les decisions 

que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre. 

e) Assegurar la participació efectiva del claustre en l'adopció de les decisions de 

caràcter tecnicopedagògic que li corresponen. 

f) Establir canals de relació amb les associacions de mares i pares d'alumnes i, quan 

escaigui, amb les associacions d'alumnes. 

g) Promoure la implicació activa del centre en l'entorn social i el compromís de 

cooperació i d'integració plena en la prestació del servei d'educació de Catalunya, 

en el marc de la zona educativa corresponent. 

Article 8 Funcions en matèria d'organització i funcionament 

Corresponen a la direcció les següents funcions relatives a l'organització i funcionament 

del centre: 

a) Impulsar l'elaboració, aprovació i aplicació de les normes d'organització i 

funcionament del centre, i les seves successives adequacions a les necessitats del 

projecte educatiu del centre. 

b) Proposar la programació general anual del centre, que també ha d'incloure les 

activitats i els serveis que es presten durant tot l'horari escolar, coordinar-ne 
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l'aplicació amb la resta de l'equip directiu i retre'n comptes mitjançant la memòria 

anual. 

c) Proposar, en els termes establerts reglamentàriament i d'acord amb el projecte 

educatiu i les assignacions pressupostàries, les plantilles de llocs de treball docent 

de manera concordant amb el projecte educatiu del centre i d'acord amb criteris 

d'estabilitat per a cursos escolars successius i amb els canvis en l'oferta educativa. 

La resolució sobre la plantilla del centre en un sentit diferent al proposat haurà de 

ser expressament motivada. 

d) Proposar al Departament d'Educació, en funció de les necessitats derivades del 

projecte educatiu i concretades en el projecte de direcció del centre, llocs docents a 

proveir per concurs general per als quals sigui necessari el compliment de requisits 

addicionals de titulació o de capacitació professional docent i llocs docents 

singulars a proveir per concursos específics. 

e) Proposar al Departament d'Educació els llocs de treball de la plantilla del centre 

que s'han de proveir pel sistema extraordinari de provisió especial. 

Article 9 Funcions específiques en matèria de gestió 

A més del vessant de gestió incorporat a la resta de funcions assignades a la direcció 

del centre, li corresponen les funcions gestores següents: 

a) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic que estableix la normativa 

vigent i, quan escaigui, formular la proposta d'expedició dels títols acadèmics de 

l'alumnat. 

b) Visar les certificacions acadèmiques, i totes les altres que escaiguin, per acreditar 

continguts documentals arxivats en el centre. 

c) Assegurar la custòdia de la documentació econòmica, acadèmica i administrativa 

mitjançant la secretaria del centre i aplicar les mesures per garantir la seguretat i 

confidencialitat de les dades d'acord amb la legislació específica en matèria de 

protecció de dades. 

d) Dirigir la gestió econòmica del centre i l'aplicació del pressupost que aprova el 

consell escolar, autoritzar-ne les despeses i ordenar-ne els pagaments. 

e) Obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i 

obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l'ús de les 
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instal·lacions del centre, sense interferències amb l'activitat escolar i l'ús social que 

li són propis i d'acord amb l'ajuntament, quan la propietat demanial del centre 

correspongui a l'ens local. 

f) Contractar béns i serveis dins dels límits que estableix l'ordenament i, d'acord amb 

els procediments de contractació públics, actuar com a òrgan de contractació. 

g) Dirigir i gestionar el personal del centre de manera orientada a garantir el 

compliment de les seves funcions. L'exercici d'aquesta funció comporta a la 

direcció del centre la facultat d'observació de la pràctica docent a l'aula i del control 

de l'actuació dels òrgans col·lectius de coordinació docent de què s'hagi dotat el 

centre. 

h) Gestionar el manteniment del centre, quan la titularitat demanial de les 

instal·lacions correspon a la Generalitat, i instar l'administració o institució que se 

n'encarregui perquè hi faci les accions oportunes en els altres casos. 

i) Gestionar la millora de les instal·lacions del centre i instar el Departament 

d'Educació perquè hi faci les accions de millora oportunes. 

j) Exercir en el centre aquelles funcions que en matèria de prevenció de riscos 

laborals li assigni el Pla de prevenció de riscos laborals del Departament 

d'Educació. 

Article 10 Funcions específiques com a cap del personal del centre 

10.1 A més de les altres funcions inherents a la condició de cap de personal que 

l'ordenament atribueix a la direcció del centre, li corresponen les funcions específiques 

següents: 

a) Nomenar i destituir, amb la comunicació prèvia al claustre i al consell escolar, 

d'acord amb el marc reglamentari i les normes d'organització i funcionament del 

centre, els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de 

coordinació; assignar-los responsabilitats específiques i proposar l'assignació dels 

complements retributius corresponents, tenint en compte els criteris que estableix 

el Govern i els recursos assignats al centre. 

b) Assignar al professorat del centre altres responsabilitats de gestió i de coordinació 

docent i les funcions de tutoria i de docència que siguin requerides per a l'aplicació 

del projecte educatiu i siguin adequades a la seva preparació i experiència. 
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c) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 

per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes 

establerts reglamentàriament, de la borsa de treball, en cas d'incompetència per a 

la funció docent palesada en el primer any d'exercici professional, i també en els 

supòsits d'incapacitat sobrevinguda o de falta de rendiment que no comporti 

inhibició, d'acord amb el procediment que estableix el Departament. La motivació 

de la proposta s'ha de basar en les constatacions fetes per la mateixa direcció en 

exercici de les seves funcions o en el resultat de l'avaluació de l'exercici de la 

docència. 

d) Proposar motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris 

de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a 

conseqüència de l'avaluació de l'activitat docent, d'acord amb el procediment que 

estableix el Departament. La motivació de la proposta ha de basar-se en les 

constatacions fetes per la mateixa direcció en exercici de les seves funcions o en el 

resultat de l'avaluació de l'exercici de la docència. 

e) Seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, 

que no abasten tot el curs acadèmic, entre candidats que hagin accedit a la borsa 

de treball de personal interí docent, d'acord amb la reglamentació que estableix el 

Govern, i nomenar-lo d'acord amb el procediment que estableix el Departament 

d'Educació. 

f) Intervenir, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, en els procediments 

de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de 

nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas. 

g) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació permanent i 

d'actualització de les seves capacitats professionals en funció de les necessitats 

derivades del projecte educatiu. 

h) Facilitar al professorat l'acreditació corresponent d'accés gratuït a les biblioteques i 

els museus dependents dels poders públics. 

10.2 Per a l'exercici de les funcions de gestió del personal, les direccions dels centres 

públics tenen accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí 

docent i a la informació pertinent del personal docent i d'administració destinat al centre 
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que contenen els fitxers informàtics del Departament d'Educació, segons procediments 

ajustats a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. 

Article 11 Atribucions en matèria de jornada i horari del personal 

11.1 Correspon a la direcció del centre l'assignació de la jornada especial als 

funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa que estableix el 

Govern. 

11.2 Correspon a la direcció del centre, en el marc del control de la jornada i l'horari del 

professorat, resoldre sobre les faltes d'assistència i de puntualitat no justificades de tot 

el personal del centre. A aquests efectes, i sense perjudici de la sanció disciplinària que 

pugui correspondre, la direcció del centre ha de comunicar periòdicament al director o 

directora dels serveis territorials del Departament d'Educació o a l'òrgan competent del 

Consorci d'Educació de Barcelona la part de jornada no realitzada que determina la 

deducció proporcional d'havers corresponent. Aquesta deducció no té caràcter 

sancionador. 

11.3 Així mateix, correspon a la direcció del centre comunicar les jornades no 

treballades quan personal del centre exerceix el dret de vaga, als efectes d'aplicar les 

deduccions proporcionals d'havers que corresponguin, que tampoc no tenen caràcter 

de sanció. 

I per tant i com a resum podem establir que les competències del director\a: 

 

 Representar el Centre i representar l´Administració educativa en el Centre, sens 

perjudici de les competències de la resta d´autoritats educatives de l´Administració 

educativa. 

 Complir i fer complir les lleis i les normes vigents per la seva correcta aplicació al 

Centre. 

 Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre d´acord amb les disposicions vigents 

i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col·legiats de govern. 

 Elaborar amb caràcter anual, en el marc del Projecte Educatiu, la programació 

general del Centre conjuntament amb l´equip directiu. 

 Col·laborar amb els òrgans superiors de l´Administració educativa. 

 Exercir la prefectura de tot el personal adscrit a l´Institut. 
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 Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats 

de govern del Centre, visar les actes i executar els seus acords adoptats en l´àmbit 

de la seva competència. 

 Tenir cura de la gestió econòmica de l´Institut i formalitzar els contractes relatius a 

l´adquisició, alienació i lloguer de béns i els contractes d´obres, serveis i 

subministraments, d´acord amb la normativa vigent. Obrir i mantenir els comptes 

necessaris en entitats financeres, i autoritzar les despeses i ordenar els pagament 

d´acord amb el pressupost del Centre. 

 Visar les certificacions i els documents oficials del Centre. 

 Designar el/la cap d´estudis, el/la coordinador/a pedagògic/a i el/la secretari/a, i 

proposar el seu nomenament al director/a territorial corresponent del Departament 

d´Educació. També, sens perjudici del que estableix l´article 18 del ROC, correspon 

al director/a designar la resta d´òrgans unipersonals de govern i nomenar els de 

coordinació. 

 Vetllar pel compliment del Reglament del règim intern del Centre. 

 Controlar l´assistència del personal del Centre i el règim general de l’alumnat, 

vetllant per l´harmonia de les relacions interpersonals.  

 Garantir la mediació en la resolució de conflictes. 

 Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i 

facilitar-los la informació sobre la vida del Centre i les activitats pròpies en el Centre 

de la normativa vigent. 

 Elaborar, conjuntament amb l´equip directiu, la memòria anual d'activitats del Centre 

i trametre-la als Serveis territorials corresponents del Departament d´Educació, un 

cop el Consell escolar del Centre l’hagi aprovat. 

 Altres funcions que per disposicions del Departament d´Educació siguin atribuïdes 

als directors/es dels centres. 

 
2.1.2  CAP D´ESTUDIS 
 
Correspon amb caràcter general, al/la cap d´estudis, la planificació, el seguiment i 

l´avaluació interna de les activitats del Centre, i la seva organització i coordinació, sota 

el comandament del director/a de l´Institut. 

En particular, són funcions específiques del/la cap d’estudis les següents: 
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 Coordinar les activitats escolars reglades, tant en el si del mateix Centre com amb 

els centres de procedència dels alumnes.  

 Coordinar també quan escaigui, les activitats escolars complementàries i dur a terme 

l´elaboració de l´horari escolar i la distribució dels grups, de les aules i altres espais 

dels centres segons la naturalesa de l´activitat acadèmica, escoltat el Claustre. 

 Coordinar les relacions amb els serveis educatius del Departament d´Educació i 

especialment amb els equips d´assessorament psicopedagògic. 

 Substituir el director/a en cas d´absència o malaltia. 

 Coordinar la realització de les reunions d´avaluació i presidir les sessions 

d´avaluació de final de cicle. 

 Coordinar la programació d´acció tutorial desenvolupada en el Centre i fer-ne el 

seguiment. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per 

disposicions del Departament d´Educació. 

 
 
2.1.3  SECRETARI/A 
 
Correspon al secretari/a dur a terme la gestió de l´activitat administrativa i econòmica 

de l´Institut, sota el comandament del director/a, i exercir, per delegació d´aquest/a, la 

prefectura del personal d´administració i serveis adscrit a l´Institut, quan el director/a 

així ho determini. 

 

En particular, són funcions específiques del secretari/a: 

 Exercir la secretaria dels òrgans col.legiats de govern i aixecar les actes de les 

reunions que celebrin. 

 Tenir cura de les tasques administratives de l´Institut, atenent la seva programació 

general i el calendari escolar. 

 Estendre les certificacions i documents oficials de l´Institut, amb el vist-i-plau del 

director/a. 

 Dur a terme la gestió econòmica del Centre i la comptabilitat que se´n deriva i 

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

corrents necessaris en entitats financeres juntament amb el director/a. Elaborar el 

projecte de pressupost del Centre. 
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 Vetllar  per l´adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

preinscripció i matriculació d´alumnes, tot garantint la seva adequació a les 

disposicions vigents. 

 Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i 

diligenciats d´acord amb la normativa vigent. 

 Ordenar el procés d´arxiu dels  documents del Centre, assegurar la unitat dels 

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

 Confegir i mantenir l´inventari general del Centre. 

  Vetllar pel manteniment i conservació general del Centre, de les seves 

instal.lacions, mobiliari i equipament d´acord amb les indicacions del director/a i les 

disposicions vigents. Tenir cura de la seva reparació, quan correspongui. 

 Dur a terme la correcta preparació dels documents relatius a l´adquisició i el lloguer  

de béns i els contractes d´obres, serveis i subministrament, d´acord amb la 

normativa vigent. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encarregades pel director/a de l´Institut o 

atribuïdes per disposicions del Departament d´Educació. 

 

2.1.4  COORDINADOR/A PEDAGÒGIC/A 

Correspon, amb caràcter general, al coordinador/a pedagògic/a el seguiment i 

l´avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l´Institut, sota la 

dependència del director/a. 

 

Són funcions específiques del coordinador/a pedagògic/a: 

 

 Vetllar per l´adequada correlació entre el procés d´aprenentatge de l’alumnat dels 

ensenyaments que s´imparteixen en el primer cicle de l´Educació Secundària 

Obligatòria i els corresponents als del cicle superior d´educació primària en el si de 

la zona escolar corresponent. 

 Coordinar les accions formatives al llarg dels diferents cicles, etapes, nivells i grups 

dels ensenyaments impartits a l´Institut. 

 Vetllar per l´elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 

diversitat dels ritmes d´aprenentatge  i la singularitat de cada alumne/a, 

especialment d´aquells que presentin necessitats educatives especials, tot procurant 



  

 

18             

la col.laboració i participació de tots els professors del Claustre en els grups de 

treball. 

 Proposar les modificacions curriculars, que hagin de ser autoritzades pel 

Departament d´Educació quan escaigui. 

 Vetllar perquè l´avaluació del procés d´aprenentatge de l'alumnat es dugui a terme 

en relació amb els objectius generals de l´etapa i amb els generals i terminals de 

cada matèria, juntament amb els caps de departament. 

 Vetllar per l´adequada coherència de l´avaluació al llarg dels diferents cicles, etapes, 

nivells i graus d´ensenyament impartits. 

 Vetllar per l´adequada selecció de llibres de text, del material didàctic i 

complementari utilitzat en els diferents ensenyaments que s´imparteixen a l´Institut, 

juntament amb els/les caps de departament. 

 Coordinar les accions d´investigació i innovació educatives i de formació i reciclatge 

del professorat que desenvolupin a l´Institut, quan escaigui. 

 Aquelles altres funcions que li siguin encomanades pel director/a o atribuïdes per 

disposicions del Departament d´Educació. 

 
2.2  ÒRGANS COL.LEGIATS. FUNCIONS 
 
Són òrgans col.legiats de participació dels Instituts d´educació secundària el Consell 

escolar del Centre i  de govern el Claustre de professors/es. 

 

2.2.1  CONSELL ESCOLAR 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar 

en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que 

intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal 

d'administració i serveis, etc. 

  

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de 

decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització 

del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el 

cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren 

decisions sobre els temes proposats pel titular del centre. 
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Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven 

per meitats cada dos anys. 

 La darrera convocatòria d'eleccions a consells escolars dels centres ha sigut el curs 

2018-2019. 

 
2.2.1.1   Competències del Consell Escolar 
 
El Consell Escolar del centre tindrà les següents competències: 
 

 Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell 

escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la 

proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les 

tres cinquenes parts dels membres. 

 Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de 

funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser 

consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i 

manifestar el seu suport per majoria simple dels membres. 

 Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de 

la resta de documents de gestió del centre. 

 Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de 

col·laboració del centre amb entitats i institucions. 

 Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes. 

 Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del 

director o directora. 

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

alumnes. 

 Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i 

d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 

 Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i 

conèixer l'evolució del rendiment escolar. 

 Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. 

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

 
 
El Plenari del Consell es reunirà com a mínim un cop al trimestre i sempre que el 
president ho consideri necessari. També es convocarà quan ho demani 1/3 o més dels 
seus membres amb dret a vot.  
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En la sessió de constitució s’escolliran els membres de les diferents comissions i una 
persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre 
homes i dones (Art. 126.2 de la LOE). 
 
Els acords del Consell i de les seves comissions, sempre que sigui possible es 
prendran per consens. En cas contrari es realitzarà votació nominal directa i es 
requerirà la majoria dels membres del Consell o de la comissió amb dret a vot per 
prendre els acords en primera convocatòria. En cas de realitzar-se la votació en segona 
convocatòria es prendrà per majoria simple, sempre que no es pugui ajornar la decisió. 
Si per raons de calendari es pot ajornar l’acord fins a una propera reunió ordinària, es 
posposarà la decisió. 
 
A les reunions del Consell escolar s’hi podrà convidar algun càrrec unipersonal de 
coordinació, quan es tractin aspectes del seu àmbit de gestió o de la seva competència. 
 
