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A MODE DE PREÀMBUL 
 

 

En primer lloc i abans de començar a parlar d’aquest document de treball que ara 
teniu a les mans, volem donar la benvinguda a tot el professorat. Un any més ens 
retrobem per iniciar un nou curs escolar, el vuitè per al nostre institut i el primer per a 
la nova direcció. Després d’un merescut descans comencem de nou amb energies 
renovades i amb molta il·lusió.  

Desitgem que sigui ben profitós per tota la comunitat educativa i que puguem recollir 
molts èxits fruit del treball i de l’esforç. 

Per això, i amb la finalitat de contribuir  que la vostra vinculació amb l’institut es faci 
amb il·lusió i motivació, des de la Junta Directiva, posem al vostre abast aquest 
document d’Organització i Funcionament INS del Ter 2018/2019.  
Aquest document no pretén ser altra cosa que un ajut en la  línia de facilitar la vostra 
feina al centre i per incrementar l’eficiència i eficàcia de la vostra tasca diària. 

Igualment, aquest document té una importància majúscula per al bon funcionament 
del Centre, i en cap cas, hauria de passar inadvertit.  Demanem, per tant, que en feu 
una lectura detinguda i acurada i que el conserveu en lloc preferent per tal que us 
pugui resoldre bona part dels dubtes i oblits que sorgeixen al llarg del curs sobre el 
nostre funcionament intern. 

Un altre aspecte que converteix aquest document que ara ens ocupa, en un document 
important i de relleu, és el que hi ha al seu darrere. És un reflex informatiu i explicatiu 
del que hem estat fent des de la creació d’aquest institut, i del que farem; és a dir, és 
el resultat de l’esforç de parlar-ne, de les ganes de trobar els millors procediments, les 
estratègies més escaients...  

Aquest document de treball és el document de i per a tots nosaltres. 
 

Bon curs a tothom! 
 

 

 

Trini Montero Blanco 

directora del centre 

 

Setembre  del 2018 
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1.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 
 

 

 

 

 

 
1. EQUIP DIRECTIU 
 
Trini Montero   Directora 
Cristina Grifell  Cap d’estudis 
Gemma Batlle  Secretària 
Julio Garcia         Coordinador pedagògic 
 

 
3. COORDINACIONS 
 
Coordinadora lingüística i  
Comunicació                                  Eva Plarromaní 
Coordinador TIC/TAC      Sergi Realp  

 
2. CONSELL ESCOLAR 
 
Equip directiu Trini Montero 
 Cristina Grifell 
 
 
Secretària Gemma Batlle 
 
 
Professorat Fina Casacuberta   
 Palmira Rota 
                                    3 representants professorat  
                                
 
 
Pares i mares Fina Font 
 Fina López 
                                       Anna Montes 
 
 
Alumnat Abel Salinas 
                                      Omayma Zariouh  
 
 
Ajuntament Marta Alsina  
 
 
PAS                      Emma Ragués  
 
 
A.M.P.A Consol Carmona 
 

 
4. CAPS D’ÀMBIT 
 
ÀMBIT DE LLENGÜES  Maria Castán 
Llengua i literatura catalana/castellana/acollida 
Llengües estrangeres: anglès i francès 
 
 
ÀMBIT DE C. SOCIALS Fina Casacuberta 
Ciències socials, dibuix, educació física i música 
 
 
ÀMBIT CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC    Laia Torralba 
Ciències experimentals, tecnologia i matemàtiques 
 
 
ORIENTACIÓ EDUCATIVA Cristina Grifell 
 
 
5. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Directora                                       Trini Montero  
Coordinador pedagògic                Julio Garcia 
Orientadors educatius    Cristina Grifell 
    Pam Rota  
 
6. TUTORIES 
1r A: Fina Casacuberta  
1r B: Emma Canals  
2n A: Ramon Mas 
2n B: Núria Paré 
3r A: Bàrbara Golkowska 
3r B: Lídia Rich 
4t A: Pam Rota 
4t B: Maria Ferron 
4t C:     Berta Picart 
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EQUIPS DOCENTS PER CURSOS 

ESO 1r A 1r B 2n A 2n B 3r A 3r B 4t A 4t B 4t C 

TUTORIA 
F. 
Casacu
berta  

E. 
Canals  

R. Mas N. 
Paré 

B. 
Golkow
ska 
 

L. Rich P.Rota M. Ferron B. Picart 

CATALÀ E. Plarromaní 
 

L. Rich 
 

E. Plarromaní P. Rota E. 
Plarroma
ní 

P. Rota 
 

CASTELLÀ E. Canals 
 

E. Canals 
 

Mª P. Vall 
 

P. Rota Mª P. Vall P. Rota 
 

ESTRUCTURES 
LINGÜÍSTIQUES 

L. Rich 
E. Canals 

Català 3 
E. Canals 

L. Rich 
Mª P. Vall 

 E. 
Plarroma
ní  
 Mª P. 
Vall 
 
 

 

MATEMÀTIQUES G. Batlle J. Costa B.  Golkowska L. 
Serrats 

B.  
Golkows
ka 

B. Picart 

ANGLÈS M. Castán N. Paré M. Ferron  M. 
Castán 

M. 
Ferron 

N. Paré 

CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS 

L. Torralba A. Martínez  L. 
Serrats 

 B. Picart 

FÍSICA I QUÍMICA   A. Martínez  A. 
Martínez 

 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

  N. Casals  L. 
Torralba 

 

CIÈNCIES 
SOCIALS 

T. Montero R.Mas R. Mas R. Mas R. Mas C. Grifell 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

S. Costa  S. Costa S. Costa S. Costa S. Costa N. Paré 

TECNOLOGIA B. Picart L. Serrats S. Realp    

ED. VISUAL I 
PLÀSTICA 

F. Casacuberta  F. Casacuberta F. 
Casacu
berta 

F. 
Casacu
berta 

N. Paré 

MÚSICA J. Garcia J. Garcia    J. Garcia  

ALT CULTURA V. 
ÈTICS 

P. Rota   C. Grifell    

ALT.TRAD 
CATALANES 

 Català 3 

M. Castán 

    

LLATÍ     T. 
Montero  
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2.- HORARI MARC DEL CENTRE 

 
JORNADA REDUÏDA:  Dia 21 de desembre de 2018 (de 9:00 a 13:00) 
   Dia 21 de juny de 2019 (de 9:00 a 13:00) 
 

OPT. FRANCÈS M. Ambros M. Ambros M. Ambros  M. 
Ambros 

 

OPT. CIÈNCIES 
APLICADES  

N. Casals A. Martínez N. Casals    

OPT. ANGLÈS 
APLICAT 

M. Castán M. Castán M . Ferron    

ALTERNATIVA 
PROJECTE DE 
RECERCA  

 
  P. Rota M. 

Ferron 
C. Grifell 

TECNOLOGIA I 
TIC    L. 

Serrats 
S. Realp B. Picart 

CIÈNCIES 
APLICADES      S. Realp  

ECONOMIA I 
EMPRENEDORIA      G. Batlle  

BIOLOG-GEOLOG 
I CIÈNCIES 
APLICADES 

  
  L. 

Torralba 
 

TALLER 
BICICLETES    

  S. Costa 
L. 
Serrats 

TALLER HORT I 
JARDINERIA    

  L. 
Serrats 
B. Picart 

TALLER CUINA I 
ALIMENTACIÓ    

  L. 
Serrats 
B. Picart 

TALLER 
CONSTRUCCIÓ    

  L. 
Serrats 
J. 
Garcia 

TALLER 
INFORMÀTICA      S. Realp 

 
ESO 

 
MATÍ 

 
TARDA 
16:00 a 18:00 

Dilluns 
Dimarts 
Dimecres 
Dijous 
Divendres 

De 8:00 a 14:40 
Esbarjo 1: 10:20 h – 10:40 h 
Esbarjo 2: 12:30 h – 12:50 h 

Reunions 
Extraescolars 
Hora conductual 
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3.- CALENDARI ESCOLAR 
 
VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS: 
 
Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos). 
 
Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril 2019 (ambdós inclosos) 
 
Festes oficials : 12 d’octubre de 2018 – 1 de novembre de 2018 – 6 i 8 de desembre de 2018 i 1 de 
maig de 2019 
 
Festes locals :  18 d’abril (dijous sant) de 2019 i 10 juny (2a Pasqua) de 2019 
 
Festes de lliure disposició: 2 de novembre de 2018- 7 de desembre 2018- 4 de març de 2019 i 7 de 
juny de 2019 
 
 
CELEBRACIONS A L’INSTITUT 
 

Castanyada     31 d’octubre (dimecres) 
Nadal               21 de desembre (divendres) 
Carnestoltes/ Dijous llarder  28 de febrer (dijous llarder) 
Sant Jordi/concurs literari  23 d’abril (dimarts) 
Final de curs    21 de juny (divendres ) 
 

3.1. Planificació curs  
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
Acollida famílies i 
alumnes nous De l’1 al 10 de setembre 2018 

Inici classes 12 setembre 2018 
Reunió general 
pares 

17 de setembre 2018 
a les 19.00 h 8 d’octubre de 2018 a les 19:00h 

Avaluació Inicial 29 d’octubre 2018 

Fi 1r trimestre 5 de desembre 2018 

Projecte hivern Del 14 al 20 de desembre de 2018 

1a avaluació 10 de desembre de 2018 ( 1r i 2n ESO) 
17 de desembre de 2018 (3r i 4t ESO) 

Festa final trimestre 21 de desembre de 2018 
Recuperacions 
pendents Del 21 al 25 de gener 2019 

Fi 1r quadrimestre 4 de febrer de 2019 
Proves CB de 4t 
ESO  Febrer 2019 

Portes obertes Març 2019 ( condicionat a dates de preinscripció) 

Fi 2n trimestre 15 març 2019 

2a avaluació 1 d’abril de 2019 (3r i 4t ESO) 
8 d’abril de 2019 (1r i 2n ESO) 

Projecte primavera 
Del 8 al 12 d’abril de 2019 
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Fi 3r trimestre 13 juny 2019   

3a avaluació 17 de juny ( data límit per entrar notes 3a avaluació) 
Treball de síntesi / 
Projecte de recerca 17 – 20 de juny 2019 

Sortida lúdica final 
de curs Divendres 14 de juny de 2019 

Viatge final d’etapa 
4t   Maig 2019 

Activitats fi de curs 21 juny 2019 

Avaluació final 25 juny 2019 

Revisió butlletins 26 juny 2019 

Lliurament notes 27  juny 2019 

Recuperacions ESO 3 i 4 de setembre 2019 
Avaluació 
Extraordinària 5 de setembre 2019 

Reclamacions 6 de setembre 2019 
 
3.2. Calendari de reunions  
 
 Claustre de professors 

 
RESPONSABLE: director 

Dia i hora de reunió: dilluns a les 16.00 h 
Periodicitat: aproximadament un per trimestre  
 

• 3 de setembre 2018 
• Novembre- desembre 2018 
• Abril-maig 2019 
• 28 de juny 2019 

 
 Equip directiu 

 
Dia i hora de reunió: divendres de 8.00 h a 09.50 h 
Periodicitat: setmanal 

 
 Reunions d’avaluació 

 
RESPONSABLES: tutors de grup i orientador/a 
FUNCIONS: Seguiment resultats acadèmics i concreció de les estratègies 
derivades d’aquests resultats 

 
Dia i hora de reunió: dilluns de 16.00 h a 18.00 h 
Periodicitat: bimensual 

• 5 de setembre 2018                  avaluació extraordinària (matí) 
• 29 d’octubre 2018                  avaluació inicial 
• 10 i 17 de desembre 2018                 primera avaluació 
• 1 d’abril i 8 d’abril 2019                          segona avaluació 
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• 25 de juny  2019                           avaluació 3r trimestre i final juny 
(matí) 

• 6 de setembre 2019                  avaluació extraordinària setembre (matí) 
  
 Tutors/es d’ESO 

 
RESPONSABLES: coordinadora pedagògica  
FUNCIONS: Activitats de tutoria amb el grup classe / tutoria individual / full control 
de deures / faltes d’assistència i retards / disciplina: hora d’estudi conductual i 
expulsions / aules: neteja i ordre / cohesió i dinàmica de treball del grup classe ... 

 
Dia i hora de reunió: Dimecres  de 8.55 h a 9.50 h 
Periodicitat: setmanal 
 

 Reunió Consell de direcció  
 

RESPONSABLES: El Consell de direcció està format per l’equip directiu, els caps 
d’àmbit i els coordinadors  
FUNCIONS:  

.És l’òrgan d’assessorament a l’equip directiu i de seguiment dels objectius de centre. 
També és d’on surten i/o es recullen i prioritzen les propostes que afecten al 
funcionament i organització del centre. Aquestes propostes es comuniquen 
setmanalment a tot el professorat en les reunions d’àmbit i la reunió de tutors. Des del 
Consell de direcció també es podran prendre decisions a nivell disciplinari. 