 
2.2.1.2   Composició del Consell Escolar 
 
Atenent a les proporcions que s’estableixen en la normativa vigent, el nombre total de 

membres del Consell escolar, en el moment de redacció de l’actual Reglament és de 

18, i  es concreta de la següent forma: 

 

Membres nats: 

   Director/a del Centre: Actua com a president/a. 

   Secretari/a del Centre: Actua com a secretari/a. 

   Cap d'estudis 

 

Membres designats: 

 Representant de l´AMPA: 1 membre, designat directament per la Junta de 

l’AMPA. 

 Representant de l´Ajuntament: 1 membre, designat directament per 

l’Ajuntament. 

    

Membres electes 

 Sector professorat: 5 professors/es del Claustre, designats/des en votació de 

Claustre. 

 Sector pares: 2 pare/mare o representant legal, designat per votació pels pares i 

mares amb dret a vot. 

 Sector alumnes: 3 alumnes, designats per votació per l’alumnat del Centre. 
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 Sector PAS: 1 membre, designat per votació entre el personal d’administració i 

serveis. 

 Sector SIEI: 1 membre, designat per votació entre el personal de SIEI. 

 

El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi 

assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell. 

El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de 

membres del consell, elegits pel claustre i en representació d'aquest. 

El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser 

inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones 

representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més 

representativa del centre. 

Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les 

seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el 

Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de 

legislació vigent. 

El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos 

acadèmics següents a aquell en què és determinada. L'aprovació d'una modificació en 

la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que 

es dugui a terme després que s'hagi aprovat. 

Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi 

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

 

2.2.1.4 Renovació del Consell Escolar 

 

a. La renovació dels membres nats és automàtica en el moment de produir-se el 

canvi en l’equip directiu. 

b. La renovació dels membres de designació directa serà atribució de l’entitat 

representada qui podrà fer-la en qualsevol moment, mitjançant un comunicat 

escrit. Cada convocatòria de procés de renovació els serà comunicada per si 

consideren que cal procedir a la renovació. 
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c. Dels representants dels sectors electes se’n renovarà la meitat cada 2 anys. La 

convocatòria electoral la realitzarà el director/a del Centre.  

Si durant la vigència del mandat es produeix alguna baixa serà substituïda per 

aquell candidat/a que en el procés electoral anterior hagi obtingut un nombre de 

vots major entre els no escollits. El temps de representació per al nou 

incorporat/da serà el que li quedava a la persona substituïda. 

Si no hi ha més candidats suplents en un sector determinat, el lloc vacant no 

serà cobert fins al següent procés electoral, variant així temporalment el nombre 

de membres del Consell a tots els efectes. 

 

 
 
2.2.2   CLAUSTRE DE PROFESSORS/ES 

 

2.2.2.1   Composició 

 

El Claustre de professors/es és l´òrgan propi de participació d´aquests en la gestió i la 

planificació educatives de l´Institut. Està integrat per la totalitat del professorat que hi 

presta serveis i el presideix el director/a. 

 

El professorat que, designat pel Departament d´Educació a proposta de les autoritats 

pertinents, imparteixi ensenyaments de les seves respectives religions als IES formarà 

part del Claustre de professors/es del Centre. 

 

2.2.2.2   Funcions 

 Participar en l´elaboració del Projecte Educatiu de Centre. 

 Informar i aportar propostes al Consell escolar del Centre i a l´equip directiu sobre 

l´organització i la programació general del Centre, i per al desenvolupament de les 

activitats escolars complementàries i de les extraescolars. 

 Aportar al Consell escolar del Centre criteris i propostes per a l´elaboració del 

Reglament de règim interior. 

 Elegir els seus representants al Consell escolar de Centre. 

 Emetre informe favorable sobre la proposta de creació d´altres òrgans de 

coordinació mentre que el director/a no la presenti al Consell escolar de Centre. 
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 Fixar i coordinar les funcions d´orientació i tutoria, avaluació i recuperació de 

l’alumnat. 

 Promoure iniciatives en l´àmbit de l´experimentació i la investigació pedagògiques, i 

en el de la formació del professorat de l´Institut. 

 Analitzar i valorar els resultats de l´avaluació de l’alumnat i del Centre en general. 

 Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar 

perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent. 

 Promoure mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el Centre. 

 Aportar a l´equip directiu criteris pedagògics sobre distribució horària del pla 

d´estudis del Centre, la utilització racional de l´espai escolar comú i de 

l´equipament didàctic en general. 

 Conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats. 

 Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició del Departament 

d’Educació. 

 

2.2.2.3.- Funcionament 

 

El Claustre es reuneix preceptivament un cop al trimestre amb caràcter ordinari i 

sempre que el convoqui el director/a o ho sol.liciti, almenys, un terç dels seus membres. 

 

L´assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres. 

 

2.2.3.- CONSELL DE DELEGATS/DES 

 

El Consell de delegats/des és l’òrgan de participació col·lectiva en l’organització 

general, la veu de l’alumnat per valorar el funcionament del Centre i el fòrum de 

discussió per aportar iniciatives a la direcció o al Consell escolar. Ha d’exercir de 

cadena de transmissió de les inquietuds del sector d’alumnes cap al Consell escolar, 

per mitjà dels seus representants i també de divulgació dels acords del Consell escolar 

al conjunt de grups del Centre. 

El Consell de delegats/des estarà format pels delegats/des electes i pels representants 

del sector alumnes al Consell escolar. 

La reunió de constitució del Consell de delegats/des es realitzarà posteriorment al 

procés electoral i serà convocada i presidida pel director/a. En aquesta reunió 
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constitutiva s’elegirà un/a dels seus membres per exercir de secretari/a. De totes les 

reunions s’aixecarà acta, que custodiarà la direcció del Centre. 

El Consell delegats/des es reunirà periòdicament i serà convocat per la direcció del 

Centre o bé quan les dues terceres parts dels seus membres ho considerin oportú. 

 

Són funcions del Consell de delegats/des: 

 

- Donar assessorament i suport als representants dels estudiants del Consell  

escolar de Centre. 

- Elaborar informes per al Consell escolar de Centre, bé a iniciativa pròpia o 

bé a requeriment d´aquest òrgan col.legiat. 

- Elevar, davant els òrgans col·legiats i la direcció de l’Institut, totes aquelles 

inquietuds, iniciatives o suggeriments que consideri adients. 

- Supervisar el procés d’elecció dels representants del sector alumnes al 

Consell escolar de l’Institut i promoure’n la participació. 

- Coordinar i informar a la direcció del Centre de les mobilitzacions per a la no 

assistència a classe, per raons generals (en el segon cicle d’ESO). 

- Informar de les seves activitats a tots els/les alumnes del Centre. Cada 

delegat/da ha de donar informació als companys/es del seu grup-classe. 

- Informar dels acords presos a nivell de consell de delegats/des o de grup-

classe a la direcció del Centre. 

 

 

Els/les membres d´aquest Consell podran disposar d´un espai en el Centre per reunir-

se, sempre que ho sol.licitin prèviament i sense destorbar el normal funcionament de 

les activitats docents. 
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CAPÍTOL 3   Dels òrgans de coordinació 

Són òrgans de coordinació: 

 a) Col.legiats: els departaments didàctics. 

 b) Unipersonals: caps de departament, caps de seminari, coordinador/a d´activitats i 

serveis escolars, coordinador/a d´informàtica, coordinador/a  de llengua i cohesió 

social, coordinador/a d’ESO, coordinador/a de riscos laborals, coordinador/a de 

tutoria, coordinador/a de convivència, coordinador/a d’audiovisuals, coordinador/a 

de biblioteca, coordinador/a del programa d’innovació en educació ambiental. 

 

 

3.1 ÒRGANS COL.LEGIATS DE COORDINACIÓ: ELS  DEPARTAMENTS 

DIDÀCTICS 

 

En el nostre Centre, s´han constituït 4 departaments didàctics. Es crearan seminaris en 

el si dels departaments quan, després d’haver estat atorgats pel Departament 

d’Ensenyament, hi hagi disponibilitat horària i unes tasques concretes per realitzar. La 

responsabilitat de la creació d'aquests seminaris dependrà de l'equip directiu tenint en 

compte les directrius del Departament d'Ensenyament. 

 

3.1.1  ESTRUCTURA 

 

1. Departament de Ciències Socials i Llengües del Món: 

o Geografia i Història 

o Religió 

o Llengua Catalana i Literatura 

o Llengua Castellana i Literatura 

o Llengua Anglesa 

o Llengua Francesa 

 

2. Departament Científic Tecnològic: 

o Ciències de la natura 

o Física i Química  

o Matemàtiques 
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o Tecnologia 

 

3. Departament Artístic: 

 

o Educació Visual i Plàstica  

o Música 

o Educació Física 

 

4. Departament d’Orientació 

 

3.1.2   FUNCIONS DELS DEPARTAMENTS 

- Coordinar les activitats docents de les matèries corresponents. 

- Concretar el currículum de les matèries que tingui adscrites. 

- Fixar criteris i continguts d’avaluació de l’aprenentatge dels/les alumnes, en 

les matèries de coneixement assignades al departament i resoldre, d’acord 

amb la normativa vigent, les reclamacions a les qualificacions finals de curs. 

- Vetllar per la metodologia i la didàctica de la pràctica docent. 

 

 

3.1.3 CAP DE DEPARTAMENT/CAP DE SEMINARI 

 

Al front de cada departament el director/a escoltats els membres del departament 

nomena un/a cap de departament. 

Correspon al/la cap de departament la coordinació general de les activitats del 

departament i la seva programació i avaluació. 

 

3.1.3.1 Funcions del/la cap de departament 

- Convocar i presidir les reunions del departament i fer-ne la programació 

anual. 

- Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques, 

recursos didàctics i elements d’avaluació. 

- Coordinar el procés de concreció del currículum de les matèries 

corresponents. 
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- Vetllar per la coherència del currículum de les matèries al llarg dels cicles i 

etapes. 

- Vetllar per l´establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables 

en la pràctica docent. 

- Coordinar la fixació de criteris i continguts de l´avaluació de l´aprenentatge 

dels/les alumnes en les matèries corresponents i vetllar per la seva 

coherència. 

- Coordinar les activitats del departament i la seva programació i avaluació. 

- Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del 

departament. 

- Vetllar pel manteniment de les instal.lacions pròpies de les especialitats del 

departament i assessorar sobre l´adquisició didàctica corresponent. 

- Confecció de l´inventari de tot el material. 

- Controlar l´alumnat pendent de cadascuna de les matèries del departament, 

i establir la forma més adequada, en cada cas, per a la seva avaluació i 

recuperació. 

- Resoldre, en primera instància, les reclamacions formals sobre proves i 

exàmens. 

- Prendre iniciatives, col.laborar i participar en la realització de les activitats 

extraescolars organitzades pel departament. 

- Vetllar per recollir tot el material emprat pels professors/es (fotocòpies, 

exàmens) per tal d´ampliar la disponibilitat del departament. 

- Recollir les programacions dels/les membres dels departaments de les quals 

n’hi haurà d´haver una còpia al departament i una altra a direcció. 

- Aixecar acta de les reunions en  què constin els acords i els professorat 

assistent. 

- Aquelles altres que li puguin ser encomanades pel director/a del Centre o 

atribuïdes pel Departament d´Educació. 

 

3.1.3.2  Funcions del/la cap de Seminari 

- Fer la programació anual de la seva matèria, sota la coordinació del/la cap 

de departament i vetllar-ne pel compliment. 

- Presidir les reunions de seminari i vetllar pel compliment dels acords que 

s´hi prenguin. 
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- Aixecar acta de les reunions en  què constin els acords i el professorat 

assistent. 

- Coordinar l’elaboració i actualització de les programacions didàctiques, 

recursos didàctics i elements d’avaluació. 

- Coordinar el procés de concreció del currículum de les matèries 

corresponents. 

- Vetllar per la coherència del currículum de les matèries al llarg dels cicles i 

etapes. 

- Vetllar per l´establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables 

en la pràctica docent. 

- Coordinar la fixació de criteris i continguts de l´avaluació de l´aprenentatge 

dels/les alumnes en les matèries corresponents i vetllar per la seva 

coherència. 

- Coordinar les activitats del seminari i la seva programació i avaluació. 

- Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del 

seminari. 

- Vetllar pel manteniment de les instal.lacions pròpies de les especialitats del 

seminari i assessorar sobre l´adquisició didàctica corresponent. 

- Confecció de l´inventari de tot el material. 

- Controlar l´alumnat pendent de cadascuna de les matèries del seminari, i 

establir la forma més adequada, en cada cas, per a la seva avaluació i 

recuperació. 

- Resoldre, en primera instància, les reclamacions formals sobre proves i 

exàmens. 

- Prendre iniciatives, col.laborar i participar en la realització de les activitats 

extraescolars organitzades pel seminari. 

- Vetllar per recollir tot el material emprat pels professors/es (fotocòpies, 

exàmens) per tal d´ampliar la disponibilitat del seminari. 

- Recollir les programacions dels/les membres del seminari de les quals n’hi 

haurà d´haver una còpia al seminari, una al departament i una altra a 

direcció. 

- Totes aquelles que li delegui el/la cap de departament. 
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3.2  ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 
 
 
3.2.1  COORDINADOR/A D´ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS 
 
Correspon al coordinador/a d´activitats i serveis escolars la coordinació general de les 

activitats extraescolars complementàries i de les activitats extraescolars del Centre sota 

la dependència del/la cap d´estudis. Les seves funcions específiques són: 

 

- Elaborar la programació anual tant de les activitats escolars 

complementàries com de les activitats extraescolars. 

- Fer conèixer a l’alumnat la informació relativa a les activitats escolars 

complementàries i a les activitats extraescolars. 

- Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

- Coordinar l´organització dels viatges d´estudis, els intercanvis escolars i 

qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb l’alumnat. 

- Distribuir els recursos econòmics destinats pel pressupost del Centre entre 

les activitats escolars complementàries i les activitats extraescolars. 

- Elaborar  una memòria  final  de curs amb l´avaluació de  les  activitats 

realitzades que  s’inclourà a la memòria anual d´activitats del Centre. 

 

 

3.2.2 COORDINADOR/A D´INFORMÀTICA 

 

El coordinador/a d’informàtica és una figura essencial en tot centre educatiu perquè és 

qui, d’una banda, ha d’impulsar l’ús de les noves tecnologies i, d’altra banda, realitza tot 

un seguit d’accions de suport i d’assessorament a tots els professionals que treballen a 

l’Institut. Concretament, té les següents funcions: 

 

Funcions de coordinació: 

- Coordinar el desenvolupament de les matèries d´informàtica que 

s´imparteixen al Centre. 
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- Proposar a la direcció del Centre la distribució de l´horari d´utilització de les 

aules d´informàtica. 

- Assessorar els/les caps de departament que calgui per  assegurar la 

coordinació adient de l´ús curricular dels recursos informàtics en les diverses 

especialitats. 

- Assegurar la disponibilitat del programari necessari per dur a terme les 

activitats educatives previstes. 

- Proposar les actuacions de manteniment del maquinari i avaluar l´adequació 

de les accions realitzades. 

 

Funcions de suport tècnic: 

  -   Supervisar les instal.lacions i els equipaments informàtics i proposar les 

mesures pertinents per  garantir-ne el millor funcionament. 

- Vetllar per l´operativitat dels recursos informàtics, efectuant les operacions 

materials d´instal.lació i manteniment. 

 

Funcions  de promoció i suport educatiu: 

- Presentar els programes didàctics i d´aplicació general o d´especialitat als 

departaments destinataris. 

- Orientar el Claustre i els departaments sobre la utilització de tecnologia 

informàtica en les diverses matèries del currículum. 

- Divulgar la informació i facilitar l´accés a la documentació disponible referent 

a la informàtica  educativa. 

- Assegurar la disponibilitat del programari necessari per dur a terme les 

activitats educatives previstes. 

- Proposar les actuacions de manteniment del maquinari i avaluar l'adequació 

de les accions realitzades en aquest respecte.   

 

Funcions administratives: 

- Assistir la direcció del Centre en les adquisicions de recursos informàtics 

propis. 

- Assistir la direcció del Centre en la confecció i manteniment de l´inventari de   

recursos informàtics. 
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- Donar suport als usuaris en l´ús dels programes de gestió que el 

Departament d´Educació lliura als centres. 

 

 

 

3.2.3 COORDINADOR/A DE LLENGUA INTERCULTURALITAT I  COHESIÓ 

SOCIAL 

 

El coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social té com a objectiu principal 

potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social del Centre. Per assolir aquest 

objectiu ha de desenvolupar les funcions següents: 

 

- Revisar anualment el Projecte de Llengua i cohesió social a fi d´actualitzar-

lo. 

- Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, 

actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació 

intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte 

educatiu plurilingüe. 

- Assessorar l’equip directiu i col·laborar en l’actualització dels documents 

d’organització del Centre i en la gestió de les actuacions que fan referència 

a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc 

d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la 

convivència en el Centre. 

- Promoure actuacions en el Centre i en col·laboració amb l’entorn per 

potenciar la convivència mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació 

intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat 

d’oportunitats. 

- Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en 

risc d’exclusió, participar en l’organització i optimització dels recursos i 

coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. 

- Participar amb l’equip directiu en les actuacions que es deriven del Pla 

educatiu d’entorn. 

- Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, 

per delegació de la direcció del Centre. 
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3.2.4 COORDINADOR/A D’ESO 

  

El Coordinador d’ESO és una figura que depèn del coordinador/a pedagògic/a. És la 

persona que aixeca acta de les reunions d’equip docent. Concretament, les seves 

funcions van encaminades a donar a suport a la tasca del cooordinador /a pedagògic/a 

en els aspectes següents: 

 

Atenció a la diversitat: 

- Marcar els objectius que ha d’assolir l’alumnat que assisteix a classes per a 

l’atenció a la diversitat (AIDs) de NEE (necessitats educatives específiques) 

tenint present els objectius mínims i competències bàsiques. Fer-ne, també, 

un seguiment .  

- Coordinar les actuacions dels/les caps de departament relatives a: 

a. Elaborar el material adient per a l’alumnat nouvingut i de NEE. 

b. Recollir l’inventari de recursos didàctics dels departaments 

adreçats a l’alumnat d’atenció a la diversitat. 

- Convocar mensualment reunions del professorat que realitza AIDs de 

reforç/repetidors per tal d’orientar-los i fer-ne un seguiment. 

- Fer un seguiment de l’avaluació de tots els alumnes que assisteixen a 

classes d’AIDs i facilitar la sistematització d’aquesta avaluació. 

- Vetllar perquè els alumnes de NEE tinguin dossier o un altre material 

específic adaptat a les seves necessitats i siguin avaluats segons el progrés 

previst pel professorat implicat. 

- Tenir cura que l’alumnat de l’aula d’acollida disposi de material i recursos 

adients a les hores en què s’incorpori al seu grup de referència. 

- Vetllar perquè els desdoblaments es facin seguint criteris d’atenció a la 

diversitat. 

- Concretar i sistematitzar la forma d’avaluar els/les alumnes de NEE. 

- Detectar les necessitats específiques de l’alumnat susceptible de 

modificacions o d’adaptacions curriculars, col·laborar en la seva confecció i 

fer-ne un seguiment. 
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- Treballar conjuntament de forma periòdica amb el coordinador/a de 

convivència i amb el coordinador/a de tutoria. 

 

Orientació professional: 

- Assessorar i orientar l’alumnat de NEE que es preveu que no aconseguirà el 

graduat en ESO per tal que pugui seguir la seva formació professional o en 

la seva incorporació al món laboral. 

- Donar suport a l’orientació a l’alumnat que realitzen els tutors/es. 

- Realitzar activitats d’orientació vocacional a 4t d’ESO (actuació conjunta 

amb el coordinador/a de tutoria). 

 

Tutoria: 

- Assessorar i col·laborar en l'acció tutorial. Impulsar  el Pla  d'acció tutorial 

juntament amb el coordinador/a pedagògic, cap  d'estudis i cotutor/a. 

- Gestionar  l'obtenció i  distribució de recursos i material de suport a l'acció 

tutorial. 

- Recollir les  propostes de modificació de l'acció tutorial i transmetre-les al 

coordinador/a pedagògic/a.  

- Actualitzar i ofertar la informació relativa a orientació a l’alumnat com a 

material de suport als tutors/es. 

- Confeccionar un dossier per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO amb material 

adequat i actualitzat per al desenvolupament de la tasca tutorial (actuació 

conjunta amb coordinació de tutoria). 

- Ajudar el coordinador/a pedagògic/a en la tasca de revisió de distribució de  

l'alumnat a cadascuna de les matèries optatives.  

- Realitzar activitats d’educació per a la salut a 2n d’ESO (actuació conjunta 

amb el coordinador/a de tutoria). 

 

 

3.2.5 COORDINADOR/A DE RISCOS LABORALS 

 

Correspon al coordinador/a de riscos laborals promoure i coordinar les actuacions en 

matèria de salut i seguretat en el Centre i, per tant, ha de dur a terme les tasques 

següents: 
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- Col·laborar amb la direcció del Centre en l'actualització del pla 

d'emergència, en la implantació, en la planificació i realització dels 

simulacres d'evacuació. 

- Revisar periòdicament la senyalització del Centre i els aspectes relacionats 

amb el pla d'emergència amb la finalitat d'assegurar la seva adequació i 

funcionalitat. 

- Revisar periòdicament el pla d'emergència per assegurar la seva adequació 

a les persones, els telèfons i l'estructura. 

- Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com activitat 

complementària a les revisions oficials. 

- Controlar l'estat dels extintors del Centre i organitzar-ne la revisió durant el 

mes de setembre. 

- Promoure actuacions d'ordre i neteja i realitzar les revisions periòdiques. 

- Coordinar les actuacions en matèria de seguretat i salut, així com promoure 

i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors/es en l’acció 

preventiva, d’acord amb les orientacions del servei de prevenció de riscos 

laborals. 

- Emplenar i trametre als serveis territorials el Full de Notificació d’accident 

o incident laboral. 

- Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en la 

investigació dels accidents que es produeixin en el Centre. 

- Col·laborar amb els tècnics del servei de prevenció de riscos laborals en 

l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del Centre. 

- Coordinar la formació dels treballadors/es del Centre en matèria de 

prevenció de riscos laborals. 

- Col·laborar,  si escau, amb el  Claustre en el desenvolupament, dins el 

currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 

- Organització  de la neteja del Centre: pati i seguiment. 

- Organització del control de plagues. 

- Control dels desperfectes i organització de l’arranjament corresponent. 

-  Supervisió de l’estat de l’enjardinament i plantacions del Centre. 

-  Responsabilitzar-se de la farmaciola del Centre. 

-  Revisió de l’organització del magatzem del Centre. 
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3.2.6 COORDINADOR/A DE TUTORIA 

El coordinador/a de tutoria és una figura que sorgeix per potenciar la tasca dels 

tutors/es del Centre. Treballa conjuntament amb el coordinador/a d’ESO per afavorir el 

desenvolupament dels següents aspectes: 

 

- Assessorar i col·laborar en l'acció tutorial. Impulsar  el Pla  d'acció tutorial 

juntament amb el coordinador/a pedagògic/a i el/la cap  d'estudis. 

- Gestionar  l'obtenció i  distribució de recursos i material de suport a l'acció 

tutorial. 

- Convocar i presidir, sempre que sigui necessari, les reunions de tutors/es i 

aixecar-ne acta. 

- Recollir les  propostes de modificació de l'acció tutorial i transmetre-les al 

coordinador/a pedagògic/a.  

- Actualitzar i ofertar la informació relativa a orientació a l’alumnat com a 

material de suport als tutors/es. 

- Recollir, inventariar i trametre còpia a la secretària en la data establerta del 

material del Centre que es pot utilitzar a tutoria. 

- Revisar el 3r nivell de concreció del Pla d’acció tutorial juntament amb el 

coordinador /a d’ESO i tutors/es adaptant-lo a les necessitats educatives. 

- Buscar, recollir i proposar, juntament amb el coordinador/a d’activitats i 

serveis, activitats adreçades a la tutoria. 

- Recordar i animar els tutors/es perquè els seus grups-classe participin en la 

dinàmica de Centre: revista, reunions de delegats/des, assemblees, 

jornades culturals, Sant Jordi, grups de teatre... 

- Fer un seguiment i acompanyament de les tutories compartides (tutors/es i 

cotutors/es). 

- Donar suport al coordinador/a d’ESO i als tutors/es de 4t d’ESO  en les 

tasques d’orientació de l’alumnat pel que fa a recollida i sistematització del 

material disponible. 

- Confeccionar un dossier per a l’alumnat de 1r d’ESO amb material adequat i 

actualitzat per al desenvolupament de la tasca tutorial (actuació conjunta 

amb el coordinador/a d’ESO). 
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- Realitzar activitats d’educació per a la salut a 2n d’ESO i d’orientació 

vocacional a 4t d’ESO (actuació conjunta amb el coordinador/a d’ESO). 

 

 

3.2.7 COORDINADOR/A DE CONVIVÈNCIA 

 

El coordinador/a de convivència és qui desenvolupa tot un seguit d’accions per tal de 

capacitar l’alumnat i la resta de la comunitat educativa en les bases que han de 

permetre l’èxit personal i social i la gestió positiva de conflictes. Aquestes accions 

poden anar adreçades a la millora del clima a l’aula, al Centre o a l’entorn, en el 

benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la 

transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. 

 

És el representant del Programa d’innovació en convivència i mediació a l’Institut i, 

juntament amb els membres de l’equip directiu i el coordinador/a d’ESO, integra la 

Comissió de convivència; òrgan que vetlla per l’adequada aplicació del Decret de drets i 

deures de l’alumnat al Centre. 

 
3.2.8 COORDINADOR/A D’AUDIOVISUALS 

 

El coordinador/a d’audiovisuals és un figura que neix de la necessitat que té el Centre 

de sistematitzar el funcionament i l’ús de tot el material audiovisual de què disposa. 

Concretament les seves funcions són: 

 

- Catalogar vídeos i DVD’s tot recollint l’inventari dels diferents departaments 

didàctics i de les aules específiques. 

- Tenir cura del manteniment de l’equipament audiovisual. 

- Realitzar un full d’ocupació de les diferents aules amb equipament 

audiovisual. 

- Fer proposta d’adquisició per a la millora i ampliació dels equipaments i dels 

materials existents. 

 

3.2.9 COORDINADOR/A DE BIBLIOTECA 
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El coordinador/a de biblioteca és el referent del Centre per a dur a terme tasques 

d’organització i gestió del programari de la biblioteca, la dinamització i l’impuls del pla 

de lectura del Centre i l’accés i l’ús de la informació des de la biblioteca. Cal que 

aquesta figura tingui la formació necessària per a dur a terme les tasques 

pedagògiques i de gestió, independentment del curs o matèria que imparteixi. 

  

El coordinador/a de la biblioteca assumirà les següents funcions de gestió i 

d’organització pedagògica: 

- Organitzar la biblioteca escolar i vetllar pel seu manteniment i funcionament. 

- Facilitar la informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos 

disponibles per al desenvolupament del currículum i l’accés a la 

documentació. 

- Impulsar el pla de lectura del Centre. 

- Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de 

l’entorn. 

 

3.2.10   COORDINADOR/A DEL PROGRAMA D’INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ 

AMBIENTAL 

 

La implementació al Centre del Programa d’innovació en educació ambiental crea la 

necessitat de coordinació dels diferents membres de la comunitat educativa i fa 

imprescindible la realització i seguiment de tot un seguit d’actuacions que ha de dur a 

terme el coordinador/a del programa. Les funcions d’aquest/a són: 

 

- Vetllar pel desenvolupament del programa. 

- Coordinar les diferents parts implicades en el projecte i les diferents accions 

a realitzar. 

- Realitzar la memòria anual. 

- Proposar el pla d’acció anual. 

- Presentar els resultats a la Comissió d’educació ambiental. 

- Realitzar una memòria global en finalitzar el projecte.  

 

3.3   EQUIP DOCENT I PROFESSOR/A TUTOR/A 
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El conjunt de professors/es que imparteixen docència a un grup d´alumnes constitueix 

l´equip docent. 

Aquest equip docent és coordinat pel professor/a tutor/a. 

Per a cada grup d´alumnes el director/a designarà a proposta del/la cap d´estudis i 

escoltat el Claustre, un professor/a tutor/a que haurà d´ésser professor/a del grup i 

preferentment de matèries comunes. 

Els criteris d’assignació de tutories han estat aportats pels diferents departaments i són: 

 

- Continuïtat de 2 anys dins d’un mateix cicle. Descans d’1 o 2 anys segons 

necessitats del Centre. 

- S’oferiran per ordre: definitius, expectativa o comissió de serveis i interins. Si no 

hi ha interessats, s’adjudicarà obligatòriament i en el mateix ordre. 

- Professors/es amb disponibilitat (sense cap altre càrrec). 

- Tenir en compte el nombre de cursos que el professorat ha realitzat la tasca de 

tutoria. 

Correspon al tutor/a col·laborar en l'elaboració i desenvolupament del Pla d'acció 

tutorial del Centre, seguint les pautes indicades. 

Són funcions del professor/a tutor/a: 

 

Tutoria individual: 

  -    Acollir l’alumnat durant els primers dies d’incorporació al Centre. 

- Vetllar pel bon desenvolupament de procés educatiu mitjançant el 

coneixement de la personalitat i els interessos de l'alumnat i del seu grau 

d'integració en el grup. 

- Fer un seguiment individualitzat de l'alumne/a utilitzant els diversos 

procediments habituals (entrevista personal, fitxa de registres, reunions, 

seguiment del procés d'avaluació, etc.). 

- Orientar l’alumnat de forma individualitzada en els aspectes optatius del 

currículum i sobre els procediments de recuperació de matèries pendents i 

també sobre els criteris de repetició de curs. 

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

- Informar l’alumnat, especialment el de primer curs, sobre el funcionament 

del Centre i mantenir-lo informat durant tot el curs. 
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- Informar  l'alumnat de l'horari, del professorat de cada matèria, de les faltes i 

les seves justificacions, del Reglament de règim interior, de les hores de 

tutoria. 

- Propiciar l'autoestima dels/les alumnes i destacar els aspectes positius de la 

seva persona per millorar la seva capacitat de relació interpersonal i el seu 

rendiment. 

- Col·laborar amb els pares o tutors legals en el procés educatiu i informar-los 

del seguiment acadèmic del seu fill/a. 

- Rebre l’alumnat o els seus pares/tutors legals, d'acord amb l'horari destinat 

a l'efecte que consta a la declaració personal de l'horari de treball, sense 

perjudici d'adaptar aquest horari en els casos que sigui aconsellable, i 

possible. 

- Ajudar i orientar l’alumne/a en la planificació i realització de les seves 

tasques escolars. 

- Orientar l’alumne/a en l’elecció d’estudis i professions, d’acord amb els seus 

interessos i capacitats. 

 

Tutoria de grup: 

- Coordinar les tasques d’avaluació del seu grup (realització dels butlletins, de 

les estadístiques de qualificacions, de les actes de les juntes d’avaluació i 

lliurament de notes). 

- Organitzar i presidir les sessions de la junta d’avaluació del grup i tenir cura 

de la documentació corresponent. 

- Fer constar en acta els acords presos a les sessions de la junta d’avaluació 

de grup. 

- Vetllar pel control d'assistència de l'alumnat. Les faltes d’assistència no 

justificades es comunicaran mitjançant el full de seguiment acadèmic als 

pares o tutors legals, d’acord amb el calendari de lliurament d’aquest 

document. 

- Consultar, sempre que convingui, l'equip d’assessorament psicopedagògic 

(EAP). 

- Vetllar pel bon funcionament del grup, d'acord amb les normes de règim 

interior del Centre. 

- Coordinar la realització de les activitats del grup fora de l'alula. 
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- Mantenir  informats els pares o tutors legals sobre les activitats i el progrés 

del grup, afavorint un clima de diàleg i mútua col·laboració. 

- Desenvolupar el Pla d'acció tutorial impulsat pel coordinador/a pedagògic/a. 

Vetllar per a la seva aplicació i fer propostes per a millorar-lo. 

- Gestionar l'elecció del delegat/da de l'aula i lliurar l'acta d'aquestes 

votacions. 

- Informar al grup sobre el sistema educatiu, sortides acadèmiques i 

professionals i orientar l’alumnat en aquest sentit. 

- Presidir la reunió amb els pares del grup, prevista en el procés d’acollida,  

informar-los sobre el funcionament de curs i de tots els aspectes 

organitzatius del Centre que els puguin afectar. 

- Comunicar al professorat del grup d’aquells aspectes relacionats amb 

cadascun dels/les alumnes que puguin tenir incidència en el procés formatiu. 

-  

CAPÍTOL 4    Dels professors/es 

 

4.1  Sobre els drets 

 

  Els reconeguts amb caràcter general per als funcionaris i personal laboral 

docent  en funció de la pròpia situació contractual. 

   

- El profesor/a, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració 

d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes 

i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el 

contrari. 

- Respecte a la seva dignitat personal i professional. 

- Dret a assistir a les reunions del Claustre amb veu i vot. 

- Dret a assistir amb veu i vot a totes les reunions que per la seva naturalesa 

o càrrec els pertoquin. 

- Dret a lliure reunió, tant per tractar assumptes pedagògics com laborals o 

sindicals, d’acord amb el procediment que estableix la normativa vigent. 

- Dret a rebre informació rellevant sobre la gestió del Centre i sobre qualsevol 

assumpte que pugui afectar-lo/la. 
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- Dret a presentar la seva candidatura, en els terminis i requisits que 

assenyala la normativa, a qualsevol dels òrgans de govern del Centre. 

- Dret a la participació activa en la gestió del Centre, personalment o a través 

dels seus representants. 

- Dret a la formació permanent i actualització científica didàctica i 

professional. 

 

4.2 Sobre els deures 

 

A més dels deures laborals i de conducta implícits a la condició de professor/a 

d’un centre docent de la Generalitat de Catalunya, regulats per la legislació 

aplicable, de manera específica es fixen: 

 

- Participar en els òrgans col·legiats de l’Institut com a membre i com 

elector/a. 