 
 

Dia i hora de reunió: dilluns de 13.45 h a 14.40 h 
Periodicitat: setmanal 

 

 Reunió Comissió de comunicació 
 

RESPONSABLES: E. Plarromaní, J. Garcia, S. Realp, T. Montero  
FUNCIONS: Definició línies actuació difusió del centre a les  xarxes socials . 
Gestió de les xarxes socials del centre: Pàgina web, twitter , instagram, etc 

 
Dia i hora de reunió: dimecres de 8:55 a 9:50 h 
Periodicitat: setmanal 
 

Les tasques específiques de les reunions de comissió de comunicació són: 

 Assessorar al professorat a l’hora de fer fotos tenint en compte la política de 
privacitat.  

 Vetllar de que hi hagi 3 entrades l’any a la pàgina web respecte algun projecte de 
centre explicant la vessant més pedagògica, per tant, explicant els aprenentatges 
adquirits. 

 Seguiment de la pàgina web i tria de notícies i informacions destacades per penjar-
hi.  

 Actualització i imatge de la pàgina web.  

 

INSTITUT DEL TER 



Organització i funcionament de centre                                                   curs 2018-2019 

10 

 Reunió Equip impulsor Magnet 
RESPONSABLES: C. Grifell, F. Casacuberta, L. Rich, G. Batlle, T. Montero  
FUNCIONS:  Definició línies actuació Projecte Magnet. Elaboració, planificació i 
seguiment del projecte MAGNET i de les activitats relacionades amb el projecte. 

 
Dia i hora de reunió: Dimarts  de 13.45 h a 14.40 h 
Periodicitat: setmanal 

 

 
 Reunions d’àmbit 

 
RESPONSABLES: cap d’àmbit / coordinadora pedagògica –si cal- 
FUNCIONS: 

- Les reunions d’àmbit serveixen per  assegurar la coordinació d’activitats 
pedagògiques i metodologies desenvolupades a  l’aula, el traspàs 
d’informacions generals ( reunió caps d’àmbit) i la  coordinació d’activitats 
de centre ( projectes, festes..) 

 
 

Dia i hora de reunió:  
• Àmbit llengües: Dimarts 13:45-14:40 
• Àmbit orientació: Dimecres 13:45-14:40 
• Àmbit científico-tecnològic: Dijous 13:45-14:40 
• Àmbit social: Dimecres 13:45-14:40 

 
Periodicitat: Setmanal  
 
 Reunió àmbit: 
 

 Traspàs informacions generals 
 Revisió de  les programacions multinivell per adaptar-les a les 

diferents versions amb l’objectiu de reflectir a la versió final la 
informació que fins ara es contemplava a la memòria. Control 
temporització. 

 Preparar les unitats didàctiques seguint la metodologia SCAP i 
aprenentatge cooperatiu. 

 Introduir i complementar les activitats penjades al moodle. Foment i 
ús de la plataforma moodle com a eina bàsica pel desplegament del 
model sessió lectiva AAA 

 Revisar i crear rúbriques d’avaluació. Identificar les principals 
activitats que es desenvolupen en cada matèria i realitzar-ne la 
rúbrica amb la finalitat que l’alumne/a sàpiga clarament que esperem 
d’ell, i també per deduir-ne els criteris competencials corresponents. 
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 Reunions de comissions (atenció a la diversitat, mediació escolar, 
mediació i comissió social) CAD / CS 

 
RESPONSABLES: Equip directiu  
FUNCIONS: Organització de tots els temes referents a l’atenció a la diversitat i les 
necessitats educatives específiques. / Coordinació de les funcions de cada 
comissió, agilitzar-ne el funcionament i assegurar la difusió de les decisions que es 
prenguin en cadascuna. 

 
Dia i hora de reunió: 
 Comissió atenció a la diversitat (CAD) dimarts 11.35 h a 12.30 h  

EAP, orientadors i algun membre de l’equip directiu. Puntualment i quan 
es consideri necessari per la temàtica tractada s’incorporaran a la CAD 
d’altres professors 
 

 Comissió Social (CS) dimarts 11.35 h (trimestral)  
EAP, director, cap d’estudis , responsables de salut i benestar social de 
l’Ajuntament 
 

 
 
 Reunió comissió de delegats 

 
RESPONSABLE: secretària 
OBJECTIUS: Dinamitzar el funcionament democràtic del centre pel que fa als 
alumnes. / Crear un fòrum de debat que proposi accions de millora pel que fa a 
l’activitat acadèmica com pel que fa al funcionament del centre i les activitats que li 
són pròpies. 

 
Dia i hora de la reunió: dimecres i divendres 9.50 h a 10.20 h (teulateams) 

 
Les tasques específiques de la comissió de delegats són: 

 Fomentar la presa democràtica de responsabilitats. 
 Determinar les estratègies de millora de la convivència. 
 Participar en l’elaboració de les activitats del centre i fomentar-ne la crítica constructiva 

i la millora. 
 Definir les millores dels equipaments que puguin afavorir l’ambient d’estudi i confort del 

centre. 
 Avaluar el funcionament del centre i proposar modificacions per millorar-lo. 

 
 Reunió competencial 

 
RESPONSABLES. Professors de matèria 
FUNCIONS: Planificació i coordinació d’activitats pedagògiques i metodologies 
desenvolupades i compartides a l’aula . 

 
Dia i hora de reunió: dimarts i dijous de 9:50 a 10:20h 
Periodicitat: setmanal 
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REUNIÓ COMPETENCIAL 

DIMARTS 

PROFESSOR/A ÀMBIT/MATÈRIA 
Emma Canals Castellà 
Eva Plarromaní Català 
Lídia Rich Català 
Maria Ferron Anglès 
Núria Paré Anglès 
Maria Ambrós Francès 
Josep Costa Matemàtiques 
Gemma Batlle Matemàtiques 
Barbara Golkowska Matemàtiques 
Fina Casacuberta Visual i plàstica 
Trin Montero Socials 
Ramon Mas Socials 
Berta Picart Tecnologia 

 
REUNIÓ COMPETENCIAL 

DIJOUS 

PROFESSOR/A ÀMBIT/MATÈRIA 
Maria Castán Anglès 
Prof català Català 
M.Pilar Vall Castellà 
Albert Martínez Física i química 
Laia Torralba Biologia i 

geologia 
Núria Casals Biologia i 

geologia 
Laura Serrats Tecnologia 
Sergi Realp Tecnologia 
Julio García Música 
Sendo Costa Ed. Física 
Cristina Grifell Orientació 
Pam Rota  Orientació 
Montse Rocadembosch Aula Acollida 

 
 

 
 ALTRES COORDINACIONS I COMISSIONS:  

 
 Coordinació GEP 

  
RESPONSABLES:  M. Castán i L. Torralba 
FUNCIONS:  Coordinar, programar i avaluar les activitats a desenvolupar. Gestió i 
manteniment de l’apartat GEP de la pàgina web del centre  

 
Dia i hora de reunió: dimecres de les 10:40 – 11:35 
Periodicitat: setmanal 
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 Comissió de convivència  

 
RESPONSABLES:  C. Grifell i L. Rich 
FUNCIONS:  Ajudar a reflexionar als alumnes que hagin tingut conductes disruptives 
a l’aula per tal d’acompanyar-lo en el procés de modificació d’aquestes conductes. 
Mediar en conflictes generats entre alumnes.  
Sancionar aquells alumnes que de manera reiterada incompleixin les normes de 
centre.  

 
Dia i hora de reunió: dimecres 11:35 a 12:30,  dimecres i divendres de 9:50 a 
10:20 
Periodicitat: setmanal 

 
 Coordinació treball per projectes  

 
RESPONSABLES:  L. Rich, E. Canals, F. Casacuberta, B. Picart 
FUNCIONS:  Coordinar, programar i avaluar les activitats a desenvolupar en el 
treball per projectes a 1r d’ESO a la matèries d’estructures lingüístiques 

 
Dia i hora de reunió: dimecres de 8:00 a 9:00 

                       Periodicitat: Setmanal  
 
 

 REUNIONS DE CENTRE (Dilluns tarda)  

Aquest curs les reunions de centre giraran totes en fixar-nos un objectiu i treballar entorn a ell. 
L’objectiu anirà lligat a un dels principis metodològics Magnet, entre tots escollirem per quin 
volem començar a aprofundir. La idea serà observar, documentar, analitzar, reflexionar, 
innovar, crear i millorar el que ja estem fent al centre en relació al principi escollit. 

 

• Comissions de treball 
Seran comissions basades en l’aprenentatge cooperatiu, venen a representar els equips 
d’experts de la tècnica del trencaclosques. Cada comissió serà experta d’un tema i 
desenvoluparà tasques concretes per aconseguir els objectius que se’ls demani des de l’equip 
impulsor Magnet. A més de desenvolupar temes proposats des de l’equip Magnet, un altre 
objectiu que tenen és enriquir les reunions de professorat per aconseguir parlar i debatre 
aspectes pedagògics de centre.  
 
Hi haurà 4 comissions:  

• Comissió d’aprenentatge basat en projectes  
• Comissió d’aprenentatge cooperatiu 
• Comissió d’avaluació competencial i additio 
• Comissió de sostenibilitat 

 
A cada comissió hi haurà un membre de l’equip impulsor Magnet més 5 o 6 professors del 
Claustre. Cada comissió tindrà un objectiu específic a treballar i caldrà que es realitzi una acta 
de cada sessió, on hi constin els temes tractats, els acords arribats i els temes que queden 
pendents. 
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Temporització: tres comissions de treball cada trimestre 
 

• Reunions de professorat 
 
Són reunions on es parlarà d’aspectes pedagògics de centre, per tant, es debatran temes 
sorgits de les comissions de treball. Cada expert exposarà que estan fent des de la seva 
comissió i es demanarà ajuda, suport, aportacions per enriquir les comissions de treball. 
Seran el nexe d’unió de tot el que està passant al centre. D’aquesta manera tot el professorat 
coneixerà que s’està fent al centre.  
Aquest equips seran creats per l’equip directiu i es tindran en compte els següents criteris: 
 Professor nou  
 Professor antic  
 Professor de primer cicle 
 Professor de segon cicle 
 Professor de cada comissió de treball 

 
 

• Reunions d’equip docent d’alumnes 
L’objectiu és parlar de l’aprenentatge que estan realitzant els alumnes i la seva adaptació al 
centre, al grup-classe, i acordar noves formes de treball per ajudar-los a progressar tant a 
nivell de grup-classe com de manera individual.  
 
 
Les funcions d’aquest equip docent  són: 
 

 Posar en comú  la informació relativa a cadascun dels alumnes amb tot l’equip 
docent. Gestionar les respostes educatives adequades  i avaluar-ne el procés. 

 Compartir totes les actuacions específiques que es fan des del centre amb les 
que es deriven de la CAD, dels serveis socials i d’altres serveis externs. 

 Assegurar la informació individual per poder-la transmetre, via tutor individual, a 
les famílies. 
 

 
• Formació Magnet: un cop al mes es farà una sessió de 2h de formació. Excepte el 

Juny que es farà dues sessions de 2h. L’objectiu és treballar conjuntament un dels 
principis metodològics magnet.  
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4. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 
4.1. Entrades, sortides i retards de l’alumnat 
 
Entrada al centre 
A les 7.55 h el conserge obrirà la porta principal i romandrà oberta fins les 8.05 h. El 
conserge restarà a la porta d’entrada durant aquest període de temps i després retornarà 
a consergeria. Passats uns deu minuts, a les 8.15 h, el conserge tornarà a obrir la porta 
principal per fer entrar els alumnes que hagin arribat tard. Aquests alumnes aniran a 
consergeria.  

El professors de guàrdia/TIS  trucarà a casa per comunicar a la família el retard de 
l’alumne. Un cop la família està avisada l’alumne podrà anar a l’aula i el professor li 
posarà el retard corresponent. Si no es pogués contactar amb la família l’alumne haurà 
d’esperar-se a la sala de guàrdia  fins que pugui entrar a l’aula (8.55 h). 

 Els alumnes que arribin tard amb un justificant podran entrar a l’aula. 

Si quan la porta està tancada, algun professor ha d’entrar al centre, no permetrà l’entrada 
de cap alumne. Durant la resta de la jornada lectiva la porta s’obrirà quan convingui sota 
el control del personal de consergeria.  

 

Retards entre hores 
Si un alumne arriba a classe quan el professor ja ha tancat la porta pot ser que no pugui 
entrar. El professor escoltarà els motius pels quals arriba tard i, si considera que el retard 
és injustificat, el professor farà anar l’alumne a la sala de guàrdia amb feina i anotarà el 
retard. Per tal d’evitar que els alumnes rondin pels passadissos, els professors de 
guàrdia estaran al cas durant la seva guàrdia. 