- Participar en aquelles activitats de formació que afavoreixin l’exercici de la 

seva activitat docent i de manera especial en les organitzades dins del pla 

de formació de Centre. 

- Facilitar el domicili i altres dades personals que facilitin la seva localització 

en cas de necessitat i també les dades relatives a llur formació acadèmica. 

- Respectar i complir aquest Reglament, el Projecte Educatiu de Centre i els 

documents que el Centre té establerts per al normal desenvolupament de 

l’activitat. 

- Complir els acords presos pels òrgans de govern i pels òrgans de 

coordinació establerts en el Centre. 

- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals, 

ideològiques, dels/les membres de la comunitat educativa. 

- Tenir la deguda reserva dels assumptes que coneix per raó de les seves 

funcions, fent un ús adequat de la informació de què disposi. 

- Portar a terme aquelles instruccions i normes relatives al desenvolupament, 

l’avaluació i el seguiment de l’activitat acadèmica i responsabilitzar-se de la 

convivència dins de l’aula i en la resta de dependències de l’Institut. 

- Desenvolupar les activitats a l’aula d’acord amb les programacions 

aprovades pels diferents departaments. 
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- Informar al seu alumnat dels objectius de la matèria, dels criteris d’avaluació 

i de recuperació. 

- Impartir uns ensenyaments exempts de tota manipulació ideològica. 

- Complir els terminis en l’elaboració i lliurament de documents relatius a la 

seva responsabilitat. 

- Atendre, en hora de visita, als pares o tutors legals d’alumnes o els 

mateixos/es alumnes i deixar constància dels temes tractats i dels acords. 

- Contribuir al bon funcionament de l’Institut, fer bon ús de les instal·lacions i 

actuar en primera instància en el cas d’observar conductes dels/les alumnes 

que perjudiquin aquest objectiu. 

- El professor/a té el deure d'informar al tutor/a i a un membre de l'equip 

directiu de la falta d'assistència injustificada dels/les alumnes entre hores. 

- Afavorir la creació d’una percepció positiva de les famílies i la societat en 

general vers l’Institut. 

- Assistir a les reunions a què estigui convocat per algun òrgan de gestió o de 

coordinació del Centre. 

- Assistir a les activitats realitzades a l’Institut que suposin supressió de les 

classes dins del seu horari fix de treball. 

- Complir l’horari i justificar els seus retards i absències segons la normativa 

vigent. 

 

4.3  Sobre l'assistència 

 

  Els professors/es estan obligats/des a complir l'horari de classe i de les activitats 

d'horari fix. A més, restaran obligats/des a  ésser presents als claustres, 

reunions de coordinació, i a les derivades de la seva condició de professors/es, 

de tutors/es o del càrrec que ocupin. Són també obligatòries les reunions 

convocades pel director/a, el/la cap d'estudis, el/la secretari/a o coordinador/a 

pedagògic/a. 

 

  El Centre, mitjançant el/la director, té establert un control d'assistència del 

professorat, el resultat del qual es comunica als Serveis territorials del 

Departament d’Educació a Tarragona a final de curs tal com estableix la 

normativa. 
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  En cas de faltar, el professor/a haurà d'emplenar un imprès en el que haurà 

d'indicar els motius de la seva absència i adjuntar-hi el justificant corresponent. 

 

   La relació de professors/es amb faltes sense justificar es posarà en 

coneixement dels Serveis territorials del Departament d'Ensenyament, estament 

encarregat d'aplicar la normativa que al respecte preveu l'actual règim 

disciplinari dels funcionaris/es. 

 

  Si una falta és previsible s’actuarà de la següent forma: 

   

  - El professor/a afectat/da demanarà permís per a la seva absència al director/a. 

  - El professor/a intentarà canviar les seves hores de classe amb un altre/a 

professor/a. 

  - En cas que aquest primer supòsit no fos possible el professor/a deixarà feina 

per  al  seu  alumnat.  El   professor/a  de  guàrdia  els  la  farà  fer  i  retornarà 

els treballs  realitzats  pels/les alumnes al professor/a absent. 

   

             Quan el  professor/a retorni al Centre haurà de formalitzar el document de 

justificació de faltes. 

 
4.4   Sobre les guàrdies 

 

Durant tot l'horari lectiu, caldrà que sempre hi hagi almenys un càrrec directiu present al 

Centre i durant la realització de les activitats previstes a l'horari oficial, hi haurà almenys 

un professor/a de guàrdia. 

El professor/a de guàrdia té les funcions següents: 

 

- És el responsable del bon comportament de l’alumnat tant als passadissos 

com a les aules on no s'imparteixi classe per absència d'algun professor/a. 

- En aquest cas mantindrà l'alumne/a a classe durant el temps que duri 

aquesta guàrdia. 

- Quan s'acabi l'hora de guàrdia el professor/a signarà i indicarà els incidents 

que hi hagi  hagut en el comunicat de guàrdia. 
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- Si no substitueix cap professor/a restarà a la sala de guàrdia i s'assegurarà 

que totes les activitats es desenvolupen amb normalitat. 

- Resoldre per si mateix qualsevol situació imprevista i comunicar-ho al càrrec 

directiu que hi hagi present. 

- En cas que es produeixi una incidència remarcable, prendrà nota al full 

d’incidències i, a més, ho comunicarà a direcció. Si un alumne/a té un 

accident, ho comunicarà a consergeria on complimentarà el full d’incidència 

mèdica. Trucarà per telèfon als pares o tutors legals, si aquests poden venir 

al Centre s’esperarà que arribin; en cas que no fos possible, el/la portarà al 

CAP amb taxi i allí esperarà als pares o tutors legals que arribin. 

- Totes aquelles disposicions que indiqui el director/a i el/la cap d'estudis 

d'acord amb la normativa vigent. 

 

Pel que fa a la guàrdia de pati: 

- Ha de mantenir l'ordre en les hores d'esbarjo i col·laborar en la dinamització 

que el Centre té organitzada. 

- S'assegurarà que l’alumnat que tingui esbarjo hagi abandonat l'edifici 

excepte el que resti a la biblioteca i a la cantina i en mantindrà l'ordre. 

- Vetllarà perquè l’alumnat respecti les normes de convivència. 

 

Si les substitucions a fer són superiors al nombre de professorat de guàrdia se seguirà 

el següent ordre de prioritats: 

 AID’s 

 Desdoblaments del mateix nivell 

 Càrrecs de coordinació  

 

  Llocs prioritaris on vigilar durant el canvi d’hora: 

 

 Passadís alumnes de primer, (Equip Directiu). 

 Passadís alumnes segon i tercer d’ESO. 

 Passadís alumnes quart ESO. 
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  Els alumnes no s’han de moure de les seves aules durant el canvi de classe  En el 

cas que un alumne no compleixi aquesta normativa pot ser sancionat amb una 

conducta contrària. 

 

   Quan el professor/a entra a classe, i un cop s’ha passat llista, si com un cas especial 

algun alumne/a necessita anar al WC ho demanarà i, si el professor/a corresponent ho 

considera oportú, l’alumne/a anirà a la sala de guàrdia perque el profesor/a de guardia 

li obri els WC. (S’evitarà en la mesura possible donar permís a primera hora del matí i 

just tornant dels esbarjos). Durant el canvi de classe no es pot anar al WC. 

 

  A les 10.45 h i a les 13 h cal obrir les classes i esperar que arribi el professorat.  

 

  El professorat de guàrdia atendrà aquells alumnes que es trobin malament i actuarà 

de la següent manera: 

 Quan un alumne/a es troba malament podrà sortir de classe i trucar a casa per 

tal que el vinguin a buscar. 

 Quan l’alumne/a es faci mal: 

  En cas de ferida o cop lleu es dirigirà a la sala de guàrdia i s’avisaria la 

conserge per fer una primera revisió. 

  Si la ferida o el cop és greu es trucarà els pares/tutors per avisar-los que 

el vinguin a buscar. Si no poden venir es demanarà si es vol que se’l porti al 

CAP. Sempre hi haurà un professor responsable que resti amb ell/a. Per 

anar-hi es farà amb taxi.  

 

El funcionament queda reflectit en els següents documents: 

- Horaris personals i de guàrdia (sala de professors i sala de guàrdia) 

- Full d’incidència mèdica (consergeria) 

- Comunicat d’incidències (consergeria) 
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CAPÍTOL 5   Dels/les alumnes 

Un dels objectius que persegueix el nou sistema educatiu vigent és la formació en el 

respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat 

dins dels principis democràtics de convivència. Per aconseguir-ho no solament hi 

contribuiran els continguts formatius que es transmeten en cadascun dels diferents 

nivells educatius, sinó especialment el règim de convivència establert a l’Institut. 

Aquest Reglament regula els drets i els deures de l’alumnat tractant de propiciar un 

clima d’estudi, de responsabilitat, de treball i d’esforç, amb la finalitat que els/les 

alumnes adquireixin, a més de coneixements acadèmics i habilitats, hàbits i actituds 

correctes i respectuoses amb els altres i llurs propietats i amb si mateixos. 

Aprofitar positivament els estudis que s’imparteixen a l’Institut ha de ser l’obligació més 

important dels/les nostres alumnes; per tant, l’interès per aprendre assistint a classe i 

l’adquisició d’hàbits positius en el treball intel·lectual i professional i en l’estudi, han de 

ser les fites fonamentals de l’educació dels/les nostres alumnes. 
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Amb la finalitat d’aconseguir, en primer lloc, una responsabilització personal i, en segon 

lloc, que les actuacions disciplinàries correctores tinguin un caràcter educatiu, així com 

que tota la comunitat escolar contribueixi al progrés general de formació i de 

recuperació de l’alumnat, es desenvolupen els següents apartats del Reglament de 

règim interior. 

 

5.1 Dels  seus drets 

 

Dret a la formació 

Els/les alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el 

desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i 

socials comunament acceptats en la nostra societat. 

Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre: 

 

- La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l'exercici de 

la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència. 

- La formació dirigida al coneixement del seu entorn social i cultural i, en 

especial, de la  llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social 

catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del 

patrimoni cultural. 

- L'adquisició d'habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d'hàbits 

socials, com  també de coneixements científics, tècnics, humanístics, 

històrics i artístics i ús de les TIC. 

- L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions 

harmòniques amb ell mateix i amb els altres. 

- La formació religiosa i moral que  estigui d'acord amb les seves pròpies 

conviccions o, en el  cas dels alumnes menors d'edat, les dels seus pares o 

tutors, dins el marc legalment establert. 

- La capacitació per a l'exercici d'activitats intel·lectuals i professionals. 

- La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i 

cultural. 

- La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre 

els pobles. 
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- L'educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les 

capacitats físiques. 

 

Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució 

Espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en consideració, 

entre altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els interessos de l’alumnat, 

per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat. 

 

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar 

- Els/les alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu progrés 

personal i rendiment escolar, per la qual cosa se'ls/les ha d'informar dels 

criteris i procediments d’avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de 

l'ensenyament. 

- Els/les alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors 

d'edat, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les 

qualificacions amb què s’avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions 

parcials o les finals de cada curs. 

- Els/les alumnes, o els seus pares o tutors legals, podran reclamar contra les 

decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, 

s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment 

establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les 

causes següents: 

a) La inadequació del procés d’avaluació o d'algun dels seus elements 

en relació amb els objectius o continguts de la matèria sotmesa a 

avaluació i amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic 

corresponent. 

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació 

establerts. 

 

Dret al respecte de les pròpies conviccions 

Els/les alumnes tenen dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 

ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb 

aquelles creences o conviccions. 
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L’alumnat, i els seus pares o tutors legals, si l’alumne/a és menor d’edat, té dret a rebre 

informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter 

propi del Centre. 

 

L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense 

manipulacions ideològiques o propagandístiques. 

 

Dret a la integritat i la dignitat personal 

Els/les alumnes tenen dret  al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva 

intimitat i la seva dignitat personal. 

 

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

 

Els/les alumnes tenen dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions 

de seguretat i higiene adequades. 

Els/les alumnes tenen dret a un ambient convivencial que fomenti el respecte i la 

solidaritat entre els companys. 

Els/les alumnes tenen dret a la reserva d'aquella informació que disposi el Centre 

docent, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de 

satisfer les necessitats d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de 

conformitat amb l'ordenament jurídic, i sens perjudici de l'obligació de comunicar a 

l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments 

per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de 

protecció del menor. 

 

Dret de participació 

Els/les alumnes tenen dret a participar en el funcionament i la vida del Centre en els 

termes que preveu la legislació vigent. 

 

Els membres del consell de delegats/des tenen el dret de conèixer i consultar la 

documentació administrativa del Centre necessària per a l’exercici de les seves 

activitats, a criteri del director/a del Centre, sempre que no pugui afectar el dret a la 

intimitat de les persones. 
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El Centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats/des i protegir 

l’exercici de les seves funcions per part dels seus membres. 

 

Dret de reunió i associació 

Els/les alumnes tenen dret a reunir-se en el Centre. Aquestes reunions es podran 

efectuar en horari lectiu. 

 

Els/les alumnes tenen dret a associar-se, així com a la formació de federacions i 

confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord 

amb la legislació vigent. 

 

Dret d’informació 

L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions 

d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu Centre com sobre aquelles que 

afectin altres centres educatius. 

 

Dret a la llibertat d’expressió 

L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb 

llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 

respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

 

 

Dret a l’orientació escolar, formativa i professional 

L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i 

la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus 

coneixements i les seves capacitats. 

Per tal de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport adequat de l'administració 

educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i 

institucions. 

Per tal de possibilitar aquest dret, els tutors/res de grup tenen assignada, a més del 

temps corresponent a classes de tutoria, una hora setmanal destinada a l’acció de 
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tutoria individual. A més, també disposen d’una hora de visita setmanal fixa per atendre 

als pares o tutors legals dels/les alumnes. 

 

Dret a la igualtat d’oportunitats 

L'alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de 

tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les 

condicions adequades que garanteixin una igualtat d'oportunitats real. 

L'administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l'establiment d'una política 

d'ajuts adequada i de polítiques educatives d'inclusió escolar. 

 

Dret a la protecció social 

L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. 

En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que 

necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que 

l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

L'administració educativa ha d'establir les condicions oportunes per tal que l'alumnat 

que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en 

la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant. L'alumnat que 

cursi nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l'ajut necessari per tal 

d'assegurar el seu rendiment escolar. 

 

 

 

Dret a la protecció dels drets de l’alumnat 

Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una 

transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest Decret o del seu 

exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels 

seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director/a del Centre. 

Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al Consell 

escolar, el director/a ha d'adoptar les mesures adequades d'acord amb la normativa 

vigent. 
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Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del 

Departament d'Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser 

objecte de recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 

 

Gestió de conflictes mitjançant el servei de mediació 

L’alumnat podrà gestionar els seus conflictes mitjançant el servei de mediació. 

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció 

d’un equip de mediació, amb formació específica i imparcial, amb l’objecte d’ajudar les 

parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Els processos de mediació poden utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió 

de conflictes interpersonals, que són freqüents en els centres docents, i no estan 

necessàriament tipificats com a conductes contràries a la convivència en el Centre. 

Els principis de mediació són: voluntarietat, imparcialitat, confidencialitat i caràcter 

personalíssim. 

S’ofereix la mediació en la gestió de conflictes generats per les conductes dels/les 

alumnes contràries a les normes de convivència del Centre o greument perjudicials per 

a la convivència en el Centre, que hagin originat un perjudici a altres, llevat que es doni 

alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que s’hagi produït una agressió, amenaça, humiliació o vexació a algun 

membre de la comunitat educativa, si s’ha emprat greu violència o intimidació, o 

si es tracta d’una reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les 

normes de convivència del Centre. 

b) Que ja s’hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el 

mateix alumne/a, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el 

resultat d’aquests processos. Es pot oferir, també, la mediació com a estratègia 

de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una 

sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous 

elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir. 

 

 

 



  

 

53             

Inici de la mediació 

Qualsevol alumne/a, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del 

context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar prendre part en un procés de mediació per 

tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte. 

Així mateix, un cop detectada una conducta contrària a les normes de convivència del 

Centre es pot oferir a l’alumne/a la possibilitat de resoldre el conflicte per la via de 

mediació, llevat dels casos esmentats a l’apartat anterior. Si el procés de mediació es 

duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el Centre ha de disposar de la 

confirmació expressa de l’alumne/a i, si és menor dels seus pares o tutors, en un escrit 

dirigit al director/a del Centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir  

l’acord a què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment 

sancionador i s’interrompen els terminis de prescripció previstos als articles 37 i 48, i no 

es poden adoptar les mesures provisionals recollides a l’article 44, o bé se suspèn 

provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat. 

 

Desenvolupament  de la mediació 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició 

d’aquest, per  persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a 

mediadors/es. 

Si el procés s’inicia a partir l’acceptació de l’oferiment de mediació feta pel Centre en la 

gestió d’un conflicte, el director/a ha de proposar, en el termini màxim de dos dies 

hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal 

d’administració i serveis del Centre, que disposin de formació adequada per conduir el 

procés de mediació. 

El director/a també pot designar un alumne/a perquè col·labori amb la persona 

mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord 

entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne/a és voluntària. La persona 

mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne/a s’ha de posar en contacte amb la 

persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne/a de resoldre 

el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas.  



  

 

54             

Quan s’hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o 

s’hagi sostret aquest material, el director/a del Centre o la persona en qui delegui  ha 

d’actuar en el procés de mediació en representació del Centre. 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per 

concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què 

vulguin arribar. 

 

Finalització de la  mediació 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. Si la solució 

acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte. 

Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es 

disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes. 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions 

reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l’alumne/a i, si és 

menor, els seus pares o tutors legals i, en quin termini s’han de dur a terme. Només 

s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions 

reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la 

reparació econòmica de dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no 

lectiu, en benefici de la comunitat del Centre. 

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, 

produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la 

persona mediadora ho comunicarà per escrit al director/a del Centre i l'instructor/a de 

l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari. 

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de 

reparació per causes imputables a l'alumne/a o als seus pares/tutors legals, la persona 

mediadora ho ha de comunicar al director/a del Centre per tal d'iniciar l'aplicació de 

mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de 

mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director/a del 

Centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent. Des 

d'aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos als articles 37 i 48 i es 

poden adoptar les mesures provisionals previstes a l'article 44 d'aquest Decret. 
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Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no 

accepti la mediació, les disculpes de l'alumne/a o el compromís de reparació ofert, o 

quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a 

la voluntat de l'alumne/a, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància 

que pot disminuir la gravetat de la seva actuació, d'acord amb el que disposa l'article 

31.1 d'aquest Decret. 

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï 

manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància 

que faci incompatible la continuació del procés de mediació d'acord amb els principis 

establerts en aquest títol. 

El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la 

designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana 

Santa interrompen el còmput del termini.  

 

5.2   Dels seus deures 

El mateix Decret que estableix els drets, també recull els deures dels/les alumnes que 

es detallen a continuació. 

 

Deure de respecte als altres 

Els/les alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels 

membres de la comunitat educativa. 

 

Deure d’estudi 

L'estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves 

aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat 

d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

 

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

 

- Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la 

programació general de Centre i respectar els horaris establerts. 

- Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves  

funcions docents. 
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- Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys/es 

en les activitats del Centre. 

 

Deure de respectar les normes de convivència  

- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els 

membres de la comunitat educativa. 

- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

- Respectar el caràcter propi del Centre, el qual queda reflectit en el seu       

Projecte Educatiu de Centre, d’acord a la legislació vigent. 

- Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 

instal·lacions del Centre i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica 

com a part integrant de l’activitat escolar. 

- Complir el Reglament de règim interior del Centre. 

- Respectar i complir les decisions del òrgans unipersonals i col·legiats i del 

personal del Centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin 

que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el 

Reglament de règim interior del Centre i la legislació vigent. 

- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat  

escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, 

de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el Centre. 

- Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de 

l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules. 

 

5.3    De les normes de convivència 

Per tal de garantir la correcta realització de les activitats acadèmiques, el respecte 

entre tots els membres de la comunitat educativa, el funcionament general i l'ús 

correcte de les dependències i instal·lacions del Centre, cal que es coneguin les 

normes de convivència següents: 

 

a. Referents al comportament al Centre: 

- Totes les que es relacionen a l'apartat de l'assistència i puntualitat. 

- Totes aquelles que es relacionen a l'apartat de permanència en el Centre. 
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- Estar dins de l'aula i anar pels passadissos amb correcció. 

- Cuidar la higiene personal i portar roba adequada per a les activitats que 

s'hagin  de realitzar. 

- Ser dins la classe quan entra el professor/a. 

- Mentre duri la classe, l'alumne/a no es pot aixecar sense permís. 

- L'alumne/a no pot interrompre l'explicació del professor/a amb cap comentari 

inapropiat. 

- Sempre podrà demanar la paraula per poder fer aquelles preguntes que li 

permetin aclarir dubtes. 

- Parlar amb correcció als companys/es, als professors/es i a tot el personal 

del Centre. 

- No ha de tenir actituds incorrectes ni amb els companys/es, ni amb els  

professors/es ni amb el personal del Centre. 

- L'alumne/a no pot portar gorra, ni aparells digitals de reproducció d’àudio i 

vídeo. 

- Està prohibit fer qualsevol tipus d’enregistrament sonor i/o visual de 

qualsevol dels/les membres que formen part de la comunitat educativa a 

excepció d’aquells que s’hagin de realitzar fruit d’una activitat programada 

pel Centre. 

- No ha d’embrutar l'aula ni fer malbé el material de l'aula ni el dels seus 

companys/es.  Tampoc no ha d'embrutar la resta d'espais ni malmetre´n el 

mobiliari. 

- Entre hores de classe l’alumnat no ha de sortir de l'aula, si no és 

absolutament necessari.  

- Per motius d’higiene i neteja, per a fomentar el respecte a l’entorn i a totes 

aquelles persones que estudien, treballen o utilitzen els serveis del Centre, 

no es llençaran objectes ni papers a terra, ni es faran accions que embrutin 

les dependències interiors o exteriors de l’Institut. Ha de fer servir els 

contenidors de recollida selectiva de forma adient. Així mateix no es poden 

consumir menjars ni begudes a les aules-grup, aules específiques, 

laboratoris, biblioteca, pavelló. Els espais concebuts per menjar són la 

cantina i el pati, respectant sempre mantenir aquests espais nets. 
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- No es pot cridar ni formar aldarulls a les dependències i patis de l’Institut, 

mantenint en tot moment una actitud responsable que faciliti la convivència, 

el treball i l’estudi. 

- No es pot fer ús del mòbil al centre. En cas que durant una activitat escolar 

se’n faci ús o s’activi, el professorat retirarà el mòbil de l’alumne/a i el lliurarà 

a direcció. Aquest fet serà motiu d’una conducta contrària.  

En cas que l’alumne no vullgui lliurar el mòbil al professor l’alumne tindrà 

una conducta greu i e comunicarà el fet a Direcció. 

Direcció tornarà a reclamar el mòbil a l’alumne i si aquest continua negant-

s’hi, serà motiu d’una conducta greu. La sanció corresponet l’establirà la 

comissió de convivència en sessió ordinària. 

El mòbil es retornarà al pare, mare o tutor legal quan vingui a recollir-lo al 

Centre al cap de 5 dies hàbils a partir de la data de retirada de l’aparell. 

- A classe s’ha de mantenir una actitud d’estudi i de treball respectant en tot 

moment les indicacions del professor/a. Quan algun alumne/a no atengui 

aquesta conducta i per a garantir el dret a estudi del grup classe, el 

professor/a podrà fer abandonar l’aula a qui interfereixi l’activitat que s’hi 

desenvolupi. Anirà a la sala de guàrdia acompanyat/da pel delegat/da. El 

professor/a informarà als pares o tutors legals d’aquest fet, complimentarà el 

full d’incident corresponent i el lliurarà al tutor/a del grup. Posteriorment, 

aquest/a el presentarà al/la cap d’estudis. 

- La incidència serà tractada per la Comissió de Convivència la qual decidirà 

les mesures correctores que s’aplicaran. 

- Totes les persones vinculades a l’Institut han de respectar les pertinences 

alienes i del propi Centre. 

- Els integrants de la comunitat educativa, en qualsevol de les activitats de 

l’Institut, hauran de tenir un tracte correcte amb les persones, utilitzar un 

vocabulari adequat i mantenir les normes bàsiques d’educació i de respecte 

als altres. 

- L’alumnat no pot invitar al recinte escolar persones alienes a la comunitat 

educativa, sense estar degudament autoritzats. 

- D’acord amb la normativa aplicable està prohibit fumar a l’interior del recinte 

escolar. Així mateix, no es pot vendre ni consumir begudes alcohòliques en 

el Centre. 
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- L'alumne/a no pot menjar res dins l'aula mentre duri la classe. Els espais 

concebuts per menjar són la cantina i el pati, respectant sempre el 

manteniment d’aquests espais nets. 

- Portar a classe els llibres i materials necessaris. 

- Lliurar als pares o tutors legals qualsevol escrit  que li sigui facilitat  pel 

Centre, retornant-lo, si escau, amb el resguard degudament i autènticament 

signat. 

- Fer les tasques encomanades pels professors/es i estudiar diàriament a 

casa. 

 

b) Referents al comportament amb els seus companys/es: 

- No pertorbar la marxa de les classes i col·laborar amb els seus 

companys/es en les activitats escolars. 

- Evitar els jocs violents que puguin posar en perill la integritat física d'altres 

companys/es o d'ells/es mateixos/es. 

- Evitar qualsevol tipus d'agressió, sigui física o verbal, amb els company/es. 

- No han de barallar-se ni respondre de forma agressiva davant de conductes 

no correctes del seus companys/es, cal que s'adrecin a un professor/a i 

aquest/a ja determinarà l’actuació que caldrà dur a terme. 

- Evitar  molestar els companys/es que estan rebent classe. 

 

 

c) Referents al comportament a les aules-grup, aules específiques, laboratoris, 

pavelló 

- Com a norma general, l’alumnat no pot romandre a les aules, laboratoris, 

gimnàs,.. sense la presència d’un professor/a. Durant el temps d’esbarjo 

els/lesalumnes estaran al pati, biblioteca o cantina. El professorat tindrà cura i 

responsabilitat de tancar l’aula un cop acabada la classe. 

- Davant la situació que un professor/a hagi d’absentar-se un moment de classe, 

enviarà al delegat/sotsdelegat a la Sala de Guàrdia per buscar a un professor de 

guàrdia perquè el substitueixi a l’aula mentre l’altre professor surt. Si no hi ha 

cap professor de guàrdia, es por anar a buscar a un membre de Direcció, i si 

tampoc pot anar, el professor d’aula no podrà sortir i deixar sols als alumnes.  
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- Si un professor/a falta, el professor/a que estigui de guàrdia es farà càrrec 

d’aquesta aula. 

- Si s’ha de canviar d’aula entre classes, aquesta operació es farà amb la màxima 

diligència per tal de no endarrerir l’inici de la classe. El professor/a podrà 

considerar el retard com a falta de puntualitat, als efectes de control 

d’assistència. El professorat de VIP, tecnologia, música, educació física o que 

realitza una atenció individualitzada anirà a buscar l’alumnat a la seva aula de 

referència. 

- L’alumnat ha de portar a classe els llibres i els materials necessaris per a 

desenvolupar les activitats previstes, ha de participar i prestar atenció a les 

activitats que es portin a terme sense dificultar el seu normal desenvolupament. 

- Els/les alumnes són responsables de la custòdia de les seves pertinences. 

Quan es traslladin d’aula s’enduran tot el material que necessitin. 

 

d)  Referents al comportament i ús de la biblioteca 

La biblioteca és un lloc de recerca d’informació i documentació i d’estudi. Alhora és un 

servei que es dóna als/les membres de la comunitat per a accedir al fons bibliogràfic 

del Centre i a Internet i per tant cal regular-ne el seu funcionament des del punt de vista 

de l’usuari. 

 

Per fer ús de la biblioteca i de les eines informàtiques de consulta cal ser alumne/a del 

Centre. En qualsevol moment el professor/a responsable podrà demanar-ne la 

identificació. Per a accedir al servei d’Internet caldrà disposar de l’autorització 

corresponent. 

 

El servei de préstec de llibres es realitzarà durant el temps d’esbarjo. A l’inici de curs 

s’informarà amb un quadre horari de l’ús de la biblioteca. La pèrdua o el deteriorament 

d’un llibre suposarà la seva reposició o pagament. 

 

Els usuaris que no respectin el silenci i l’ambient de treball necessaris a la biblioteca en 

seran exclosos durant aquell dia i se’n deixarà constància escrita.  

 

e) Referents al comportament i ús de la cantina/Music Food 
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 La cantina està destinada a l’ús de la comunitat educativa de l’Institut en l’horari 

establert, el qual s’exposarà en un lloc visible. 

 

En aquest espai es guardarà l’ordre i no es provocaran aldarulls ni situacions que 

perjudiquin el normal funcionament o molestin els usuaris. 

La persona encarregada dels esmorzars i/o professor de guàrdia podrà fer fora de 

l’establiment a qui es comporti inadequadament i, si considera la conducta perjudicial 

per al normal funcionament, ho posarà en coneixement de l’equip directiu. 

 

5.4   De l'assistència i puntualitat a classe 

- Els/les alumnes han d'assistir obligatòriament a classe. L'assistència a classe és 

un dret i un deure dels/les alumnes, i significa el mitjà més important per assolir 

els objectius educatius del Centre. Per aquest motiu cal seguir les indicacions 

establertes en aquest Reglament. 

- Els/les alumnes arribaran al Centre amb el temps suficient per ésser presents a 

les aules respectives al començament de la classe, amb la puntualitat exigida 

per l'horari escolar. 

- L'alumne/a que s'incorpori amb retard al començament de la classe, sigui la 

primera o qualsevol altra, haurà de justificar el motiu davant del tutor/a 

corresponent. Si no se li acceptés la justificació com a vàlida es considerarà 

com a retard injustificat. Si el retard a classes és reiteratiu (6 retards) podrà 

considerar-se com una falta que mereix una amonestació escrita. 

- L'assistència dels/les alumnes a les classes i altres activitats obligatòries serà 

controlada diàriament pels professors/es corresponents. 

- L'alumne/a que tingui 6 faltes d'assistència injustificades serà amonestat/da per 

escrit i es considerarà que ha comès una conducta contrària. 

 

S'estableixen els següents mecanismes de comunicació amb els pares o tutors legals 

sobre l'assistència a classe dels/les alumnes i uns models corresponents a 

autoritzacions o justificacions per als casos d'inassistència: 

  

- En cas de no poder assistir al Centre, el pare, mare o tutor/a legals trucaran 

el mateix dia per informar-ne. 
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- El pare, mare o tutor/a legals vetllaran per justificar ràpidament i per escrit 

(segons model de justificant del Centre) les faltes d’assistència del seu fill/a. 

- Quan els supòsits anteriors no es donin  el tutor/a comunicarà per escrit als 

pares o  tutors  legals   les faltes  d'assistència  injustificades dels seus 

fills/es mitjançant el full de seguiment acadèmic. Les dates de lliurament 

d’aquest full seran comunicades prèviament en la primera reunió de pares 

d’inici de curs. 

- Quan es detecti l'absència reiterada d'un alumne/a sense causa justificada 

prèviament, el tutor/a es posarà en contacte amb els seus representants 

legals telefònicament, o, en cas d'absència, per correu certificat. 

 

L'absència d'algun professor/a no implica la suspensió de la classe; caldrà, doncs, 

quedar-se a l'aula esperant el professor/a de guàrdia i atenir-se a les seves indicacions. 

Si no hi anés cap professor/a, caldrà que el delegat/da de curs s'adreci a la sala de 

professors o al membre de l’equip directiu present en el Centre per aclarir la situació. 

 

Respecte al document que enregistra tot el protocol d’actuació de control i absentisme ( 

Pla local de prevenció i control de l’absentisme escolar) es troba dins de l’annex 1.  

 

5.5   De la justificació de les faltes d'assistència 

Es consideraran faltes injustificades: 

 - Aquelles que no es justifiquin al tutor/a en un termini de tres dies. 

 - Les faltes comeses sistemàticament a primeres hores de classe. 

 

Les faltes d'assistència podrà justificar-les el pare, la mare o tutor/a legal de l'alumne/a, 

o bé el mateix/a alumne/a si té majoria d'edat, amb un imprès que recollirà a la 

consergeria del Centre. 

 

No s'admetran justificacions per qüestions personals sense especificar-ne el motiu. 

Les faltes per malaltia o altres motius de tipus mèdic es justificaran a la matèria 

d'Educació física, quan sigui per incapacitat transitòria o crònica de tipus físic, amb una 

documentació mèdica. 

En cas que la falta d’assistència al Centre impedeixi realitzar un examen caldrà un 

justificant mèdic per poder realitzar-lo un altre dia. 
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Si un alumne/a té una conducta que li impedeix realitzar alguna activitat extraescolar es 

podrà revisar la seva participació, si havent-ho sol·licitat amb instància a la secretaria 

del Centre, es donen les següents circumstàncies: 

 

 Durant el curs no ha tingut cap expedient 

 No hi ha cap més conducta durant els dos mesos anteriors a l’última 

falta 

 Realitza un treball encomanat per la comissió de convivència amb 

valoració positiva. Aquest treball restarà guardat als arxius del Centre 

durant tot el curs escolar. 

 

Aquesta excepció només es podrà realitzar un cop al curs. 

Cal tenir en compte que les sortides a Expotècnia dels/les alumnes de 4t i les sortides 

de tutoria d’inici de curs dels grups d’adaptació, aula oberta i aula d’acollida seran 

d’assistència obligatòria per a tot l’alumnat. 

Si es produís el cas que un alumne/a no pot participar en una sortida que ja s’hagués 

pagat es realitzarà la devolució del 50% de l’import de la sortida si l’alumne/a ho 

sol·licita amb una instància a secretaria del Centre en el termini dels 10 dies lectius  

posteriors a la sortida.  