 

Sortida del centre  
A les 14:40 el conserge obrirà la porta principal perquè surtin els alumnes. Restarà a la 
porta de sortida fins que hagin sortit la majoria dels alumnes. 

Si un alumne ha de sortir del centre abans de l’acabament de les classes haurà de ser 
recollit obligatòriament per un adult que signarà l’autorització corresponent. 

 

4.2. Tractament dels retards i les faltes injustificades de l’alumnat  
 

Els retards hauran de ser justificats per la família per escrit (o per la comunicació telefònica el 
dia del retard). El retards hauran de ser justificats en el termini de la setmana on es produeixi 
el retard. En cas de no justificació es procedirà de la següent manera: 

Retards: 
- L’acumulació de 2 retards o més en una setmana comportarà l’assistència obligada al 

centre un dimecres de 16.00 h a 18.00 h, on es portaran a terme determinades 
tasques de neteja, manteniment del centre o lectives. El cap d’estudis/TIS avisarà per 
telèfon a les famílies i supervisarà la sanció. 
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Pel què fa a les faltes d’assistència aquestes hauran de ser justificades en el termini de la 
setmana on es produeixi la falta. En el cas que es tracti d’una falta prevista aquesta es pot 
justificar per avançat per escrit També es pot trucar per telèfon a primera hora del matí 
per justificar l’absència. 
Tots els justificants s’hauran de lliurar a consergeria. 

Faltes injustificades: 
- Per l’acumulació de 2 o més dies en una setmana de faltes sense justificar, l’alumnat 

serà sancionat amb l’assistència obligada al centre un dimecres  de 16.00 h a 18.00 h 
on es portaran a terme determinades tasques de neteja, manteniment del centre o 
lectives. El cap d’estudis/TIS avisarà per telèfon a les famílies i supervisarà la sanció. 

El recompte de retards i faltes injustificades es farà des de direcció. El full per anotar els 
retards i les absències estarà a la sala de professors. Si s’escau es farà arribar a les famílies 
un extracte dels retards o faltes d’assistència dels seus fills.  

La reiteració de faltes injustificades obligarà a la Direcció a comunicar-ho a Serveis Socials.  

Si es tracta d’una absència de llarga durada, els pares hauran de justificar oficialment 
l’absència ( notificació del metge, ...). 

El no compliment de les diferents sancions comportarà que aquestes es dupliquin. El no 
compliment reiterat de les sancions podrà comportar l’obertura d’un expedient disciplinari. 

 

4.3. Control de l’assistència diària de l’alumnat  
a. A la primera sessió de cada dia el/la professor/a ha de passar llista al grup que li 

correspongui i ha d’apuntar els alumnes que faltin en un full del talonari d’absències 
(en trobareu a la sala de professors). Aquest taló es diposita al vidre de la porta 
d’entrada de l’aula. (En cas de no faltar cap alumne es diposita igualment). 

b. Els professors de guàrdia/TIS han de recollir els talons i comprovar que els tinguin tots 
(primer quart d’hora). A continuació ha de telefonar a les famílies, excepte que els 
alumnes o la família hagin comunicat la falta prèviament  

c. Després de la trucada, el professor de guàrdia  s’encarregarà d’anotar les absències 
en el full setmanal de la sala de professors. En el cas que un alumne arribi tard, el 
marcarà amb una “R” i anotarà qualsevol canvi en la situació inicial, i tot seguit 
romandrà a la sala de guàrdia tota l’hora en cas que no hagi de substituir cap 
professor/a. 

d. Les incidències, respecte a l’assistència, al llarg del matí seran anotades pel conserge 
o TIS del centre 

e. Si un alumne té previst no assistir al centre un o uns dies determinats (malaltia, 
assumptes familiars, ...) cal que ho notifiqui / justifiqui per escrit (Justificant absència 
alumnat) i el lliuri a consergeria. El conserge ho anotarà al full setmanal fent constar 
també la “P” (permís). 

Cap alumne podrà sortir del centre si no és recollit per un adult, que signarà el 
full de permís. 

f. Quan es facin sortides extraescolars, els responsables de la sortida han de deixar 
fotocòpia de les llistes dels assistents al conserge i a direcció. Aquest full s’enganxarà 
al costat dels fulls d’absències i el professor de guàrdia comprovarà que els alumnes 
que no assisteixen a la sortida són al centre i traspassarà les absències al full 
setmanal de faltes. 
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Els justificants d’absència s’hauran de lliurar a consergeria. Els alumnes tenen una 
setmana per justificar les faltes.. 

Les faltes d’assistència que coincideixin amb exàmens s’hauran de justificar amb 
documentació oficial (visita mèdica, etc.). 

 

Funcions específiques dels tutors 
a. Comunicar el procediment de justificació de faltes als alumnes. 

b. Fer un seguiment de les faltes dels alumnes i recordar-los que han de presentar els 
justificants d’aquelles faltes que siguin justificables. S’informarà a la reunió de tutors de 
les faltes d’assistència i retards. 

c. Recordar als tutors individuals l’estat de justificació dels seus tutorants. 

d. Amonestar oralment els alumnes d’acord amb el pla d’absentisme. 

 

Funcions específiques dels tutors individuals .  
a. Fer un seguiment de les faltes dels alumnes i recordar-los que han de presentar els 

justificants d’aquelles faltes que siguin justificables. 

b. Amonestar oralment els alumnes d’acord amb el pla d’absentisme. 

 

Funcions específiques del cap d’estudis 
a. Buidat dels fulls de control d’absències setmanals. 

b. Seguiment i traspàs de la informació als tutors individuals. 

c. Amonestar i sancionar els alumnes amb molts retards o faltes injustificades. 

d. Comunicar a les famílies les sancions originades per la no justificació de les faltes i 
retards. 

 

5. ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT  
 

5.1 Horari del professorat 
 La jornada laboral del professor és de 37 hores i mitja setmanals distribuïdes de la 

manera següent: 

• 19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a 
l’alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup) i 
activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici 
d’aquestes funcions. Aquestes 19 hores es podran prendre com a mitjana quan el 
centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de 
variacions trimestrals. 

• 9 hores d’activitats complementàries d’horari fix: guàrdies i altres vigilàncies, reunions 
setmanals de departament o seminari, comissió d’atenció a la diversitat, coordinacions 
de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, entrevistes amb pares o 
tutors legals, manteniment del laboratori i aules específiques, organització i execució 
de les accions que ofereix el centre en el marc de determinats programes. 
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• 2 hores d’activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a 
horari fix, (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares o 
tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i 
entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, coordinació o tutoria de les pràctiques 
de la formació inicial del professorat, tutoria de professors novells i altres encàrrecs 
que, en el marc de les seves funcions, li faci el director/a del centre). 

• 7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a 
cursos i activitats de formació, etc, que no s’han de fer necessàriament al centre. 

 El personal docent està obligat a complir l’horari establert i el calendari d’activitats 
establert en la programació general anual del centre. També està obligat a assistir 
als claustres, a les reunions d’avaluació, a les reunions dels àmbits de coordinació 
que correspongui i a les altres reunions extraordinàries no previstes en la 
programació general anual del centre que siguin degudament convocades pel 
director. 

 Els tutors tenen una reducció de dues hores lectives. D’una banda els tutors, 
dedicaran una hora a la tutoria del grup classe i l’altra hora a la reunió de tutors. 

 D’altra banda, els caps d’àmbit tenen una reducció de dues hores lectives per la 
reunió de caps d’àmbit, i per a qüestions relatives al funcionament diari dels 
departaments (material, aules específiques ...). 

 Les coordinacions tenen una reducció de dues hores lectives per la reunió de 
coordinació i per a qüestions relatives al funcionament de la seva coordinació 

 

5.2 Llicències i  permisos 
 

  Les llicències són aprovades  pel director dels Serveis Territorials tramitades i 
aprovades pels Serveis Territorials, i són concedides pels motius següents: 

 Per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre 
que hi hagi un informe favorable del director del centre.  Per a assumptes propis, sense 
retribució, la durada acumulada dels quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada dos 
anys, en què cal la conformitat del director del centre.  Per malaltia.  Per exercir funcions 
sindicals. Concedeix les llicències el director dels serveis territorials. 

 Els permisos que són tramitats i aprovats pels Serveis Territorials es 
concedeixen pels motius següents: 

- Naixement de fills/es prematurs/es. 
- Maternitat biològica, adopció o acolliment. (16 setmanes) 
- Paternitat. 
- Lactància. 
- Matrimoni / unió estable de parella. 
- Atenció d’un familiar. 
- Permís d’un any amb retribució parcial. 

 

 Els permisos, que són tramitats i concedits pel director del centre, i que s’han de 
sol·licitar amb anterioritat, són: 

a) El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un 
permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de 
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naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció 
o acolliment. 

b) Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre dies. 
c) Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves definitives 

d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps  
indispensable per fer-les. 

d) Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures 
relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral (la causa ha de justificar-se 
per escrit i el temps de permís serà l’indispensable per al compliment del deure). 

e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat, 
un dia. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de 
Catalunya. 

f) Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps necessari 
per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-
ho dins la jornada laboral. 

g) Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament. Això inclou la 
possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu. 

h) Per atenció de fills/es amb discapacitat. 
i) Per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d'un familiar fins al segon grau 

d'afinitat o consanguinitat, dos dies si l'esdeveniment es produeix a la mateixa localitat, 
i fins a quatre dies si és en una altra localitat. 

j) Per naixement d’un fill prematur 
k) Per violència de gènere 

 
l) Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mediques i per a reunions 

de tutoria: els directors o directores dels centres educatius públics poden autoritzar 
permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim de set per a 
visites o proves mèdiques del cònjuge i dels ascendents i descendents fins al segon 
grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents 
responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona afectada en el 
termini d’un mes a partir del dia que gaudeix del permís.  
 
 
Recuperació hores:  

 Hores lectives: Sempre que sigui possible es canviarà o permutarà una hora de classe amb 
altres professors.  
Hores no lectives: Amb hores de permanència complint les tasques corresponents al dia 
d’absència 

 

Els permisos només seran concedits pels motius anteriors. El permís s’haurà de demanar 
per escrit al director (document de sol·licitud de permís d’absència) i aquest hi donarà 
el vistiplau .Després d’obtenir l’autorització del director aquest n’informarà al cap d’estudis 
per tal de preveure les substitucions i atenuar-ne els efectes. 

 

5.3 Faltes d’assistència i retards  
Els directors dels centres han de registrar les absències justificades i injustificades del 
personal adscrit al centre mitjançant l'aplicació informàtica de l'expedient d'absències, 
disponible al portal ATRI (Gestió del temps > Expedients docents). S'ha d'especificar el motiu 
de l'absència justificada segons la classificació següent: 
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a. Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies 
consecutius 

b. Absència per assistència a consulta mèdica 
c. Absència justificada per concessió de llicència o permís 
d. Encàrrec de serveis 
e. Formació 

 
 Justificació d'absències formalitzades a l'aplicació informàtica 

 
• Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius 

 
Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, 
amb una durada màxima de tres dies consecutius, s'han d'acreditar documentalment 
mitjançant una justificació de presència o un document acreditatiu d'atenció mèdica, en el qual 
han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades 
identificatives del centre o consulta mèdica. 
 
Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de 
l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa d'absència 
per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", disponible al Portal de centre del 
Departament d'Ensenyament.  
 
Els justificants o la declaració responsable s'han de fer arribar al director o directora 
del centre on la persona presta serveis, el mateix dia en què es reincorpora al lloc de 
treball. 
Els interessats podran consultar el saldo d'hores d'absència per motius de salut al portal ATRI 
(Gestió del Temps > Expedient d'absentisme). 
 

• Absències per assistència a consulta mèdica 
 

L'assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els casos en 
què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament acreditats mitjançant 
la declaració responsable de l'interessat, d'acord amb el model "Declaració responsable 
justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es pot 
consultar al Portal de centre del Departament d'Ensenyament. 
L'assistència a una consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i 
retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant un justificant del centre 
o de la consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms del 
pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica. 
 
El justificant, juntament amb la declaració responsable, s'han de fer arribar al director o 
directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en què 
retorna al lloc de treball. 
 

• Absències justificades per concessió de llicència o permís 
 
Com a absència justificada, els directors dels centres han de registrar tots els permisos que 
són competència del director o directora i que estan detallats a Llicències i permisos del 
personal docent, disponible al Portal de centre del Departament d'Ensenyament. Per justificar 
aquest tipus d'absència cal seguir els criteris que s'especifiquen en el document esmentat. Es 
poden registrar també com a justificades les absències provocades per causes de força 
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major, que han de correspondre a fets o situacions que, per la seva naturalesa, no s'hagin 
pogut preveure ni evitar. 
Correspon al director o directora del centre apreciar si l'absència té caràcter o naturalesa de 
força major, tenint en consideració si el motiu de l'absència es pot resoldre en un horari 
compatible amb la jornada de treball.  
 
Recordeu que el permís s’haurà de demanar per escrit al director (amb el model de 
document que se us proporcionarà) i aquest hi donarà el vistiplau  
 

• Absències per encàrrec de serveis 
Els encàrrecs de serveis s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a 
l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació 
 

• Absències per motius de formació 
S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de 
formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent dels professors, 
que es justifiquen amb la conformitat de l'admissió de la persona inscrita. 
 
 Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la deducció 

proporcional de retribucions 
 

Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, el director o directora del 
centre l'ha d'anotar a l'aplicació informàtica disponible a aquest efecte (cal especificar les 
hores si l'absència és inferior a tota la jornada i cal especificar-ne els dies si l'absència és de 
tota la jornada) i, si no hi havia permís concedit, ho ha de notificar  immediatament a 
l'interessat mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la mateixa aplicació, amb 
acusament de recepció; el director o directora ha de donar cinc dies hàbils a l'interessat per 
tal que justifiqui la falta d'assistència o de puntualitat o presenti qualsevol altra al·legació que 
consideri convenient. 
 
Transcorregut el termini de cinc dies, el director o directora del centre ha de modificar a 
"justificada" la qualificació de l'absència o bé n'ha de confirmar el caràcter d'injustificada", 
segons correspongui, a l'aplicació informàtica. En aquest segon cas, s'obté de la mateixa 
aplicació la resolució sobre la deducció de retribucions que s'aplicarà al docent, que el director 
o directora ha de signar i notificar a la persona afectada. Aquesta deducció proporcional de 
retribucions no té caràcter sancionador. 
 
 
 
5.4. Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres 

dies (baixa per malaltia o incapacitat temporal) 
 
Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada 
superior a tres dies) no s'han de registrar a l'aplicació informàtica, ja que el control i el 
seguiment d'aquestes llicències corresponen als serveis territorials.  
 
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies s'han de justificar 
necessàriament mitjançant el comunicat mèdic de baixa i han de seguir la tramitació 
corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador tingui 
coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar  per telèfon al director o directora del 
centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard l'endemà de 
l'expedició. 
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La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual 
cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el 
mateix dia de reincorporació al lloc de treball. Tan bon punt el treballador tingui coneixement 
de l’alta ho ha de comunicar per telèfon al director . 
 
5.5. Altres aspectes a considerar  
 Totes les faltes d’assistència s’han de justificar, sigui pel motiu que sigui. Els 

professors han de presentar les justificacions després de tornar de l’absència Sempre 
que es pugui s’haurà de justificar amb un document extern (per ex. amb un justificant 
de visita mèdica, d’entrevista amb el tutor del fill/a, ...). Els justificants cal lliurar-los al 
director. 

 Quan es produeixi una falta d'assistència i no es justifiqui, es donarà un màxim de 5 
dies per justificar-la. En cas contrari, constarà com a falta injustificada. 

 En cas de malaltia, els professors que faltin més de tres dies consecutius (les primeres 
30 hores laborables d’absència no comporten descomptes retributius) al centre hauran 
de presentar la baixa per malaltia.. 

 Abans del dia 5 de cada mes es publicarà la relació de faltes d’assistència mensual, 
així com la suma acumulada d’hores dels mesos anteriors. L’esmentada relació es 
posarà en coneixement del Consell Escolar periòdicament en sessió ordinària. 

 En cas de l’absència prevista d’un professor aquest deixarà la feina al cap d’estudis, 
usant un formulari específic per a cada hora. En cas d’una absència no prevista el 
professor hauria de trucar a 1a hora del matí i comunicar la feina que han de fer els 
alumnes, o bé enviar-la per correu electrònic al centre. Si no és possible s’agafarà 
material de la carpeta de l’àrea del professor/a que falta, que custodia el cap d’estudis. 

Tots els professors de guàrdia hauran de buscar la feina que han de fer els alumnes a 
les safates de la sala de guàrdia. El professor de guàrdia, un cop acabada la classe, 
recollirà la feina i la deixarà a la safata del professor corresponent, perquè la pugui 
revisar i tenir en compte en l’avaluació dels alumnes. 

 

6. GUÀRDIES  
6.1.Organització en cas d’absència d’un professor 

El centre procurarà que els alumnes facin classe sempre. Així doncs, ens organitzarem 
de la forma següent: 

• Absència prevista d’un professor/a: 
1. Es pot fer un canvi de classes: 

a) Per acord entre dos professors, que ho comunicaran al cap d’estudis. Un cop 
rebut el vistiplau es podrà notificar als alumnes. 

b) Per indicació del cap d’estudis, que sempre respectarà l’hora d’entrada i sortida 
del centre i qui un cop fet el canvi, ho comunicarà als alumnes. 

2. Si el canvi de classes no és possible, el professor de guàrdia es farà responsable del 
grup classe: lliurarà la feina prevista pel professor que substitueix i la recollirà al final 
de classe. Aquesta feina la trobarà a la sala de professors i a la safata de l’hora 
corresponent. 

Nota: en cas de fer-se un canvi de classes, la falta no comptabilitzarà en el resum 
mensual de faltes. 
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• Absència no prevista d’un professor/a: 
1. El professor de guàrdia es farà càrrec del grup classe. En referència a la feina que pot 

lliurar als alumnes, pot optar per: 

a) Fer una activitat de la seva àrea en cas de ser també professor titular del grup 
classe. 

b) O bé, agafar material de la carpetes de l’àrea del professor/a que falta que es 
custodia a prefectura d’estudis. per a les faltes imprevistes, repartir-ho als 
alumnes i recollir-ho a final de classe. 

c) També hi ha l’opció que el professor enviï la feina per correu electrònic a les 
adreces del director o del cap d’estudis, no al correu del centre. 

• Absències de professors motivades per sortides i/o activitats 
Quan el professorat acompanyant a una sortida i/o activitat tingui classe en un grup que no 
participa de la mateixa, haurà de deixar la feina programada al cap d’estudis, amb les 
instruccions corresponents perquè la pugui fer el professor/a de guàrdia o el professor a qui li 
pertoqui fer la substitució. 

A l’hora d’assignar el professor substitut, es respectarà el següent ordre: 

a) Els professors que queden lliures de classes perquè el seu grup classe 
participa en la sortida. 

b) El professor de guàrdia. 

Els professors que no intervinguin en el grup classe, quedaran com a professors de guàrdia. 

 

6.2.Guàrdies en hores lectives 
És deure del professorat de guàrdia: 

 Iniciar un recorregut per tot l’institut immediatament després que soni el timbre 
d’entrada a classe per comprovar que les activitats es desenvolupen amb tota 
normalitat.  Avisar els alumnes, quan s’escaigui, de l’absència d’un professor i 
donar-los les instruccions oportunes per garantir el control de la situació. 

 A primera hora del matí recollir els talons d’absències de les aules i fer les trucades 
telefòniques a les famílies dels alumnes absents. La TIS o el professor de guàrdia  
s’encarregarà de fer el buidat dels talons i anotar les absències al full setmanal 
d’assistència. 

 Signar l’informe de guàrdia i anotar les dades dels alumnes expulsats que es 
presentin a la sala de professors, així com qualsevol observació que consideri 
oportuna. 

 Portar els alumnes expulsats a l’espai de guàrdia, vigilar-los i donar-los feina en 
cas que no en portin. 

 Fer-se càrrec dels grups d’ESO afectats per l’absència del seu professor. Mantenir 
a l’aula tots els alumnes del grup i vetllar perquè facin la feina de l’assignatura 
corresponent, que ha d’haver deixat el professor absent. En cas que no hi hagués 
material programat per treballar el crèdit, proposarà l’activitat que consideri més 
adient. 

 Atendre, quan s’esdevingui, els alumnes accidentats en aquella hora. 
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6.3.Guàrdies en hores d’esbarjo 
És deure del professorat de guàrdia: 

 Recórrer els passadissos, després que soni el timbre de sortida i fer sortir al pati 
els alumnes que estiguin a l’interior de l’institut. 

 Distribuir-se per les diferents zones de vigilància per garantir el total funcionament. 

 Vetllar per la bona convivència, el respecte de l’entorn, i quan calgui, restablir 
l’harmonia. 

 Atendre, quan s’esdevingui, els alumnes accidentats a l’esbarjo. 

 En cas d’alguna incidència prou important, fer-ho constar per escrit i prendre les 
mesures oportunes. 

 Durant l’esbarjo no hi pot haver alumnes dins el centre sense cap professor/a. 

 Vetllar per garantir la neteja del pati per part dels alumnes que els pertoca. 

 

 Protocol a seguir a l’hora d’esbarjo els dies de pluja  
Un cop decidit que les condicions meteorològiques són tan adverses que desaconsellen sortir 
al pati, s’actuarà de la següent manera: 

 L’alumnat romandrà a la seva aula, procurant mantenir-les en un ordre escaient. 

 S’esmorzarà a l’aula procurant no embrutar gaire el terra i tirant els papers i la 
brossa a les escombraries. 

 Es sortirà per tandes i amb ordre al lavabo. 

 El professorat de guàrdia es distribuirà de la següent manera: un professor a l’àrea 
dels lavabos, un professor al distribuïdor de primer d’ESO, un professor al 
distribuïdor de segon d’ESO, un altre al de tercer i quart d’ESO i un altre al nou 
mòdul. La resta de professors de guàrdia i la TIS donaran suport on més sigui 
necessari 

 En cap cas els alumnes manipularan els ordinadors de l’aula. 

 

7. FULL DE CONTROL DE DEURES 
 

Finalitat  
La finalitat principal del full de control de deures és que els pares/mares o tutors legals de 
l’alumne/a puguin disposar d’una informació actualitzada de l’evolució del seu fill/a pel que fa 
a les tasques de treball diari a l’aula, i així poder ajudar-lo en la planificació i execució de les 
tasques que se’ls encomanen per reeixir en els aprenentatges i en l’adquisició d’hàbits i 
aptituds que els permetin el seu desenvolupament com a persones i, com a ciutadans i 
ciutadanes del nostre país. Alhora el full pot servir com element d’avaluació i seguiment del 
volum de treball exigit als alumnes per curs i per això esdevindrà un element de seguiment 
fiable i potent per al tutor, i que, de ben segur, contribuirà a la modificació d’estratègies 
pedagògiques adreçades a la reorientació de l’alumne/a d’acord amb el seu treball i procés 
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Procediment 
Cada alumne/a disposarà d’una agenda de control de deures que li serà lliurada pel tutor/a el 
primer dia de classe. Aquesta agenda està dividida per setmanes i per dies  

El tutor individual farà un seguiment dels deures de cada setmana . Els darrers fulls de 
l’agenda estan destinats a la comunicació família-centre.  

8. NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  
 

 Respecte a les persones  

• Tractar amb respecte tota la comunitat educativa (professorat, conserge, personal de 
secretaria, pares, companys,…) Cal evitar les agressions físiques i verbals, els 
gestos despectius o amenaçadors, el to de veu desafiant, ... 

• Cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre un instrument de 
comunicació, evitant insults, ofenses, grolleries, paraulotes, humiliacions, coaccions, 
etc 

• Respectar les diferències i no discriminar ningú pel seu origen, aspecte físic, sexe, 
orientació sexual ni per la seva manera de ser. 

• Denunciar davant d’un adult (professor, tutor/a, família, equip directiu) qualsevol 
situació, que posi en perill la integritat física o psicològica, o suposi qualsevol tipus de 
vexació o humiliació de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

• Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un clima d’ordre i 
silenci, tant a l’aula com altres espais del centre (passadissos, pati, lavabos...). 

• Mostrar respecte en les intervencions: demanar la paraula, respectar el torn de 
paraules, escoltar els altres i respectar les seves opinions, parlar amb el to adequat... 

• Resoldre les diferències i els problemes que puguin sorgir per mitjà del diàleg raonat i 
respectant les opinions diferents. 

• Participar en trobades de mediació com a mitjà per a resoldre conflictes. 

• Entendre l'autoritat com un servei necessari i per tant, admetre-la i respectar-la i en 
conseqüència, exercir-la amb humanitat i sense cap abús, en tot cas es considerarà 
una falta greu qualsevol actitud que posi en risc la integritat física, emocional o 
psicològica pròpia o dels altres. 

 

 Respecte a la higiene i hàbits de salut 

• No es pot fumar, ni consumir, ni promoure el consum de substàncies que puguin 
crear dependència en tot el recinte escolar. 

• No es pot menjar ni beure a les aules ni als passadissos, cal fer-ho a l'hora de 
l'esbarjo. 