Només s’admetran sol·licituds per: 

o malaltia (amb justificant mèdic) 

o conducta contrària (que s’hagi donat un cop efectuat l’import de la 

sortida) 

Si es donés el cas que el pagament s’ha fet a una empresa externa al centre com a 

part del pagament total o parcial de l’activitat (allotjaments, vols, entrades a 

espectacles…), els diners no es retornaran en cap cas. 

 

5.6   De la permanència dels/les alumnes en el Centre 

Els/les alumnes tenen l'obligació de romandre a les dependències del Centre durant el 

seu horari escolar, el qual inclou les hores d'esbarjo i les activitats que s'hi organitzen. 

Si un alumne/a ha de sortir del Centre, és imprescindible que el pare, mare o tutor/a 

legal el/la passi a recollir per les dependències del Centre i signarà el justificant 

corresponent. Si aquesta persona no és cap dels seus pares o representants legals 
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caldrà que porti una autorització signada pel pare/mare o tutor/a legal (model facilitat 

pel Centre). 

 

5.7   De la inassistència a classe per raons generals 

En l'Ensenyament Secundari Obligatori, el Consell escolar podrà determinar que  a 

partir de 3r curs la inassistència a classe dels/les alumnes no tingui la consideració de 

falta ni sigui objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l'exercici del dret de 

reunió, hagi estat prèviament sol·licitada i autoritzada pel consell escolar, i sigui 

justificada pels seus pares o tutors legals.  Només es podrà fer ús d’aquest dret una 

vegada per trimestre i per un únic dia.            

 

Com a criteri general, el dret i deure d’assistir a classe no el pot anul·lar un acord 

col·lectiu. L’alumnat que no secundi la no assistència a classe, romandrà a l’aula amb 

el professor/a corresponent. 

 

El professorat assistirà a classe amb normalitat i prendrà nota de les incidències. Si la 

no assistència a classe ha estat comunicada prèviament per escrit i amb l’antelació 

suficient (mínim 7 dies hàbils) a la direcció del Centre, el professorat explicarà la 

matèria que segons el seu criteri consideri oportuna, en base a les circumstàncies. Si 

no s’ha comunicat a la direcció del Centre, el professorat assistirà a classe, passarà 

llista i impartirà els continguts previstos. 

  

5.8 Dels delegats/des i sots-delegats/des de classe 

Caldrà establir mecanismes que facilitin la participació de la comunitat educativa en el 

funcionament general dels centres docents. Així mateix el Decret de drets i deures dels 

alumnes estableix per als /les alumnes el dret a participar en el funcionament i la vida 

del Centre. 

 

L’Institut pretén, mitjançant aquest Reglament, estructurar el model de participació de 

l’alumnat en la dinàmica funcional i organitzativa, tant de les activitats ordinàries com 

en les extraordinàries i establir els mecanismes que canalitzin les iniciatives de 

l’alumnat, afavorint-les i fomentant-les. 
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Els delegats/des de grup són els interlocutors directes dels/les alumnes davant dels 

òrgans de gestió i de representació del Centre. La seva participació en la dinàmica 

funcional ve a assegurar que, en la presa de decisions i en la planificació general de les 

activitats, la veu i els interessos de l’alumnat hi estiguin representats. 

 

5.8.1 Procediment d’elecció 

- A l’inici de cada curs cada grup escollirà, per votació directa, un delegat/da i 

un sots-delegat/da d’entre els voluntaris que es presentin i, si no n’hi ha, 

entre els proposats pel tutor/a. El procés el realitzarà el tutor/a, segons el 

calendari establert per la direcció del Centre. De la votació se n’aixecarà 

acta i es lliurarà al coordinador/a d’ESO.  

- L’alumne/a que obtingui un major nombre de vots serà designat per exercir 

les funcions de delegat/da i el/la següent en nombre de vots serà designat 

per exercir les de sots-delegat/da. La resta de candidats que hagi obtingut 

vots quedaran com a suplents. En cas d’empat es realitzarà una segona 

votació. Les incidències seran resoltes en el mateix moment pel tutor/a i 

figuraran a l’acta. 

- Són electors i elegibles tots els/les alumnes que formen part del mateix grup 

classe. 

- Si la votació es fa sobre els designats elegibles pel tutor/a i els elegits/des 

no accepten la representació, el tutor/a designarà el delegat/da i el sots-

delegat/da, atenent a criteris de responsabilitat personal per a desenvolupar 

la tasca. Aixecarà una acta on es reflectirà la no acceptació de la 

responsabilitat per part de ningú i la proposta raonada de nomenament. 

- Els nomenaments de delegats/des i de sots-delegats/des tindran la vigència 

d’un curs escolar. Podran ser rellevats dels seus càrrecs per mitjà d’una 

nova votació quan ho sol·liciti un terç del grup. El delegat/da podrà demanar 

la substitució en el càrrec, mitjançant una petició escrita dirigida al tutor/a, 

exposant les causes de la renúncia. Si és acceptada durant el curs en què 

ha estat escollit, el candidat/ta que segueixi en nombre de vots ocuparà el 

càrrec vacant. En cas de no haver suplents, es procedirà a una nova elecció 

per a cobrir el càrrec de sots-delegat/da. Així mateix podrà ser destituït de 

delegat/da pel director/a quan el seu comportament (acumulació de 

conductes contràries) no respongui a l’exigència del càrrec. 
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- Si es produeixen substitucions en els càrrecs de delegat/da i sots-

delegat/da, el tutor/a les comunicarà mitjançant una acta al coordinador/a 

d’ESO. 

 

5.8.2 Funcions dels delegats/des 

El delegat/da i el sots-delegat/da dependran funcionalment del tutor/a del grup i 

representaran els/les alumnes integrants del grup i tindran les funcions o competències 

que li són atribuïdes per aquest Reglament de règim interior. 

 

Els delegats/des s'elegeixen a nivell de classe. Són representats dels estudiants que 

els/les han escollits i, per tant, revocats per ells mateixos/es quan considerin que no 

compleixen el paper que els havien encomanat. 

Qualsevol estudiant és elegible  com a delegat/da. 

 

Són funcions del delegat/da de grup: 

- És portaveu en tot moment de la voluntat dels seus companys/es i defensa 

els seus drets. 

- Fa d'interlocutor en qualsevol problema entre els/les alumnes i els /les 

professors o els òrgans de govern del Centre. 

- Potencia la participació i associativisme dels/les alumnes. 

- Ha de ser informat i ha de mantenir informats els/les alumnes de les 

decisions preses pels òrgans col·legiats del Centre sobretot d'aquelles que 

els afecten. 

- Té dret a reunir-se en el Centre amb els delegats/des de les classes restants 

i/o representants dels alumnes al Consell escolar. Tots aquests, 

delegats/des electes i representants dels/les alumnes en el Consell escolar, 

constituiran el consell de delegats/des. 

- Ajuda i intercedeix a favor de qualsevol dels seus companys/es que ho 

pugui necessitar. 

- Pot assistir a la part de les sessions d'avaluació en què es parla del 

funcionament general del seu grup. 

- És responsable de tancar els llums i les finestres de la seva aula sempre 

que el grup en marxi i de demanar al professorat que la tanqui amb clau. 
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- És responsable del full de faltes d’assistència de la seva classe quan 

excepcionalment s’utilitzin. 

- Ha de comunicar a tutor/a qualsevol desperfecte que es produeixi a la seva 

aula. 

- Cal que avisi el professor/a de guàrdia en cas d'absència del professor/a. 

 

Són funcions del sots-delegat/da: 

- Substituir el delegat/da en cas d’absència. 

- Col·laborar amb el delegat/da en la realització de les seves funcions. 

- Acompanyar i donar suport al delegat/da en les funcions de representació. 

 

CAPÍTOL 6   Dels pares 

 
6.1  Dels seus drets 

Els pares estaran representats en els òrgans col·legiats del Centre, tal com es preveu 

en la legislació vigent. 

 

Els pares seran atesos per qualsevol membre del Centre, sempre i quan hagin 

sol·licitat prèviament la visita, exceptuant aquells casos que la urgència aconselli una 

atenció immediata.  

 

Els pares poden demanar hora al tutor/a, sempre que ho creguin convenient, per tractar 

temes relacionats amb el seu fill/a. Si  hi hagués un problema amb una matèria 

determinada, primer el tractaran amb el tutor/a i aquest els adreçarà al professor/a 

concret o a la direcció, segons cregui oportú. 

 

Es fomentarà la col·laboració entre pares i professors/es mitjançant reunions 

periòdiques. 

 

Els pares tenen dret a constituir associacions de pares (AMPA) i/o formar-ne part. 

L´AMPA podrà disposar de les instal·lacions del Centre per reunir-se o celebrar algun 

acte relacionat amb la seva formació com a pares d'alumnes, sempre que hagi 

sol·licitat les instal·lacions i se li hagi atorgat el permís per part de la direcció del 

Centre. 
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L´AMPA podrà disposar de les instal·lacions del Centre per realitzar activitats 

extraescolars, sempre que hagin arribat a un acord amb la direcció. 

 

A l’incorporar un alumne/a al centre es signarà la corresponent carta de compromís 

educatiu que recull els elements principals de la relació entre els alumnes, la familia i 

l’escola. 

 

 

 

 

 

6.2  Dels seus deures 

El pares o tutors legals d'alumnes menors d'edat no emancipats econòmicament tindran 

el deure de personar-se en el Centre sempre que hi siguin convocats. En cas contrari 

no tindran dret a reclamar pel que fa a les decisions de tipus col·lectiu que s’hi 

prenguin. 

 

Quan es tracti d'una convocatòria particular, es concertarà amb el tutor/a una hora de 

visita sempre dintre de l'horari escolar. En el cas de la no compareixença després de 

tres convocatòries, el Centre prendrà unilateralment les decisions oportunes. 

 

Els pares  o tutors legals tenen el deure de trucar al Centre en cas que el seu fill/a no 

pugui assistir a classe, justificar les faltes no més tard dels tres dies lectius posteriors a 

la mateixa i signar els comunicats que el professorat els adreci per deixar constància 

que els han llegit.  

 

L´AMPA és la responsable dels/les alumnes que assisteixen a les activitats 

extraescolars que organitzin, i complirà la normativa vigent pel que fa a aquestes 

activitats. 
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CAPÍTOL 7   Del personal d'administració i serveis 

El personal administratiu i subaltern del Centre farà les funcions i estarà sotmès al 

Reglament de la llei de la funció pública i els diferents Decrets que la desenvolupen, 

atenent allò que la direcció pugui disposar, segons atribucions, com: horari, serveis, 

etc.. 

 

Les funcions corresponents al PAS estan regulades per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d’educació i per les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres 

públics d’educació secundària per al curs vigent. 

 

Drets del personal d’administració i serveis 

- Disposar dels mitjans i materials adients per poder realitzar la seva feina, 

segons les disponibilitats de l’Institut. 

- Participar en el Consell escolar del Centre, tant com a membre com a 

elector/a. 

- Consultar i conèixer els acords del Consell escolar i qualsevol altra 

documentació administrativa que l’afecti, llevat d’aquells aspectes regulats 

per la Llei de Protecció de dades personals. 

- Ser consultat/da i informat/da pels seus representants, sobre els temes a 

tractar i els acords que s’adoptin en el Consell escolar del Centre. 

- Ser informat/da d’aquelles circumstàncies que li puguin afectar laboralment 

o professionalment i tenir accés a la legislació. 

- Formular davant el director/a de l’Institut aquelles iniciatives, suggeriments o 

reclamacions que consideri adients. 

- Participar en activitats de formació que afavoreixin la millora de la qualitat i 

de la satisfacció en la feina. La direcció de l’Institut facilitarà l’assistència 

quan tinguin relació directa amb les activitats desenvolupades i quedi 

garantit el normal funcionament dels serveis. 
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- D’expressar-se lliurement sense perjudicar els drets individuals i col·lectius 

que els membres de la comunitat educativa tenen. 

 

Deures del personal d’administració i serveis 

A més dels deures laborals i de conducta implícits a la condició de personal de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya, regulats per la legislació aplicable, de 

manera específica en el Centre es fixen: 

 

- Comportar-se amb correcció en les relacions amb els administrats i procurar 

en tot moment donar el màxim ajut i formació. 

- Procurar el propi perfeccionament professional utilitzant els mitjans que, 

amb aquesta finalitat, faciliti la Generalitat de Catalunya i el propi Centre. 

- Participar en els òrgans col·legiats de l’Institut tant com a membre com a 

elector/a. 

- Participar en aquelles activitats de formació que afavoreixin l’exercici de la 

seva feina i de manera especial en les organitzades en el marc de formació 

de Centre. 

- Facilitar dades personals que garanteixin la seva localització en cas de 

necessitat i altres dades de formació acadèmica i contínua. 

- Respectar i complir el present Reglament de règim interior i els documents 

que el Centre té establerts per al normal desenvolupament de l’activitat. 

- Complir els acords presos pels òrgans de govern i pel Consell escolar del 

Centre. 

- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques dels membres de la comunitat educativa. 

- Tenir la deguda reserva dels assumptes que coneix per raó de les seves 

funcions, fent un ús adequat de la informació de què disposi. 

- Assistir a les reunions a què estigui convocat/da per algun òrgan de gestió 

del Centre. 

- Complir l’horari i justificar els seus retards i absències segons la normativa 

vigent. En cas de no poder assistir o no poder arribar amb puntualitat, haurà 

de comunicar-ho amb suficient antelació al secretari/a per tal de poder 

prendre les mesures adients per cobrir el servei. 

- Complir els terminis en la realització de les tasques encarregades. 
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- Contribuir al bon funcionament de l’Institut, fer bon ús de les instal·lacions i 

comunicar aquelles situacions o anomalies que perjudiquin aquest fi. 

- Afavorir la creació d’una percepció positiva de les famílies i de la societat en 

general vers l’Institut. 
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CAPÍTOL 8   Del Funcionament de l'activitat docent 

Tot i considerant l'activitat docent a l’aula com a nucli fonamental de la tasca educativa, 

caldrà crear aquelles condicions que potenciïn una interrelació entre professor/a-grup 

d'alumnes per estimular totes les iniciatives que generin un clima favorable en el qual 

es pugui restar obert, en tot moment, a les necessitats que sorgeixen en el nostre medi 

social. 

 

8.1   Dels departaments 

Correspon als departaments l'elaboració i actualització, abans de l'inici de curs, del 

disseny curricular de les diferents matèries que tenen assignades. 

 

La programació de cada matèria ha d'especificar: 

 

  Els continguts i els objectius a assolir. 

  La seva temporalització. 

  La metodologia i plans d'actuació a seguir. 

  Les estratègies d’avaluació i els criteris que es consideraran. 

  Les activitats complementàries o extraescolars que s'hauran de programar en 

funció de continguts i objectius. 

 

Cada departament realitzarà reunions periòdiques per tal d'estudiar el 

desenvolupament de la programació, analitzar els resultats que s'obtenen i  acordar, si 

cal, les adaptacions pertinents. 

 

8.2   Dels professors/es 

Al començament de cada crèdit, el professorat exposarà el programa als seus alumnes 

i els acords del departament corresponent sobre criteris d’avaluació. 

 

8.3   De les avaluacions 

L'avaluació continuada és l'activitat educativa i sistemàtica de seguiment dels alumnes 

que duu a terme el professor/a per valorar-ne el procés d'aprenentatge. 

 

Es faran tres sessions d’avaluació durant el curs precedides per una sessió de 

preavaluació on es tractarà, específicament, d’aquells/es alumnes amb unes 
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necessitats educatives específiques. A més a més, es farà una sessió d’avaluació 

inicial en el primer trimestre. 

Durant les sessions d’avaluació trimestrals també s’avaluaran aquells continguts 

pendents de recuperació fins que no s’hagin assolit . 

 

Les sessions d’avaluació són sessions de treball per estudiar i valorar conjuntament el 

rendiment d'un grup d'alumnes, prendre els acords pertinents i fer-ho constar en els 

documents oficials. 

 

Abans de cada sessió d’avaluació cada professor/a haurà d'entrar les qualificacions de 

la seva matèria i de tots els/les seus/ves alumnes, en les dates indicades mitjançant el 

programari corresponent. 

 

En cada sessió d’avaluació el tutor/a ha de: 

- Fer un comentari dels resultats acadèmics. 

- Fer un comentari i establir el diàleg entre tots els professors/es de l'equip 

docent de les actituds, valors i normes. 

- Determinar mesures orientatives i correctives a nivell de grup i/o individuals. 

- Determinar les entrevistes pares-tutors/es que a nivell de grup es creguin 

convenients i/o aconsellables. 

- Aixecar acta en la que ha de constar l'assistència/absència del professorat i 

els acords presos. L'original, un cop signat per tots els professors/es 

assistents i pel professor/a tutor/a, serà entregat al/la secretari/a. 

 

Després de la sessió d’avaluació el tutor/a ha de: 

- Analitzar els resultats de l'avaluació globalment amb tot el grup-classe i 

individualment amb aquells/es alumnes que ho cregui convenient i/o 

necessari. 