• A l’Institut s’hi ha d’anar net i endreçat, vestit adequadament per anar a un centre 
educatiu, i no s’acceptarà l’ús de gorres o altres elements anàlegs com caputxes . No 
es podrà portar cap tipus de vestimenta que impedeixi la realització d’activitats 
curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació personal, o que atempti 
contra la salut o seguretat personal de la resta de la comunitat educativa. 
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• Per realitzar l'assignatura d'Educació Física és obligatori dur roba d'esport, és a dir, 
sabates esportives, xandall o similar. El casc és obligatori quan es vagi amb bicicleta.  

• Caldrà portar una bata de cotó per treballar al laboratori i l’aula de tecnologia. Es 
recomana també portar els cabells lligats i evitar els mocadors voluminosos al cap  per 
seguretat en el treball desenvolupat al laboratori i a l’aula de tecnologia.  

 

• Respecte al material i instal·lacions del centre  

• Tractar acuradament l'edifici, les instal·lacions, els lavabos, el mobiliari, el material i 
l'entorn de l’ institut 

• Mantenir els espais nets: no es poden embrutar les classes, els passadissos, els 
lavabos o els patis. 

• Tothom serà responsable del material que li és assignat i per tant, en farà un bon ús. 
També cal respectar amb la mateixa cura les instal·lacions del centre. En 
conseqüència, tot el professorat del centre vetllarà perquè les aules siguin netes, 
estiguin en ordre i s'evitin desperfectes. 

• Els alumnes procuraran desplaçar-se ordenadament, a poc a poc i sense cridar per 
les instal·lacions ni donar cops a les portes o al mobiliari ni molestar als companys. 

• Per facilitar l’ordre a l’aula i les tasques de neteja, cada professor ha de vetllar per: 
a. Mantenir la distribució de les taules deixant espai per a la mobilitat del 

personal. 

b. Col·locar les cadires a sobre les taules en el moment d’acabar l’última classe 
en aquella aula. 

c. Després d'un examen cal que s'ordeni la classe i no es deixin ni les taules ni 
les cadires escampades. 

d. Es vigilarà (també a l'hora de l'esbarjo i al migdia) que els llums quedin apagats 
i les finestres i la porta, tancades. 

• Al final de la jornada lectiva les taules dels alumnes hauran de quedar completament 
buides. Els llibres i d’altre material es guardaran a les guixetes o a casa. El material 
que es trobi es guardarà a consergeria.  

• Les bates de laboratori i d’altre material han d’estar degudament identificades amb el 
nom de l’alumne/a propietari.  

• Per treure material fora del centre caldrà el permís de Direcció, sota la responsabilitat 
del professor i sempre i quan no afecti el bon funcionament del centre. 

• Quan un alumne/a - o grup d'alumnes - hagi de fer ús, fora de l'horari lectiu, de les 
instal·lacions, caldrà que el professor/a que ha encarregat la tasca ho comuniqui a 
direcció i es faci responsable del control de l'aula i de l'activitat. 

• A qualsevol espai del centre els alumnes han d’estar sempre acompanyats d’un 
professor/a. 

• En cas de voler utilitzar una aula que no és l’assignada, caldrà informar al cap 
d’estudis en primer lloc, i un cop donat el vistiplau, utilitzar-la. En finalitzar la sessió cal 
deixar en ordre les dues aules. 
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 Respecte a les classes 

• La puntualitat és una mostra de respecte cap als altres; cal ser puntual, doncs, tant a 
l'inici com a l'acabament de les classes i en les altres sessions de treball; òbviament 
el professor, i no el timbre, indicarà el final de la classe. 

• Els alumnes han de portar el material necessari per la classe i per les reunions de 
treball i realitzar les tasques encomanades. 

• No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. En els casos dels desdoblaments, 
grups de reforç i optatives, l’alumnat ha de ser a l’aula corresponent abans que el 
professor tanqui la porta. 

• Només es pot anar al lavabo a l’hora del pati. Durant les classes o entre les classes 
no es podrà fer servir. 

• Quan el professorat entra a classe, l’alumnat ha de: 

e. Seure al seu lloc. 

f. Tenir el material sobre la taula (llibres, llibreta i bolígraf). 

g. Romandre en silenci 

• Durant la classe l’alumnat ha de : 

h. Seguir i obeir les instruccions del professorat. 

i. Demanar i respectar el torn de paraula. 

j. Seure correctament. 

k. Romandre al seu lloc, llevat que ho autoritzi el professorat. 

l. Fer servir el seu propi material (bolígrafs, gomes, ..), especialment en els 
exàmens. No es pot demanar ni deixar material als companys. Cal marcar el 
material propi. 

m. Tractar amb respecte tota la comunitat educativa (professorat, companys, 
conserge, pares...). Cal evitar, sobretot, les agressions físiques, els insults, els 
gestos despectius o amenaçadors, el to de veu desafiant, les amenaces, les 
preguntes impertinents, ... 

n. Fer un bon ús del full de control de deures: apuntar- hi sempre els deures i els 
exàmens. 

• Normalment la distribució de taules i cadires de l’aula serà en grups de 4 alumnes. La 
distribució serà canviant i dinàmica, adaptable al tipus de tasques que s’hagi de 
realitzar dintre de l’aula. 

• Es procurarà no arrambar les taules i les cadires dels alumnes a les parets, sobretot 
per la banda de les finestres, per evitar desperfectes en la xapa o en els recollidors 
de les corretges de les persianes. 

 

 Respecte al pati 

• No es pot jugar de forma violenta. 

• Cal entrar a classe quan ho indiqui el professor. 

• Cal seguir en tot moment les instruccions dels professors de guàrdia. 

• Cal aprofitar l’hora del pati per anar al lavabo i no esperar als últims minuts. 
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• La neteja dels espais del pati la faran els mateixos alumnes. Cada setmana un grup  
classe diferent serà l’encarregat de netejar l’espai d’esbarjo. Els alumnes del grup 
encarregat es distribuiran pels diferents dies. 
 

 Respecte als lavabos 

• Durant les hores de classe els lavabos estaran tancats. 

• Al lavabo només s’hi podrà anar durant les hores d’esbarjo. Excepcionalment per 
accedir al lavabo en hores de classe caldrà demanar permís al professor de l’aula. 
L’alumne haurà de demanar a consergeria la clau del lavabo. 

• Es farà un ús responsable de les instal·lacions i materials ubicats als lavabos. 

 

 Respecte a l’ús dels l’ordinadors i la pissarra digital de l’aula: 

• Pel que fa als ordinadors connectats a les pissarres digitals, només els podran 
utilitzar els professors, que en cap cas permetran que els alumnes els utilitzin i/o els 
manipulin. 

• Pel que fa als ordinadors d’aula cooperativa sols es podran fer servir amb autorització 
del professor que gestiona l’activitat. Un cop finalitzada la feina a realitzar caldrà 
assegurar que l’aparell queda  correctament apagat. 

• Si algun ordinador o portàtil no funciona s’informarà el coordinador informàtic. 

• Per evitar la transmissió de virus electrònics es recomana no utilitzar pen-drives. Si 
es necessita guardar alguna informació, es farà preferentment al correu electrònic 
propi, o al Drive. 

• Cal parar els projectors de les pissarres digitals amb el botó “off” si han d’estar 
inactius més de 15 minuts. El botó “blank” només serveix si no es vol que l’alumnat 
visualitzi el que fa el professorat a l’ordinador per un període curt de temps (accés a 
carpetes). Al cap de pocs minuts es bloqueja i cal reiniciar tot el sistema. 

• Cal assegurar-se que quan s’abandoni una aula tots els llums i aparells electrònics 
estiguin desconnectats.  

 

 Respecte al treball amb ordinadors fixes i portàtil 
 

• Els ordinadors són propietat del centre i per això si un alumne provoca una destrossa 
o avaria degut al mal ús s’haurà de fer càrrec de la seva reparació o restitució. 

• L’ús de l’ordinador es farà sempre seguint les pautes que indiqui el professor. 

• Les pantalles hauran d’estar abaixades quan no es treballi directament amb l’ordinador 
i la pausa no sigui suficient com per aturar-lo. 

• S’ha de fer un ús responsable de la connexió a la xarxa: en cap cas, no es poden 
descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús 
acadèmic. 

• No està permesa la connexió a xats, facebook o qualsevol altra xarxa social, si no és 
per indicació del professorat. 
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• El professorat té tota l’autoritat per retirar l’ordinador a l’alumne en cas que observi un 
ús inapropiat del mateix. 

• Els ordinadors s’endreçaran al carro o bossa corresponent sota la supervisió del 
professorat present a l’aula. 

 

 Respecte a la utilització d’aparells electrònics  
El centre ha redactat una NORMATIVA SOBRE L’ ÚS RESPONSABLE DELS DISPOSITIUS 
MÒBILS AL CENTRE que signaran totes les famílies.  

NORMES:  

• Dintre el recinte escolar no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del 
telèfon mòbil. Les famílies, en qualsevol moment, poden trucar al centre i, en cas 
de  necessitat justificada, l´alumnat també pot demanar fer ús del telèfon de 
l´Institut. 

• Pel que fa a la sostracció, pèrdua o deteriorament d´aquests dispositius 
electrònics, l´Institut no se´n fa responsable i no iniciarà cap mena de gestió o 
denúncia davant les autoritats. 

• Dins de les aules i d’altres espais de l’interior del centre es prohibeix l’ús dels 
dispositius mòbils a tot l’alumnat, excepte amb autorització expressa del 
professorat que es troba a l’aula per a usos didàctics i/o finalitats pedagògiques. 
Els dispositius mòbils hauran d’estar completament apagats i guardats a la 
motxilla o guixeta. En cap cas es podran portar a les butxaques i menys deixar-
los a la vista. 

• A l’hora del pati es podran utilitzar els dispositius mòbils però respectant a la resta 
de la comunitat educativa.  

• Està totalment prohibit registrar sons, vídeos o fer fotografies , fora de les  
activitats guiades pel professorat que així ho requereixin. Les manques de 
respecte provocades per possibles enregistraments de sons, vídeos, fotografies o 
similars amb algun dispositiu mòbil seran sancionades de manera rigorosa i 
sotmeses a la legalitat vigent. Cal ser molt conscient que qualsevol membre de la 
comunitat educativa (professorat, alumnes, personal PAS,  pares...) pot prendre 
les mesures legals oportunes en el cas que es vulneri la seva imatge 

L’article 18.1 de la Constitució cita com a fonaments els drets a l’honor, a la intimitat i a 
la pròpia imatge. Els pares han de saber que són responsables jurídics de les 
actuacions de llurs fills que lesionin els drets dels altre 

• Per això, quan un alumne/a usi aquests aparells (a excepció d’alguna activitat docent 
que ho requereixi de forma puntual i amb el permís del professor/a), s’estableixen les 
següents sancions: 

1. El/la professor/a marcarà incidència lleu al full de notificació i l’aparell serà 
requisat i portat al cap d’estudis. Se li tornarà al dia següent als pares o tutors 
legals. 

2. En cas de reincidir una segona vegada, se li requisarà durant tres dies. Es 
tornarà  als pares o tutors legals. 
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3. En cas de reincidir una tercera vegada, se li requisarà durant una setmana. Es 
tornarà als pares o tutors legals 

 

 Respecte als llibres i material didàctic 

• Cal recordar als alumnes que cal tractar els llibres amb cura, ja que es reutilitzen 
cada curs i han de durar el màxim de temps possible. 

• A finals de curs, cada professor/a recollirà els llibres de la matèria que ha impartit. 
Abans de recollir-los cal comentar a l’alumnat que esborri tot allò que s’hi hagi pogut 
escriure; si s’observa algun llibre en mal estat o algun alumne/a l’ha perdut, caldrà 
notificar-ho a direcció i comentar a l’alumne/a en qüestió que haurà d’abonar l’import 
del llibre. 

• Tot el material imprès en forma de dossiers que generi l'activitat acadèmica dels 
seminaris s'haurà de preveure amb suficient antelació. A ser possible haurien de ser 
dossiers reutilitzables, és a dir, que les activitats s’hagin de fer en els fulls 
corresponents. 

• Per poder disposar dels llibres i dels dossiers l’alumnat haurà de pagar prèviament la 
quota de material i llibres.  

 
 Altres normes de funcionament  

• Durant els canvis de classe, els alumnes o es quedaran a dins de l'aula o es dirigiran 
ordenadament a l'aula que els correspongui sempre acompanyats pel professor 
receptor que els retornarà a l’aula un cop acabada l’activitat; tant en un cas com en 
l'altre es prepararan per a la propera matèria. Els professors de guàrdia vetllaran per 
l’ordre als passadissos durant aquests canvis. 

• Caldrà mantenir un silenci discret (parlar amb falset) als passadissos durant l'horari 
de classes, sobretot si el grup fa desplaçaments entre aules. 

• Evitar qualsevol acte que, de forma injustificada, alteri el desenvolupament normal de 
les activitats del centre. 