 

En la sessió d’avaluació final el tutor/a ha de: 

   -  Analitzar els resultats d’ensenyament-aprenentatge obtinguts pel seu grup-

classe i fer-ne la valoració pertinent de forma escrita. Cal lliurar aquesta 

reflexió amb propostes de millora, posteriorment, a l’equip directiu. 
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8.4   De les proves d’avaluació 

Els/les alumnes tenen dret a una valoració acurada del seu progrés personal i 

rendiment escolar, per la qual cosa se’ls ha d'informar dels criteris i procediments 

d’avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament. 

 

Els/les alumnes o els seus pares o tutors legals, en el cas que siguin menors d'edat, 

tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions 

trimestrals o finals de cada curs. 

 

Els/les alumnes o els seus pares o tutors legals podran reclamar contra les decisions i 

qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s'adoptin al final d'un curs o 

de l’etapa, d'acord amb el següent procediment: 

 

  Per qualificacions obtingudes al llarg del curs d’ESO: 

- Resolució directa entre el professor/a i l’alumne/a afectat/da. 

- Si no es resolen directament entre el professor/a i alumne/a afectats, es 

presentaran al tutor/a, el/la qual les traslladarà al departament o seminari 

corresponent per tal que s’estudiïn. L’existència de la reclamació i la 

resolució adoptada es faran constar en el llibre d'actes del departament o 

seminari i es comunicaran a la junta d’avaluació del grup corresponent. 

 

  Per qualificacions finals d’ESO: 

- Per les qualificacions finals de curs o d’etapa, com també per a les decisions 

que s’hagin adoptat respecte a la promoció de curs, el Centre establirà un 

dia en què la junta d’avaluació estudiarà i resoldrà les possibles 

reclamacions, que s’hauran de presentar per escrit en el termini de 48 hores 

adreçades al director/a del Centre, que convocarà, si escau, una reunió 

extraordinària de la junta d’avaluació.  

- La decisió de la junta d'avaluació respecte a la reclamació presentada es 

prendrà per consens. En cas de no poder arribar-hi, es resoldrà per majoria 

simple i, en cas d'empat, decidirà el vot de la persona tutora. 

- Per establir el nombre de vots que representen la majoria simple, en cas que 

no sigui un nombre natural, es faran els arrodoniments segons el mètode 
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científic (decimals inferiors a 5 s’arrodoneix per defecte, decimals superiors 

o iguals a cinc s’arrodoneix per excés). 

- Les reclamacions formulades i la seva resolució raonada es faran constar en 

una acta elaborada per la persona tutora i signada pels membres de la junta 

d'avaluació. 

  

A la vista de la decisió de la junta d’avaluació, el director/a del Centre emetrà resolució 

relativa a la reclamació, resolució que es notificarà a l'interessat/da i, en el cas que sigui 

acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director/a, l'acta d'avaluació 

corresponent i es comunicarà a la junta d'avaluació del grup. 

La resolució que el director/a del Centre doni a la reclamació es podrà recórrer davant 

la direcció dels Serveis territorials corresponents, en escrit del recurrent presentat per 

mitjà de la direcció del Centre, en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà 

de la notificació de la resolució. Aquesta possibilitat s’haurà de fer constar en la 

notificació de resolució que el Centre fa arribar a l’interessat/da. 

 

Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en alguna de les causes següents: 

- La inadequació del procés d’avaluació o d'algun dels seus elements en 

relació amb els objectius o continguts de la matèria sotmesa a avaluació i 

amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent. 

- La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts. 

 

8.5   De la atenció domiciliària. 

Atenent a la Resolució EDU/3699/2007, de 5 de desembre, per la qual s'aproven les 

instruccions per establir el procediment per tal que l'alumnat que pateixi malalties 

prolongades pugui rebre atenció educativa domiciliària per part de professorat del 

Departament d'Educació s’estableix un protocol d’atenció tal i com es mostra en  

l’annex 2. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gencat.cat/diari/5029/07339114.htm
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CAPÍTOL 9  De les activitats extraescolars i excursions 

L’alumnat menor d'edat haurà de presentar prèviament l'autorització familiar. Si no la 

presenta no podrà participar en l'activitat. 

 

Les activitats d'àmbit escolar de caràcter especial (celebracions, cursets, sortides, 

estades...) proposades pels diferents estaments s´inclouran en la Programació general 

del Centre, la qual es presentarà, a l'inici de curs, al Consell escolar per a la seva 

aprovació. 

 

En cas que aparegui durant el curs una activitat no prevista però de prou interès 

col·lectiu, serà proposada, a través del coordinador/a d'activitats i serveis al Consell 

escolar per a la seva aprovació. 

 

Els professors/es que proposen una activitat, amb l'ajut del coordinador/a d’activitats, 

s'han de fer càrrec del cobrament i pagament de les despeses, de llogar el mitjà de 

transport i de lliurar tota la documentació necessària dins dels terminis previstos. 

 

En totes les sortides caldrà l'assistència d'un professor/a per a cada 20 alumnes o 

fracció.  

 

Es procurarà l’assistència mínima de dos professors/es. 

 

Es procurarà, sempre que això sigui possible, que els professors/es acompanyants 

siguin professors/es del grup o del departament/seminari que proposa l'activitat. 

 

S´entén que el comportament de tots els assistents al llarg del desenvolupament de 

l'activitat serà sempre d'una correcció absoluta, tal com escau als membres d'una 

institució educativa. En cas contrari podran aplicar-se les mateixes sancions previstes 

en el Reglament de règim interior per a aquelles faltes comeses a les dependències del 

Centre. 

 

A causa de  la situació especial que comporta la realització d'una activitat fora de les 

dependències del Centre, caldrà tenir en compte les següents pautes: 
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- L’alumnat que no mostri un comportament adient durant la realització d’aquestes 

activitats podrà ser-ne exclòs. En cas que l’activitat es faci fora del municipi, es podrà 

fer retornar cap a casa, amb les despeses que se’n generin al càrrec seu. Aquesta 

circumstància es comunicarà als pares o tutors legals i aquests hauran d’assumir-ne la 

responsabilitat. Igualment podran ser sancionats disciplinàriament, en aplicació del 

Decret de drets i deures de l’alumnat. 

 

- Els desperfectes que intencionadament o per negligència ocasioni un alumne/a durant 

les activitats extraescolars serà responsabilitat pròpia o subsidiària de la família, sense 

perjudici que es puguin adoptar les mesures disciplinàries que es considerin adients. El 

Centre declinarà qualsevol responsabilitat en cas d’intencionalitat. 

 

El mal comportament pot arribar a constituir una falta greu, quan perjudiqui 

l’organització del viatge i la imatge del Centre. 

 

Les substraccions dels objectes d’aquestes mateixes instal·lacions o altres, a banda de 

poder constituir delicte, podran ser constitutives de faltes greus o molt greus. 

El professorat participant en l’activitat no és responsable de les accions dels /les 

alumnes que comportin una responsabilitat penal. 

 

Els/les alumnes respectaran estrictament la distribució que se’ls atribueixi en els 

diferents allotjaments. 

 

Els professors/es acompanyants són els màxims responsables del grup i en 

conseqüència són expressament autoritzats per la direcció de l’Institut per prendre 

aquelles decisions que creguin convenients per al bon desenvolupament del viatge i 

imposar aquelles sancions que s’escaiguin per comportaments inadequats 

 

El finançament de les activitats extraescolars anirà a càrrec dels/les alumnes, sense 

perjudici que l’AMPA o altra entitat puguin subvencionar-les. 

 

Els/les alumnes podran promoure la realització d’un viatge final d’etapa o final 

d’estudis. Aquest ha d’estar obert, com a mínim, a tots els grups de la mateixa edat 

d’escolarització.  
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Es prioritzaran les sortides escolars llargues per als alumnes de 4t d’ESO. 

Els/les alumnes inscrits/es hauran de col·laborar en les activitats que s’organitzin amb 

aquesta finalitat, que estaran supervisades per la coordinació d’activitats i serveis. Des 

del mateix moment en què s’iniciï l'activitat, caldrà que es concretin amb absoluta 

claredat les activitats i horaris que s'han de dur a terme. 

 

És especialment important que els/les alumnes respectin l’horari d’activitats i sortides 

establert per a cada cas. El seu incompliment perjudica greument el desenvolupament 

del viatge. 

 

En cas que  es produís el retard d'un alumne/a en l'horari previst, o bé altres situacions 

imprevistes, hom procedirà de la següent manera: 

 

Quan siguin dos o més els professors/es acompanyants s'intentarà prosseguir 

l'activitat prevista; al mateix temps, un d'ells/es realitzarà les gestions 

necessàries per localitzar els/les absents, o bé solventar l'imprevist. En cas 

d´allargar-se l'absència o els tràmits de la gestió, el professor/a es posarà en 

contacte amb l'Institut i, si ho considera oportú, amb les autoritats competents, 

així com també amb els pares o tutors legals dels/les alumnes afectats. 

 

És recomanable la participació de tot l’alumnat en les sortides que es programen. En 

els casos de no participació (degudament justificats) els/les alumnes realitzaran un 

treball encomanat pel professorat que organitza la sortida. 

En les sortides on s’hagi de fer una reserva econòmica per dur-la a terme, s’haurà de 

considerar una paga i senyal tant del lloc on es realitza com de l’autobús. 

 

Una sortida podrà dur-se a terme si compleix les següents condicions: 

- Haver estat aprovada, prèviament, pel Consell escolar del Centre. 

- Que la participació de l’alumnat a qui va dirigida l’activitat ha de ser: 

o 50% en les matèries comunes i en les matèries optatives i quan 

només afectin l’hora del professor/a que organitza la sortida. 

 

Aquests percentatges es treuen a partir del nombre total d’alumnes que poden realitzar 

l’activitat. 
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No podrà participar en activitats extraescolars aquell alumne/a que: 

- estigui sancionat/da amb una conducta greu. Aquest/a no podrà realitzar 

activitats extraescolars durant un mes, comptat a partir de la data en què 

s’hagi imposat la sanció. 

- Estigui sancinat/da per un expedient: 

o Si és el primer expedient de l’alumne/a, aquest/a no podrà realitzar 

activitats extraescolars durant el trimestre en què s’hagi realitzat 

l’expedient. 

o Si és un segon expedient no podrà realitzar activitats extraescolars 

durant tot el curs. 

 

A les activitats extraescolars de tipus lúdic no hi podrà participar aquell alumne/a que 

presenti un interès acadèmic nul. 

Si es produís el cas que un alumne/a no pogués participar en una sortida que ja 

s’hagués pagat, es procediria a la devolució de l’import de la sortida, prèvia sol·licitud 

per part de l’alumne/a mitjançant una instància a la secretaria del Centre, en el termini 

dels 5 dies lectius posteriors a la sortida. 

 Només s’admetran sol·licituds per: 

o Devolució 100%: Malaltia (amb justificant mèdic) 

o Devolució 50%: Conducta Contrària (quan s’hagi produït posteriorment al 

pagament de la sortida) 

o No devolució: Conducta Greu (quan s’hagi produït posteriorment al 

pagament de la sortida) 

 

És imprescindible que l’alumne/a porti l’autorització coorresponent dels pares o tutors 

legals per a poder participar a qualsevol sortida extrescolar. 

Per assignar els professors/es que acompanyaran als/les alumnes en una sortida es 

seguirà el següent ordre: 

1. Professor/a que organitza la sortida. 

2. Tutors/es de l’alumnat implicat (quan l’activitat estigui relacionada amb la  

tutoria). 

3. Professorat que imparteix classes als grups participants. 

4. Altres professors del departament que organitza la sortida. 
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5. La resta de professorat el curs. 

6. Altres professors 

 

Respecte als punts 3, 4, 5 i 6: 

- Sempre que la seva absència  no distorsioni l’organització del Centre. 

 

El professorat acompanyant ha de deixar feina per donar als/les alumnes de les classes 

que no podran impartir. 

Cada professor/a que l’equip directiu autoritzi a fer una sortida ha de ser responsable, 

sota la supervisió del coordinador/a d’activitats i serveis de: 

- Programar l’activitat i fer els contactes que calguin. 

- Recaptar els diners de la sortida. 

- Acordar amb la coordinació d’activitats i serveis el mitjà de transport que 

s’utilitzarà. Les gestions de contractació d’aquest mitjà aniran a càrrec de la 

coordinació d’activitats i serveis. 

- Recollir les autoritzacions paternes. 

- Quan l’activitat afecti al menjador escolar i/o transport, cal que ho comuniqui 

per escrit a consergeria. 

- Lliurar els diners i les llistes de l’INSS, amb una antelació mínima de cinc 

dies hàbils abans de realitzar l’activitat, a la coordinació d’activitats i serveis, 

que n’ha de donar compte a l’equip directiu perquè doni el vist-i-plau a 

l’activitat. 

 

La documentació que cal lliurar a la coordinació d’activitats és: 

- Llista d’alumnes assistents a l’activitat 

- Llista d’alumnes no assistents a l’activitat. 

- Llista de professors/es acompanyants. 

- Llista de classes afectades per l’activitat. 

- Recorregut i horari aproximat. 

- Matèries implicades. 

- Mitjans de locomoció que s’empraran i empreses/es de transport. 

- Autoritzacions paternes. 

 

Tot aquesta documentació cal lliurar-la cinc dies hàbils abans de la sortida. 
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El viatge de fi de l’etapa d’ESO es realitzarà, si escau,  a 4t i ha de ser una eina 

pedagògica per a la presa de decisions en assemblea.  

 

Els alumnes que tinguin conductes podran realitzar les jornades culturals. Aquest  

alumnat participarà de tallers en què es treballaran habilitats socials i/o mediació i 

aquells altres tallers que la comissió de convivència consideri adequats. 

 

Durant els treballs de síntesi i projecte de recerca de 4t, tots els alumnes tenen 

l’obligatorietat de participar en totes les activitats que es requereixin per fer les 

activitats. 

 

CAPÍTOL 10 De l'ús i funcionament de les instal·lacions i serveis del Centre 

Els/les alumnes han de respectar i utilitzar correctament els béns mobles, immobles i 

les instal·lacions de l’Institut. La reparació dels desperfectes ocasionats 

intencionadament o per negligència anirà a càrrec de l’alumne/a o grup d’alumnes que 

els hagi ocasionat. En tot cas la responsabilitat subsidiària serà dels pares o tutors 

legals. 

 

La utilització dels equipaments i instal·lacions de les aules grup-classe, aules 

específiques i laboratoris s’adequarà a les indicacions del professor/a. 

Els desperfectes malintencionats o derivats d’un mal ús, quan no es pugui determinar la 

responsabilitat directa sobre una o diverses persones, seran imputades al conjunt 

d’alumnes del grup que va utilitzar aquell equipament o va ocupar l’espai amb 

anterioritat a la detecció dels desperfectes. 

 

En tots els casos es respectaran les normes de seguretat pròpies de l’activitat que es 

realitzi. El no seguiment d’aquesta norma pot implicar perill de lesions per a un mateix i 

per als altres. Per aquest motiu, i a fi de responsabilitzar, es podrà sancionar, a 

proposta raonada del professor/a, els/les alumnes que incompleixin aquest precepte 

bàsic de tota activitat. 

 

10.1   DE LES AULES 

 

10.1.1   De l’aula grup-classe 
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S´entén per aula grup-classe aquella que ocupa un grup d'alumnes de forma habitual. 

El manteniment i conservació de l’aula i el seu mobiliari és responsabilitat dels/les 

alumnes i dels professors/es que hi fan classe. 

El professor tutor/a ha de vetllar perquè la resta de professorat i alumnat s’hi senti 

implicat. 

 

10.1.2   De les aules de desdoblament 

S´entén per aula de desdoblament aquella que ocupa un grup d'alumnes per rebre 

classe de matèries optatives, matèries optatives específiques, matèries de modalitat, 

agrupaments flexibles, desdoblament del grup,  atenció individualitzada o petit grup. 

El manteniment i conservació de l’aula i el seu mobiliari és responsabilitat dels alumnes 

i dels professors que hi fan classe. 

 

10.1.3   De les aules especials 

 

10.1.3.1  Aula de música, (Music Food) 

És responsabilitat del professor/a de la matèria de música elaborar les normes d'ús de 

l’aula. 

El manteniment i conservació de l’aula i el seu mobiliari és responsabilitat dels/les 

alumnes i dels professors/es que hi fan classe. 

 

10.1.3.2  Taller de tecnologia/VIP 

El Centre disposa d’un taller de tecnologia/VIP. És responsabilitat dels professors que 

imparteixen aquesta matèria la conservació i manteniment de les aules. És 

responsabilitat del/de la cap de departament/cap de seminari d'elaborar les normes d'ús 

d'aquestes aules i vetllar per la seva difusió, així com l’elaboració del full d’ocupació de 

l’aula. 

 

10.1.3.3   Aula d'informàtica 

El Centre disposa d’una aula d'informàtica. 

 

És responsabilitat del coordinador/a d'informàtica el manteniment i conservació 

d'aquestes aules. 
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Aquestes poden ser emprades pel professorat de forma individual sempre i quan no hi 

hagi un grup d'alumnes fent-hi classe. 

 

És responsabilitat del coordinador/a d'informàtica elaborar les normes d'ús d’aquestes 

aules i vetllar per la seva difusió, així com l’elaboració del full d’ocupació de l’aula. 

 

10.1.3.4  Laboratoris 

El Centre disposa d’un laboratori per biologia, física i química. 

 

És responsabilitat del/de la cap de departament/cap de seminari elaborar les normes 

d’ús d’aquestes aules i vetllar per la seva difusió, així com l’elaboració del full 

d’ocupació de l’aula. 

 

10.1.3.5  Aula d’atenció a la diversitat/Despatx d’Orientació/SIEI 

El Centre disposa d’un espai destinat al desenvolupament formatiu d’alumnat amb 

necessitats educatives específiques . 

 

És responsabilitat del/de la cap de departament d'orientació psicopedagògica el 

manteniment i conservació d'aquest espai. 

 

10.1.3.6   Biblioteca/Sala de Guàrdia 

El Centre disposa d’una biblioteca. Aquesta podrà ser emprada per qualsevol membre 

de la comunitat educativa. 

 

L'horari d'obertura de la biblioteca serà responsabilitat de l'equip directiu i dependrà del 

coordinador/a de biblioteca escoltats els/les caps de departament i el coordinador/a 

d’activitats i serveis. 

 

És responsabilitat del/a coordinador/a de la biblioteca elaborar-ne les normes d’ús i fer-

ne la seva difusió. 

 

10.1.4   De les altres instal·lacions 

 

10.1.4.1   Sala de professors/es 
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El Centre disposa d’una sala de professors/es. 

 

Aquesta sala de professors/es és d’ús exclusiu del professorat. Només hi podran restar 

alumnes en cas d'accident i/o malaltia, i mentre fan els passos pertinents per avisar a la 

família o als serveis mèdics que corresponguin. En cap cas hi ha de restar alumnat fent 

exàmens, treballs o consultes. 

 

En aquesta sala cada professor/a disposa d’una casella vertical, en la qual se li 

dipositaran aquells documents o notes que se li adrecin i una casella horitzontal per al 

seu ús particular. 

 

És responsabilitat dels professors/es el manteniment i conservació d’aquest espai el 

més ordenat possible. 

 

10.1.4.2   Despatxos de Tutoria 

El Centre NO disposa d’ espais específics destinats a poder realitzar entrevistes amb 

els pares de l’alumnat per part dels tutors/es o professors/es. Les entrevistes s’hauran 

de realitzar en les aules o altres espais lliures en aquell moment. 

 

El mateix passa amb el servei de mediació. 

El servei de mediació té com a objectiu la resolució de conflictes dins d’un context no 

sancionador i de tractament educatiu dels mateixos. El funcionament d’aquest Servei 

està regulat en el Projecte de mediació escolar del centre on s’estableixen els objectius, 

les tipologies dels conflictes a mediar i les persones adequades per  exercir la tasca de 

mediadors i mediadores, etc. 

El procés de mediació i el Reglament de règim interior funcionen en paral·lel. La 

participació en el procés de mediació és voluntària i no eximeix, automàticament, del 

compliment de sancions, sinó que comporta la reparació de danys i la reconciliació 

entre les persones implicades. La mediació té per objectiu prevenir conductes 

problemàtiques i promoure la participació de diferents membres de la comunitat 

educativa en el manteniment d’un bon clima de convivència al Centre. 

 

10.1.4.3  Sala de visites/Despatx d’Orientació/SIEI 
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El Centre té un espai destinat a diferents usos: realització de tasques d’orientació, 

d’assessorament per part del servei de l’EAP, del servei de l’agent de salut, del servei 

del tècnic en integració social, entrevistes amb pares/mares o tutors legals.. 

 

10.2   NORMES D´UTILITZACIÓ DELS MITJANS ÀUDIO-VISUALS: 

 

L'encarregat dels mitjans àudiovisuals és el coordinador/a d’audiovisuals. 

 

Els mitjans audiovisuals: DVD, portàtils, ...són aparells per a l'ús o per a activitats 

extraescolars relacionades amb el Centre i adreçades als alumnes i/o professors/es. 

 

Els pares dels/les alumnes i el personal del Centre també en poden ser usuaris en cas 

de conferències, jornades culturals o altres actes d’aquest tipus. 

 

Es descarta, excepte en casos especials, la utilització per a un ús personal dels 

materials àudiovisuals del Centre; en qualsevol cas aquest dret serà concedit pel 

director/a. 

 

Els aparells àudiovisuals no sortiran del Centre, excepte com a mesura de salvaguarda 

i seguretat. 

 

Els qui posin en marxa i desconnectin els parells seran els professors/es i el personal 

subaltern del Centre. 

 

L'encarregat/da dels materials àudiovisuals farà un calendari d’ús per a la correcta 

utilització del seu servei. 

 

10.3 PERSONES SENSE RELACIÓ AMB EL CENTRE 

 

Cap persona sense relació amb el Centre no podrà entrar a l'edifici ni al seu recinte 

excepte amb causa justificada. 
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L’encarregat  d’aquest control és el personal subaltern encara que professors/es, 

alumnes, pares d’alumnes i la resta de personal del Centre li han de comunicar als 

subalterns l'incompliment d'aquesta norma. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 11    De la tipificació de faltes i sancions 

11.1   Conductes contràries a les normes de convivència del Centre 

 

Es podran corregir, d'acord amb el que disposa el present títol, els actes contraris a les 

normes de convivència del Centre així com també les conductes greument perjudicials 

per a la convivència en el Centre, qualificades d'acord amb: 

 Llei 8/1985 sobre el Dret a l´Educació que assenyala com a funció del Consell 

escolar, en l´article 42, aprovar el Reglament de règim interior del Centre, tenint 

en compte els criteris i modificacions aportats pel Claustre de professors (art. 

10.2 del Decret 199/1996 de 19 de juny) 

 El Decret 266/1997 de 17 d´octubre sobre drets i deures dels alumnes dels 

centres de nivell no universitari de Catalunya, publicat al DOGC el 24 d´octubre 

de 1997 i modificat pel Decret 221/2000 de 26 de juny, publicat al DOGC el 5 de 

juliol de 2000 

 Decret 102/2010, de 3 d’agost, ‘autonomia dels centres educatius. 

 Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius 

públics i del personal directiu professional docent. 

 Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir 

el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC). 

 Lei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa 

(LOMCE). 
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Igualment, podran corregir-se les actuacions de l’alumne/a que, encara que dutes a 

terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la 

vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa. 

 

Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del Centre les 

següents: 

 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d´assistència a classe. 

 

b) Els actes d´incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

educativa. 

 

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

Centre. 

 

d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 

 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del 

material d’aquest o del de la comunitat educativa. 

 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, 

que no constitueixi falta. 

 

11.1.1  De les mesures correctores a les conductes contràries a les normes de 

convivència. 

 

Les mesures correctores per a aquestes conductes contràries a les normes de 

convivència són les següents: 

 

a) Amonestació oral. 

 

b) Compareixença immediata davant del/la cap d'estudis o del director/a del Centre.   
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c) Privació del temps d'esbarjo. 

 

d) Amonestació escrita 

 

e) 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 al d'altres 

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

prolongar per un període superior a dues setmanes. 

 

f)  Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o  complementàries del 

Centre per un període màxim d'un mes.  

 

g) Canvi de grup o classe de l'alumne/a per un període màxim de quinze dies. 

 

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/a haurà de 

romandre al Centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

 

11.1.2   De qui aplica aquestes mesures correctores 

 

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de 

l'apartat anterior s’han de comunicar, formalment, als pares o representants legals de 

l'alumne/a en el cas que aquest/a sigui menor d'edat. 

 

Les mesures correctores detallades en el paràgraf anterior correspon a: 

 

a) Qualsevol professor/a del Centre, escoltat l'alumne/a, en el supòsit de les mesures 

correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior. 

 

b) El professor/a tutor/a, el/la cap d'estudis o el director/a del Centre, escoltat 

l'alumne/a, en el supòsit  de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l’apartat 

anterior. 
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c) El director/a del Centre, o el/la cap d'estudis per delegació d'aquest/a, el tutor/a del 

curs i la comissió de convivència, escoltat l'alumne/a, en el supòsit de les mesures 

correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l’apartat anterior. 

 

11.1.3 Constància escrita 

 

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita. 

 

11.1.4  Prescripció 

 

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de 

convivència del Centre, prescriuen pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir 

de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de 

la seva imposició. 

 

 

11.2 Conductes greument perjudicials per a la convivència en el Centre, 

qualificades com a falta 

 

Es consideren faltes les següents conductes greument perjudicials per a la convivència 

en el Centre: 

 

a) Els actes greus d'indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat 

educativa que depassen la incorrecció o la desconsideració. 

 

b) L'agressió física o les amenaces a altres membres de la comunitat educativa. 

 

c) Les vexacions o humiliacions a 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, 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) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la 

integritat personal dels membres de la comunitat educativa del Centre. 

 

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

convivència en el Centre. 

 

 

 

11.2.1 Sancions  

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes en els 

apartats anteriors 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 al 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 determinades activitats extraescolars o 

complementàries del Centre durant un període que no pot ser superior a tres 

mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic. 

 

c) Canvi de grup o classe de l’alumne/a. 

 

d) Suspensió del dret d'assistència al Centre o a determinades classes per un 

període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la 

pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que 
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l'alumne/a realitzi determinats treballs acadèmics fora del Centre, en el supòsit 

de suspensió del dret d'assistència. El Centre, mitjançant el tutor/a lliurarà a 

l'alumne/a un pla de treball de les activitats 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. En aquesta revisió, si les activitats no 

han estat realitzades o ho estan de forma incomplerta, l’alumne/a restarà al 

centre en el període d’un dia per finalitzar les tasques encomanades.  Si al 

finalitzar aquest dia no ha finalitzat les tasques encomanades, no se li tornarà a 

revisar i serà amonestat amb una conducta contrària. 

 

e) Proposta a l’administració educativa d’inhabilitació per cursar estudis al Centre 

per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs 

acadèmic, si el període és inferior. 

 

f) Proposta a l’administració educativa d’inhabilitació definitiva per a cursar estudis 

al Centre en el qual s’ha comès la falta. 

 

11.2.2 Aplicació de les sancions  

 

En el cas d'aplicar les sancions previstes a un/a alumne/a en edat d'escolaritat 

obligatòria, l'administració educativa ha de proporcionar a l’alumne/a sancionat una 

plaça escolar en un altre centre educatiu per tal de garantir el seu dret a l'escolaritat. 

 

Quan s'imposin les sancions el director/a del Centre, a petició de l’alumne/a, pot aixecar 

la sanció o acordar la seva readmissió al Centre, prèvia constatació d'un canvi positiu 

en la seva actitud. 

 

 

11.2.3 Responsabilització per danys 

L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del 

Centre o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que 

hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o tutors legals en els 

termes previstos a la legislació vigent. 
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11.2.4 Responsabilitat penal 

La direcció del Centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis 

territorials del Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet que pugui ser 

constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la 

continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva resolució i aplicació de la 

sanció que correspongui. 

Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels 

menors, s'hagi obert el corresponent expedient a un/a menor per la seva presumpta 

participació en danys a les instal·lacions o al material del Centre o per la sostracció 

d'aquest material, i el/la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de 

participar en un procediment de mediació penal juvenil, el director/a del Centre o la 

persona membre del Consell escolar que es designi, ha d'assistir en representació del 

Centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per escoltar la 

proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la. 

 

 

 

11.2.5     Inici de l’expedient 

 

Correspon al director/a del Centre incoar, per pròpia inciativa o a proposta de qualsevol 

membre de la comunitat escolar, els expedients a l’alumnat. 

 

L’inici de l’expedient  s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas 

no superior a 10 dies, des del coneixement dels fets. 

 

El director/a del Centre ha de formular un escrit d’inici de l’expedient, el qual ha de 

contenir: 

 

a) El nom i cognoms de l’alumne/a. 

b) Els fets imputats. 

c) La data en la qual es van realitzar els fets. 

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de 

l’expedient, d’un secretari/a. El nomenament d'instructor/a recaurà en personal 
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docent del Centre o en un  pare/mare del Consell Escolar, i el de secretari/a en 

professorat del Centre. 

L’instructor/a, secretari/a en els quals es doni alguna de les circumstàncies 

assenyalades per l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administrariu comú, s’haurà 

d’abstenir d’intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director/a 

del Centre, el/la qual resoldrà el que sigui procedent. 

 

L’instructor/a o el secretari/a, si escau, en els quals es doni alguna de les 

circumstàncies assenyalades per l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’haurà d’abstenir 

d’intervenir en el procediment i ho haurà de comunicar al director/a del Centre, el/la 

qual resoldrà el que sigui procedent. 

 

11.2.6    Notificació 

 

La decisió d’inici d'expedient s’ha de notificar a la persona instructora, a l’alumne/a i, 

quan sigui menor d’edat, als seus pares o tutors legals. 

L’alumne/a, i els seus pares o tutors legals, si aquest/a és menor d’edat, poden 

plantejar davant del director/a la recusació de la persona instructora nomenada, quan 

pugui inferir-se falta  d'objectivitat en la instrucció de l'expedient. Les resolucions 

negatives d’aquestes recusacions hauran de ser motivades. 

Només els que tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a 

conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació. 

  

11.2.7 Instrucció i proposta de resolució 

 

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les 

actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la 

determinació de les persones responsables. 

Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de 

resolució, la qual haurà de contenir:  

 

a) Els fets imputats a l'expedient. 
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b) La valoració de la responsabilitat de l’alumne/a amb especificació, si escau, de 

les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de l'actuació. 

c) Les sancions aplicables. 

d) L'especificació de la competència del  director/a per resoldre. 

 

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s’ha de practicar, en el termini 

de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l’expedient ha d’estar 

accessible per tal que l’alumne/a i els seus pares o tutors legals, si és menor d’edat, 

puguin presentar al·legacions i presentar els documents i justificacions que estimin 

pertinents. 

 

11.2.8 Mesures cautelars 

 

Quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de l’activitat del 

Centre, en incoar-se un expedient, la direcció del Centre, per pròpia iniciativa o a 

proposta de l'instructor/a i escoltada la Comissió de convivència, podrà adoptar la 

decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden 

ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret 

d’assistir a determinades classes o activitats o del dret d’assistir al Centre per un 

període màxim de cinc dies lectius. Cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, aquestes 

mesures s’han de comunicar als seus pares. El director/a pot revocar, en qualsevol 

moment, les mesures provisionals adoptades. 

 

En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de 

l'instructor/a, el director/a, escoltada la Comissió de convivència, de manera molt 

excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del Centre, els danys causats 

i la transcendència de la falta pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, 

sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius.  

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al Centre, 

el tutor/a lliurarà a l'alumne/a un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i 

establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de 

garantir el dret a l'avaluació contínua. 
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Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret 

d'assistir al Centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura 

cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir. 

 

11.2.9 Resolució de l’expedient 

Correspon al director/a del Centre, escoltada la Comissió de convivència i -si ho 

considera necessari- el Consell escolar, en el cas de conductes que en la instrucció de 

l'expedient s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, 

resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui.  

La direcció del Centre ha de comunicar als pares o tutors legals la decisió que adopti 

als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres 

dies la seva revisió per part del Consell escolar del Centre, el qual pot proposar les 

mesures que consideri oportunes.  

La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne/a, la seva 

tipificació i la sanció que s'imposa. Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part del Consell 

escolar, cal que la resolució esmenti si el Consell escolar ha proposat mesures i si 

aquestes s'han tingut en compte a la resolució definitiva. Així mateix, s'ha de fer constar 

en la resolució el termini de què disposa l'alumne/a, o els seus pares o tutors legals en 

cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar. 

La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de 

l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne/a, i als seus pares o tutors legals, si és menor 

d'edat, en el termini màxim de 10 dies. 

Contra les resolucions del director/a dels centres educatius públics es pot interposar 

recurs d'alçada, en el termini màxim d'un mes a comptar de l'endemà de la seva 

notificació, davant el director/a dels Serveis territorials corresponents, segons el que 

disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  

Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent 

recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició. 

 

11.2.10   Prescripció 
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Les faltes prescriuen pel transcurs del termini de tres mesos comptat a partir de la seva 

comissió i les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició. 

 

11.2.11   Gradació de les mesures correctores i de les sancions 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte 

les següents circumstàncies: 

- Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de 

l'alumnat:  

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència 

en el Centre. 

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del Centre. 

d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d'intencionalitat. 

- S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació 

de l'alumnat:  

a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la 

comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol 

altra circumstància personal o social. 

b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys/es d'edat 

inferior o als incorporats/des recentment al Centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

En l'àmbit de les seves competències, l'equip directiu establirà les normes i 

mecanismes per al més exacte compliment de tot el que s'ha previst en aquest 

Reglament, i en les altres disposicions vigents. 
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Les disposicions legislades en el present Reglament seran publicades per tal que tots 

els membres de la institució educativa en tinguin constància. 

 

La desconeixença del Reglament no eximeix del deure de complir-lo. 

 

El Reglament podrà ser modificat pel Consell escolar a petició de qualsevol dels 

estaments que hi són representats. 

 

Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia que l'aprovi el Consell escolar. 
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ANNEXOS 

 

Annex 1: PLA DE PREVENCIÓ I CONTROL DE L’ABSENTISME ESCOLAR 
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Annex 2: PROTOCOL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 
 