• Totes aquestes normes de convivència del centre són igualment aplicables a les 
activitats i les sortides que es fan fora del centre, així com en qualsevol activitat 
extraescolar dins o fora del centre. 

 

RECORDAR A L’ALUMNAT I EXIGIR EL COMPLIMENT DE TOTES LES NORMES 
ANTERIORS SERÀ COMPETÈNCIA DE TOT EL PROFESSORAT DEL CENTRE  
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9. NORMES DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA 
 

Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure de 
facilitar-la. Les regles de convivència als centres educatius s'han de basar genèricament en 
els principis democràtics i específicament en els principis i normes que deriven de la Llei 
d’Educació de l’any 2010. 

 

9.1. Mesures que ajuden a millorar la convivència al nostre centre 
• Adaptació del currículum dels alumnes amb més dificultats. 

• Suports amb dos professors a l’aula  

• Aula oberta a 4t d’ESO 

• Desdoblaments. 

• Inclusió en el PAT d’activitats que ajudin a desenvolupar les habilitats de relació i 
l’educació emocional. 

• Metodologies més dinàmiques i participatives a l’aula, promoció de l’aprenentatge 
cooperatiu. 

• Posada en comú a les reunions d’equip docent de les diferents dificultats, 
metodologies i estratègies a seguir. 

• Projecte de mediació escolar. La mediació és la millor eina per gestionar els conflictes 
entre alumnes. 

• Pla de suport conductual positiu: A les tutories es treballen les conductes desitjables 
per a una bona convivència. 

• Pla educatiu de conducta: check-in check-out 

• Acció tutorial intensa: el tutor individual té un contacte freqüent amb els alumnes més 
problemàtics per portar-ne un seguiment. 

• Intensificació del contacte amb les famílies. 

• Intervenció d’altres serveis externs: EAP,CSMIJ, Serveis Socials, ... 

• Hora conductual els dimarts i dijous de 4 a 6 de la tarda. 

Cal que tot el centre actuï de manera conjunta i rigorosa segons les normes de convivència 
general pactades. 

 

9.2. Pautes d’obligat compliment per tota la comunitat educativa en relació 
a la convivència al centre 

• Tota amonestació oral seriosa, discussió d’un conflicte s’ha de fer en un despatx, en 
privat (màxim un professor i un membre de l’equip directiu, si cal testimoni) i amb tota 
la calma. Mai al mig del grup classe, o en un passadís on hi ha altra gent, o amb la 
presència d’altres professors no implicats en l’afer. 

• Coherència en l’actuació. Quan donem una consigna, una ordre, una promesa, etc., 
hem de ser molt conseqüents en el compliment per part nostra del que s’ha dit i 
sempre ho hem de complir. 
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• Marcar límits molt clars, respectar-los i fer-los respectar, amb contundència però 
sempre i al mateix temps amb molt afecte. Cal que sàpiguen el que poden fer i el que 
no. 

• Flexibilitat en l’actuació davant dels alumnes. En segons quins moments és millor 
deixar el tema per una estona més tard i tractar-lo amb ell en un despatx, ja que tots 
estem massa nerviosos, però cal una conseqüència pel que s’hagi fet. 

• Tot comportament sancionable ha de tenir una conseqüència (de tipus reparador, de 
prestació d’un servei, un càstig a l’hora del pati, una amonestació oral en un despatx i 
lluny del grup, etc. ...). aplicable pel propi professor en el cas d’una sanció o amb 
l’aplicació d’un full de notificació de conducta contrària a la disciplina. 

• Atribuir a l’alumne la responsabilitat de les conseqüències dels seus actes. El noi o la 
noia ha de comprendre que si hi ha un càstig és per que ELL/ELLA ha fet i dit alguna 
cosa que implica aquesta conseqüència, és ell/ella qui ha fet allò que no és 
acceptable. 

• Tractar l’alumne amb respecte, sempre i en tot moment. Si nosaltres no el respectem 
ell tampoc no ho farà, ni a nosaltres ni als companys professors. 

• No caure en la provocació de l’alumne (ens posaríem al seu nivell). La provocació no 
és res personal, molt sovint és per cridar l’atenció i/o és el reflex del seu malestar. 
Mantenir sempre la calma i si en aquells moments no estem calmats, ja tractarem el 
tema unes hores més tard o l’endemà si convé. Aconseguirem molt més des de la 
calma que des del neguit. 

• Si haguéssim d’intervenir en una baralla, caldria enfocar la intervenció tenint en 
compte aquests criteris: 

- Aturar la baralla evitant totalment el contacte físic amb els alumnes: Estendre 
braços i fer de barrera de separació. MAI AGAFAR-LOS! 

- Si no estan gaire enfadats cal preguntar-los què volien aconseguir, i que s’ho 
parlin ells, com ho podrien haver resolt, i si estan molt enfadats cal deixar que 
es calmin i parlar-ne més tard. Sempre és millor que siguin ells que resolguin el 
seu conflicte abans que nosaltres intentem fer justícia. 

• Mantenir una relació positiva amb la família. Iniciar les entrevistes amb les famílies 
durant el primer trimestre per poder establir un vincle. 

• Tenir molta cura de les informacions que fem circular en relació a l’alumnat i la manera 
i el lloc on ho fem. El professor pot parlar del treball i comportament de l’alumne, dins 
la seva matèria, de les dades objectives per escrit que tindrà dels altres professors o 
de les dades del butlletí de notes. No està però autoritzat a fer ús d’informacions 
confidencials sobre un alumne o una família fora de les reunions oficials i professionals 
de centre, equip docent i claustre. 

 

9.3. Conductes contràries a la convivència 
Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció pel 
centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i 
extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport o d'altres organitzats 
pel centre. Igualment, comporten l'adopció de les mesures correctores i sancionadores que 
escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin 
motivats per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o 
altres membres de la comunitat educativa. 
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Les conductes contràries a la convivència poden ser de dos tipus: 
a. Conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

b. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

 

9.3.1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures 
correctores  

 
• Conductes contràries a les normes de convivència: 
 Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

 Els actes lleus d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 
comunitat educativa. 

 Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats a 
classe, al pati i al centre.(xerrar a classe, molestar a un companys, etc.) 

 Quedar-se a les aules en moments no autoritzats i sense supervisió d’un/a 
professor/a. 

 Menjar i beure a les aules. Només es podrà beure a l’aula sota prescripció mèdica. 

 No portar l’equipament d’educació física, el material d’educació visual i plàstica, el 
material de música i en general el material necessari per al bon desenvolupament 
de les classes. 

 Fer ús d’aparells electrònics al centre (mòbils, mp4, ...) sense permís del 
professorat. 

 Fer un ús inadequat dels ordinadors. 

 El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del 
material d’aquest o del de la comunitat escolar. 

 No presentar repetidament els deures i treballs assignats pel professorat. 

 Embrutar el centre. 

 Fer servir vocabulari groller a l’aula. 

 Córrer i cridar per dins del centre. 

 Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 
escolar, que no constitueixi una falta greu o que comporti l’incompliment d’algunes 
de les normes de convivència del centre. 

 Es poden sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre 
realitzats per l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats 
complementàries i extraescolars. 

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

 La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència pot ser considerada 
una falta greu. 
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9.3.2. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre i 
sancions aplicables. 

 

• Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre: 
 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 
personal. 

 L’agressió física o amenaces a membres de la comunitat educativa. Les baralles 
en el centre. 

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

 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per 
a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa, i la 
incitació a aquests actes. 

 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. Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin 
danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material han de 
reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la responsabilitat 
civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als tutors, en 
els termes que determina la legislació vigent. 

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

 La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència en el centre. 

 

9.3.3 Actuacions previstes  
 

Davant d’una actitud contrària a les normes de convivències les mesures correctores podran 
ser: 

a. Amonestació oral i/o escrita: 
Qualsevol professor/a pot amonestar oralment o per escrit (a l’apartat de comunicacions a la 
família dels fulls de control de deures) un alumne/a que tingui una conducta inadequada, tant 
a classe com a la resta del recinte escolar sense que impliqui sanció o incidència. 

Si l’amonestació és escrita, el professor/a que l’ha posada s’ha d’encarregar de comprovar 
posteriorment que els pares l’han signada. 

b. Full de notificació de conducta contraria a la convivència 
I. Sanció interna: 

El professor/a que ha detectat la conducta inadequada pot sancionar l’alumne/a amb unes 
tasques concretes que el mateix professor/a controlarà (exercicis, dies sense pati, neteja de 
l’aula, recollida de papers del pati, canvi de lloc a l’aula, etc.). El professor omplirà el full de 
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notificació de conducta contrària a la convivència assenyalant la casella on diu sanció. 
També anotarà els motius de la sanció i les tasques correctores. Farà una fotocòpia del full 
per donar-la a l’alumne que la farà arribar a la seva família. Aquesta còpia s’haurà de retornar 
signada al professor en el termini d’un dia. 

Si el procés es conclou correctament (la sanció està signada per la família) i l’alumne ha 
complert la mesura correctora establerta), el full de sanció signat per la família es lliurarà al 
cap d’estudis i no es sumarà al recompte general d’incidències de l’alumne/a. 

Si el procés no es conclou correctament (perquè l’alumne/a no compleix la sanció, no retorna 
el full signat per la família etc.), el professor marcarà també en el full de notificació la casella 
d’incidència lleu i el farà arribar al cap d’estudis que decidirà les mesures sancionadores més 
adients. 

El cap d’estudis comunicarà setmanalment als tutors individuals tota la informació relativa a 
les sancions corresponents als seus alumnes. 

II. Full d’incidència: 

Qualsevol professor/a pot posar una incidència, tant a classe com a la resta del recinte 
escolar, a qualsevol alumne/a que tingui un comportament contrari a les normes de 
convivència del centre. 

El/la professor/a que posi la incidència marcarà en el full de notificació de conducta 
contrària a la convivència la casella d’incidència lleu i anotarà les causes d’aquesta i si 
s’escau la mesura o mesures correctores. En el cas que l’alumne sigui expulsat de l’aula 
també s’anotarà en el full de notificació. Així mateix el/la professor/a comunicarà 
telefònicament als pares la incidència i també prendrà nota de la resposta de la família. 

El full es farà arribar al cap d’estudis. També farà arribar una còpia del full  al tutor individual.  

El professor/a pot decidir si el full d’incidència comporta una expulsió de classe o no. Cal tenir 
ben present que l’expulsió de l’aula d’un/a alumne/a és una estratègia que sols es pot utilitzar 
quan s’han esgotat tots els altres recursos. 

En cas que el full d’incidència comporti expulsió de classe el procediment serà el següent: 

- Si un alumne és exclòs de la classe ho és únicament amb un full d’incidència i 
l’expulsió comporta l’anada de l’alumne a la sala de guàrdia .Per tant, durant 
les classes, no hi pot haver cap alumne als passadissos, ni que sigui 
momentàniament. 

- L’alumne/a anirà a la sala de guàrdia. El professorat de guàrdia anotarà en el 
full de guàrdia el nom de l’alumne/a, el curs , el nom del professor/a que l’ha 
expulsat i l’hora en que s’ha produït l’expulsió. 

- El professor que hagi expulsat l’alumne sempre haurà de posar-li alguna feina 
per fer durant l’estona que estigui fora de l’aula i s’ha d’encarregar de 
comprovar que l’hagi fet quan el torni a tenir a classe. 

- Si es donés la circumstància que no hi hagués cap professor de guàrdia 
aleshores se’n faria càrrec el membre de l’equip directiu que estigui de guàrdia. 

Els fulls d’incidència i les expulsions de l’aula seran gestionades pel cap d’estudis. 

 
 
 
 
 

INSTITUT DEL TER 



Organització i funcionament de centre                                                   curs 2018-2019 

36 

9.3.4. Mesures reparadores i correctores : 
La Comissió de convivència serà l’encarregada de gestionar les diferents notificacions de 
conducta contrària a la convivència per tal de poder-ne donar una resposta detallada en 
funció de cada cas. D’entre les opcions possibles hi hauria: 

a. Servei de mediació. 
Quan el motiu de la sanció pugui ser resolt a través de la mediació, es derivarà les persones 
implicades al grup de mediació del centre sota la supervisió dels orientadors educatius. La 
mediació és la millor eina per gestionar els conflictes entre alumnes. (competència dels 
orientadors educatius). 

 

b. Contracte de conducta (Competència de prefectura d’estudis). 
Un alumne tindrà un contracte de conducta quan l’equip de professors consideri que aquest 
sistemàticament no es comporta correctament a l’aula tot i l’aplicació de diferents mesures 
correctores. 

Es seguirà el següent procediment: 

• El cap d’estudis lliurarà a l’alumne el contracte de conducta setmanalment (dilluns a 
primera hora). En farà el seguiment i el recollirà el següent dilluns quan li lliurarà l’altre 
contracte. 

• El cap d’estudis comprovarà que el contracte estigui signat pels pares. 

• Aquest contracte ha de servir perquè l’alumne millori el seu comportament i 
conseqüentment, redimir els fulls d’incidència acumulats – per cada setmana de bon 
comportament ( 80% correcte) se li reduirà un full d’incidència. 

• En cas que un alumne posi dificultats en lliurar el contracte o bé s’hi negui, es 
comunicarà a la família. 

 

c. Hora conductual 
Els alumnes sancionats hauran de venir els dimarts i/o dijous de 16.00 h a 18.00 h. La 
supervisió anirà a càrrec de la TIS i l’equip directiu.  

 

d. Realització de tasques reparadores i/o la restitució econòmica dels danys 
causats. 

L’alumne sancionat haurà de fer tasques reparadores i/o abonar el cost econòmic 
corresponent als danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la 
comunitat educativa. Les tasques reparadores es faran els dimarts i/o dijous de 16.00 h a 
18.00 h de la tarda sota la supervisió de l’equip directiu. Aquesta mesura correctora s’anotarà 
en el full de notificació que es farà arribar al cap d’estudis. 

 
e. Suspensió del dret a participar en activitats, sortides, extraescolars per un 

període màxim d’un mes. 
Aquesta mesura la podrà proposar l'equip docent. Per acumulació de conductes contràries a 
les normes de convivència, es podrà excloure qualsevol alumne/a de les activitats 
complementàries i sortides que organitza el centre. 
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f. Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre. 
Quan un/a alumne/a cometi un acte greu es comunicarà a direcció. El director podrà decidir 
(sempre que el fet no impliqui la necessitat d’un expedient ) una expulsió cautelar d’entre 1 i 5 
dies lectius, d’execució immediata, o la prohibició d’assistir a la classe d’una matèria 
determinada per un període determinat. Tot i això s’obrirà un expedient cautelar que es 
tancarà sense considerar el procediment de tràmit i audiència dels pares/mares amb escrit 
formal. 

g. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes 
Durant el període de la suspensió l’alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs 
acadèmics que se li encomanin. 

 

h. Suspensió del dret d’assistència al centre 
L’alumne/a realitzarà determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora individual 
ha de lliurar a l’alumne o a l’alumna 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 el moment de reincorporar-se al centre, cal que el 
tutor individual citi a l’alumne/a i la família per tal de fer-ne l’acollida i revisar les tasques 
acadèmiques que se li havien encomanat. Si l’alumne/a es reincorpora al centre sense 
presentar els treballs o presentant-los amb clara deficiència, es considerarà que no ha 
complert la sanció imposada i passarà de nou a la Comissió de convivència.  

 

i. Canvi temporal de grup o classe de l’alumne. 
 

j. Expedient disciplinari. 
Quan a un alumne se li obri un expedient disciplinari per acumulació d’expulsions o per actes 
d’indisciplina greus, el director li podrà aplicar una sanció immediata de prohibició 
d’assistència al centre per un període màxim d’una setmana lectiva sense esperar a la 
resolució de l’expedient. 

Es procurarà que el procés de l’expedient es resolgui el més aviat possible (en un termini 
màxim de 15 dies). 

Els expedients seran incoats per professorat del centre, seguint l’ordre alfabètic a partir de la 
lletra sortejada a principi de curs (primer claustre). 

Quan un alumne cometi una agressió física o verbal que sigui percebuda com a tal per l’altre 
alumne, o un altre membre de la comunitat educativa, l’agressor serà expulsat de forma 
cautelar i immediata, durant cinc dies lectius i se li obrirà un expedient disciplinari. 

Normalment se seguirà el següent barem en els expedients disciplinaris referits a la reiterada i 
sistemàtica realització de conductes greument contràries a les normes de convivència del 
centre: 

  (1r expedient): suspensió del dret d’assistència al centre durant cinc dies lectius (amb 
treballs acadèmics a casa) o realització al centre de tasques educadores. 

 (2n expedient): suspensió del dret d’assistència al centre durant deu dies lectius (amb 
treballs acadèmics a casa) o realització al centre de tasques educadores. 
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 (3r expedient): suspensió del dret d’assistència al centre durant quinze dies lectius 
(amb treballs acadèmics a casa). 

 (4t expedient): inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos, 
pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior o 
inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

Treballs acadèmics per als sancionats: 
Mentre l’alumne/a no pot assistir al centre per sanció haurà de fer uns treballs obligatoris. Si 
l’alumne/a es reincorpora al centre sense presentar els treballs o presentant-los amb clara 
deficiència, es considerarà que no ha complert la sanció imposada i, per tant, l’expedient 
restarà obert i continuarà el procés sancionador. 

Expedients disciplinaris: 
Decret 102 / 2010 d’autonomia dels centres educatius 

Article 25 

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

 

9.4. Gradació de les mesures correctores i de les sancions: 
Per tal 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: 
 El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 
convivència en el centre. 

 La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 
desenvolupament de les activitats del centre. 

 L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 

 La falta d'intencionalitat. 

 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. 

 

• S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de 
l’actuació de l’alumnat: 
 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. 

 Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat 
inferior o als incorporats recentment al centre. 
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 La premeditació i la reiteració. 

 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

 

 

10. PROTOCOL DE SORTIDES  

 Podem distingir tres tipus de sortida : 

• Sortides de tutoria: 

Al llarg del curs s’acostuma a organitzar una sortida gratuïta de tutoria en la que participen 
tots els alumnes de l’institut. 

• Sortides didàctiques o curriculars : 

Aquestes sortides educatives estan incloses en les programacions de les àrees. Aquestes 
sortides són obligatòries per als alumnes de l’assignatura organitzadora. 

• Sortides especials: 

Són les sortides de més d’un dia de durada o d’un caire més lúdic . 

Falta determinar les sortides especials que es faran durant aquest curs escolar.  

 PLANIFICACIÓ 

• Els departaments a la seva primera reunió de principi de curs confeccionaran la llista 
de sortides previstes per a tot el curs, desglossada per trimestres i indicant les dates 
corresponents, despeses de monitoratge i entrades, objectius pedagògics, avaluació 
de la sortida i professorat responsable. 

• Des de Coordinació pedagògica es comprovarà que cada sortida s’ajusta a la 
normativa (aprovació pel Consell Escolar, número de professors acompanyants,...), 
que no hi ha cap coincidència en les dates previstes i que les sortides es reparteixen 
equitativament al llarg dels tres trimestres. 

• La coordinació pedagògica és la responsable, juntament amb la resta de direcció del 
lloguer del transport, pagament de les activitats que es realitzaran en les sortides, etc. i 
de vetllar que les despeses globals s’ajustin al pressupost. 

 APROVACIÓ 

• Qualsevol sortida, visita i viatge ha d’haver estat aprovada i comunicada prèviament al 
Consell escolar a començament de curs o amb una antelació mínima d’un trimestre. 
No es pot fer cap sortida sense aquesta aprovació. El fet que una sortida hagi estat 
aprovada no obliga necessàriament a fer-la, és a dir, s’han d’aprovar encara que no hi 
hagi seguretat de la seva realització. Un cop aprovat el calendari de sortides és 
convenient no proposar-ne cap de nova si aquesta ocasiona una despesa. Si és una 
sortida que no origina despesa caldrà que amb una antelació mínima es comuniqui a 

 

INSTITUT DEL TER 



Organització i funcionament de centre                                                   curs 2018-2019 

40 

coordinació pedagògica. Aquesta sortida no prevista a principi de curs haurà de ser 
comunicada en la propera reunió del Consell Escolar. 

 AUTORITZACIÓ FAMILIAR 

• L’autorització familiar general per a totes les sortides i activitats fora del centre es 
demanarà inici de curs. Només en el cas de les estades de més d’un dia de durada o 
en aquelles sortides o activitats especials (piscina, esports d’aventura, platja, ...) es 
demanarà una autorització especial als pares o tutors legals dels alumnes. 

 DATES 

Es procurarà de no programar sortides per la setmana anterior al final del trimestre, ja que en 
aquest període acostuma a haver-hi exàmens. També s’intentarà reduir al mínim les sortides 
durant el mes de maig. I durant el Ramadà . 

 ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES  
Totes les sortides didàctiques incloses en les programacions de les àrees es consideren part 
important del currículum i, per tant,  l’assistència és obligatòria (excepte les activitats que, tot i 
ser d’un dia només, suposin una important despesa per a les famílies). L’alumnat que no 
pugui participar en l’activitat ha d’assistir al centre. La matèria que organitza la sortida haurà 
de preparar alguna activitat alternativa per a aquest alumnat, 

Seria convenient que a la reunió de pares  el tutor  ja comuniqués a les famílies la previsió de 
les sortides i els informés de la importància de participar-hi. El tutor individual i/o  la TIS 
haurien de fer un acompanyament a aquells alumnes i famílies que per qüestions socio-
culturals i/o econòmiques no assisteixen a les sortides. 

 ORGANITZACIÓ DE LA SORTIDA 

• Amb suficient antelació (com a mínim dues setmanes abans de la sortida), es passarà 
als alumnes i als pares una carta informativa amb totes les dades i el preu de la 
sortida: 

• Aquesta carta l’escriurà el coordinador pedagògic amb la informació que li farà arribar 
el departament o professorat organitzador de la sortida (què es visitarà, el material 
necessari, l’horari de la sortida, ...) i la farà arribar al professorat responsable de la 
sortida. Es posarà una data límit per al pagament de la sortida. La carta també 
s’enviarà per correu e-mail a les famílies. (ho faran des de secretaria) 

• El professorat responsable de la sortida serà l’encarregat de fer arribar i de 
comentar la carta informativa als alumnes que hi participaran. 

• Totes les notes informatives de les sortides han de tenir el registre de sortida del 
centre. 

• El coordinador pedagògic omplirà els fulls de registre de la sortida i vetllarà pel 
retorn de l’imprès d’autorització familiar per fer la sortida per aquells casos que no van 
signar l’autorització general per a totes les sortides a inici de curs, o per quan es tracti 
d’una sortida especial o en el cas de no assistir a la sortida. Els justificants de 
pagament es lliuraran a secretaria    
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• El coordinador pedagògic confirmarà al cap d’estudis els alumnes que participaran a 
la sortida perquè pugui preveure la incidència en les activitats lectives. 

• Es confirmarà a l’empresa contractada pel transport el nombre d’alumnes que 
participen a la sortida com a mínim amb 5 dies d’antelació. El coordinador ho 
comunicarà al director i si el transport és en autobús aquest trucarà a l’empresa de 
transport per confirmar el viatge.  . 

 PROFESSORAT  RESPONSABLE I ACOMPANYANT 

• S'ha de garantir que el grup d’alumnes que participen en la sortida siguin acompanyats 
pel professorat que l’ha organitzat (professorat responsable). 

• El professorat responsable de la sortida serà l’encarregat d’informar els alumnes, 
engrescant-los i despertant en ells l’interès necessari per participar en la sortida. 

• També serà l’encarregat de fer arribar la carta de la sortida. 

• Els professors acompanyants haurien de ser preferentment professors que tinguin el 
grup d’alumnes que participen a la sortida de tal manera que l’absència del professor 
perjudiqui el menys possible les classes d’aquell dia. 

• Cada departament s'encarregarà de proposar els professors que acompanyaran els 
alumnes d'acord amb els criteris indicats anteriorment. Es farà arribar la proposta al 
cap d’estudis que en donarà el vistiplau.   

• Es necessita un professor acompanyant per cada vint alumnes. Encara que el nombre 
d’alumnes sigui molt reduït no es pot fer cap sortida amb menys de dos professors. 

• Els professors que participin en la sortida tant els responsables com els acompanyants 
deixaran preparada feina pels alumnes amb qui tenien classe el dia de la sortida. 

• La feina es donarà al cap d’estudis el dia abans de la sortida. 

 OBJECTIUS I AVALUACIÓ DE LA SORTIDA 

• Per al bon funcionament del centre i de l’activitat s’ha d’avaluar l’activitat 
desenvolupada tant per als que es queden com per als que hi van, excepte en sortides 
de caire més lúdic 

• El professorat responsable de la sortida deixarà feina significativa sobre el contingut 
de la sortida per als alumnes que no poden assistir a la sortida i que es quedaran al 
centre. Si no venen al centre l’hauran de fer igualment a casa. El treball de la sortida 
ha de ser avaluable. 

• Aquesta feina també es deixarà al cap d’estudis  

 PAGAMENT DE LES SORTIDES  

A principi de curs es passarà a les famílies la informació corresponent a les sortides del curs. 

El pagament de les sortides es farà sortida per sortida ingressant l’import al compte de 
l’institut amb una data límit i improrrogable abans de la sortida (una setmana abans s’acabarà 
el termini de pagament) 

• Fora de termini no s’acceptarà cap més pagament. 
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• Algunes sortides o activitats poden ser gratuïtes i així s’indicarà ala carta informativa. 

 TRANSPORT 

• Per als alumnes el lloc de sortida i tornada és sempre l’institut a no ser que s’indiqui el 
contrari. El desplaçament d’aquests alumnes es podrà fer en tren o autobús sempre 
amb un mínim de dos professors acompanyants. 

 EL DIA DE LA SORTIDA 

• El dia abans de la sortida el coordinador pedagògic farà arribar al professorat 
responsable de la sortida els fulls de registre de la sortida. Els deixarà a la seva safata.  

• El mateix dia de la sortida el professorat responsable de la sortida, abans de sortir 
passarà llista als alumnes a la seva aula i anotarà en els fulls de registre 
corresponents a cada grup classe la seva assistència o no assistència a la sortida. 
Tanmateix comprovarà l’assistència a l’ institut de l’alumnat castigat o d’aquell que no 
va voluntàriament a la sortida. 

• En el cas que un alumne que hagués de participar a la sortida no hi fos s’ha de trucar 
a casa seva abans de marxar per esbrinar els motius de la seva absència i anotar-ho 
en els fulls de registre i indicar l’hora de la trucada. 

• Abans de marxar farà una fotocòpia dels fulls de registre dels grups classe que 
participen en la sortida. Deixarà l’original dels fulls de registre de cada grup classe a 
consergeria que els farà arribar a direcció i al professorat de guàrdia. Es 
imprescindible que el professorat acompanyant de la sortida torni a comptar els 
alumnes quan aquests siguin ja a l’autobús. 

El professorat de guàrdia a l’institut s’encarregarà de trucar a casa d’aquells alumnes que 
haurien de ser a l’ institut i no hi són. 

L’alumnat que no ha anat a la sortida i que sigui a l’Institut quedarà sota la supervisió d’un 
professor de guàrdia i treballarà la feina alternativa a la sortida. 

 CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA 

• Durant qualsevol tipus de sortida o d’activitat extraescolar, el professorat acompanyant 
vetllarà pel bon comportament de l’alumnat. En cas que un alumne no tingui un 
comportament adequat durant una activitat o sortida podrà ser sancionat amb la 
suspensió del dret a participar de la primera activitat o sortida següent organitzada pel 
centre. 

 DESPRÉS DE LA SORTIDA 

• Després de cada sortida el professorat responsable d’aquesta farà arribar a secretaria 
els rebuts o factures dels pagaments realitzats durant aquesta, i cap d’estudis  la 
informació de totes les incidències relacionades amb l’alumnat que ha participat a la 
sortida, en cas de possibles sancions. És important escriure la incidència i fer-la arribar 
a direcció `per poder determinar la sanció corresponent.  

• També completarà el full de valoració de la sortida penjat al moodle de l’institut 
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 CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LES SORTIDES 
Els criteris de participació en les activitats són diferents segons el tipus d’activitat.  

• Sortides de caire curricular d’un dia : 
Tot i que la participació a les sortides de caire curricular d’un dia és de caràcter obligatori, no 
hi podrà participar:  

a) L’alumnat que hagi estat sancionat a no assistir a la sortida  
b) L’alumnat al que se l’hagi obert un expedient disciplinari 
c) L’alumnat que no hagi pagat la sortida  

En qualsevol cas, l’àmbit  que organitza la sortida tindrà l’opció de permetre la participació a 
l’alumnat afectat pels criteris anteriors sempre que ho consideri oportú, atenent al caràcter 
formatiu de la sortida. 

El tutor individual informarà a  la família de l’alumne sancionat , del motiu pel qual no pot 
assistir a la sortida.  

• Viatges (sortides de caire lúdic i/o curricular de més d’un dia) i sortides de caire 
lúdic-cultural d’un dia   

El caràcter no obligatori de les sortides de més d’un dia i de les sortides de caire lúdic-cultural, 
així com la necessària confiança que els responsables/acompanyants han de tenir amb 
l’alumnat que hi participa, especialment en el cas dels viatges, fan que els requisits per poder 
assistir a les mateixes siguin més estrictes.  

En aquestes sortides no podrà participar:  

a) L’alumnat que, tot i haver manifestat el seu desig de participar, no hagi satisfet els 
pagaments corresponents en els terminis pactats;  
b)L’alumnat amb faltes d’assistència no justificades (més de 25);  
c) L’alumnat que no hagi participat (sense justificació) en alguna de les sortides de caire 
curricular programades al llarg del curs;  
d) L’alumnat que hagi mostrat reiteradament conductes contràries a les normes del centre. En 
aquest sentit, 3 incidències  greus o 1 falta molt greu, acumulades durant tot el curs, 
suposaran la inhabilitació per poder participar en el viatge o sortida lúdica .  

El tutor/a individual i prefectura d’estudis   seran els encarregats/des d’informar els alumnes i, 
si s’escau, les seves famílies, del motiu pel qual no poden assistir a la sortida/viatge.  

En qualsevol cas, seran els/les professors/es acompanyants, com a responsables de 
l’alumnat a la sortida, els que tindrà l’última paraula per decidir sobre la participació de 
l’alumnat en aquesta. 
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11. SERVEI DE REPROGRAFIA 
• S’ha de preveure l’encàrrec de les còpies amb unes 24 h d’antelació. Els originals es 

deixaran a la safata que hi ha a la taula del costat de consergeria. El conserge , un cop 
fetes les còpies les deixarà a la safata de cada professor/a. Cal omplir degudament el 
full per encarregar les fotocòpies.  

• El professorat també podrà imprimir directament des dels ordinadors de la sala de 
professors. En aquest cas podran treure les còpies de la fotocopiadora ubicada a la 
sala de reunions. El professorat evitarà utilitzar la fotocopiadora de consergeria. 

• Les còpies encarregades es lliuraran al professorat en el termini de 24 hores. 

• L’última recollida d’encàrrec de fotocòpies del matí es farà a les 12 del migdia.  

• Cal evitar les urgències de fotocòpies a les 8 del matí. El conserge no ho podrà 
atendre. 

• Per a encàrrec de dossiers, cal lliurar els originals amb un mínim de 5 dies d’antelació. 

• Si no es dóna cap indicació, les còpies es faran per les dues cares del paper. 

• A les hores d’esbarjo el conserge ha d’atendre els encàrrecs de fotocòpies dels 
alumnes.  

 

12. PROTOCOLS DE RESERVA I UTILITZACIÓ D’APARELLS 
AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA 
 

 El centre disposa de diferents aparells audiovisuals i multimèdia (càmera de fotos, 
vídeo, gravadora de so, projector portàtil...) guardats a consergeria o administració.  

Auxiliar administrativa: Càmera de fotos, vídeo 

Conserge: Bosses amb ordinadors portàtils i carro de portàtils  

• El professorat que els vulgui utilitzar haurà de demanar-los al conserge i/o la 
auxiliar administrativa, deixant signat el registre de sortida del mateix (nom del 
professor, data i motiu d’ús). 

• En retornar l’aparell es comprovarà que el seu estat sigui correcte i caldrà tornar a 
signar el registre de tornada del mateix (data de retorn i estat). 

• El conserge i/o la auxiliar administrativa, seran els encarregats de portar el registre 
del préstec. 

• El professorat que utilitzi aquests aparells es fa responsable del seu bon ús i 
correcta manipulació. Haurà d’estar al cas de les autoritzacions sobre l’ús de les 
imatges dels alumnes. 

• Després d’utilitzar qualsevol aparell (càmera de fotografiar o de fer vídeo), cal 
descarregar les imatges. 

 Per reservar el material armari TIC: 
1. Cal fer-ho amb 48 h d’antelació avisant a consergeria que en prendrà 

nota a l’agenda i comprovarà la disponibilitat de l’armari i de l’aula. 
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2. Es prioritzarà la reserva d’ordinadors per a aquelles matèries  
especifiques de l’àrea curricular TAC. Per a la resta de matèries es 
podrà reservar per dues setmanes seguides com a màxim.  

3.  La connexió i desconnexió de l’armari anirà a càrrec del conserge. 
Ningú pot tocar-ho sense la seva presència. En cap cas pot manipular 
aquest material l’alumnat. 

4. El professorat serà el responsable d’anotar el nom de l’alumne que ha 
utilitzat cada ordinador i les possibles incidències en el full de registre. 
També haurà de comprovar que es retornen dins l’armari tots els 
portàtils utilitzats  

5. El conserge serà el responsable d’anar a buscar i retornar l’armari TIC 
(cinc minuts abans de l’acabament de la classe) 

 

 Per reservar les bosses amb ordinadors portàtils : 
1. La reserva s’ha de fer a consergeria amb 48 hores d’antelació. 

2. Es prioritzarà la reserva d’ordinadors per a aquelles matèries especifiques de 
l’àrea curricular TAC. Per a la resta de matèries es podrà reservar per dues 
setmanes seguides com a màxim. 

3. Un cop feta la reserva cal tenir ben present que els ordinadors sols tenen una 
autonomia de 90 minuts i que la recàrrega requereix unes dues hores, 
aproximadament. 

4. El professorat serà el responsable d’anotar el nom de l’alumne que ha utilitzat 
cada ordinador i les possibles incidències en el full de registre. També haurà de 
comprovar que es retornen dins les bosses tots els portàtils utilitzats  

5. El conserge  serà el responsable d’anar a buscar i retornar les bosses amb els 
ordinadors portàtils. ((cinc minuts abans de l’acabament de la classe). 

 

13. PLA D’ACOLLIDA PROFESSORAT NOU AL CENTRE  
 

Benvingut/da a l'Institut del Ter 

Hem elaborat aquesta petita guia per tal que puguis conèixer millor el nostre centre i per 
ajudar-te en la teva estada amb nosaltres. Volem facilitar-te tant com sigui possible l'accés a 
tota la informació que necessitis, de manera que desenvolupis amb eficàcia la teva tasca. 

PRESENTACIÓ DE LA GUIA D’ ACOLLIDA 

La guia que et presentem està estructurada en diferents apartats. D'altra banda, conscients 
que la guia no pot preveure totes i cadascuna de les circumstàncies i demandes personals, 
estem a la teva disposició l'equip directiu i, de ben segur, els companys de departament i 
d'equip docent per aclarir-te qualsevol dubte o ajudar-te en el que calgui: no et sàpiga greu de 
demanar-nos-ho. 
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QUÈ CAL FER EN ARRIBAR AL CENTRE:  

1) Identificar-se a consergeria. 

2) Presentar-se a secretaria. Acolliment per part de l’equip directiu 

3) Lliurar la credencial a secretaria 

RESPONSABLES TASQUES 

Director/a • Presidir la reunió d’acollida del professorat nou al centre l’ 1 de 
setembre . 

• Presentar i/o lliurar la documentació corresponent (documents de 
treball,...) 

• Explicar els aspectes generals del centre, tipus d’ensenyament, 
model organitzatiu, aspectes bàsics de funcionament... 

• Presentar l’equip directiu, coordinadors, caps d’àmbit, etc. 
•  Gestionar si s’escau  la sol·licitud de contrasenyes (xtec,saga) 
• Explicar el procediment de comunicació d’absències del professorat i 

de petició de permisos i llicències. 
• Ensenyar l’edifici i les seves instal·lacions . 
•  Presentar el pla d’emergència i donar línies bàsiques d’actuació en 

casos d’emergència 
Cap d’estudis • Informar sobre l’horari marc del centre i normativa d’entrades i 

sortides. 
• Lliurar assignació de grups/matèries/ horari personal del professor/ 

llistat alumnes i matèries . Notificar els càrrecs (tutoria, coordinació...)  
•  Explicar les normes de convivència del centre i els procediments 

associats (absències i incidències de l’alumnat) .  
• Explicar el procediment  seguir en les guàrdies d’aula i de pati.... 
• Explicar el procediment d’avaluació pel que fa referència a l’entrada 

de qualificacions al programa SAGA 

Coordinador/ 
pedagògica 

• Presentar l’equip docent al professorat nou. 
•  Repassar les característiques específiques del grup d’alumnes 
•   Si és tutor/a de grup : Repassar les funcions dels tutors/es i el 

funcionament de les tutories de grup  
• Com a tutor individual: Lliurament de la carpeta de tutor/a individual  

Secretari/a • Lliurar la fitxa de dades personals del professor 
• Si s’escau donar-li accés al drive del professorat 
• Lliurar les claus d’entrada del centre i de la taquilla personal 

Coordinador TIC • Donar d’alta al professorat nou al moodle del centre i proporcionar 
contrasenyes d’accés 

Cap d’àmbit • Donar a conèixer l’estructura i organització de l’àrea .  
• Donar a conèixer el funcionament de l’àrea - Matèries i assignatures 

que imparteix i crèdits corresponents - Criteris d’elaboració i revisió 
de les programacions - Programació de les matèries, crèdits per cada 
curs .  

 

INSTITUT DEL TER 



Organització i funcionament de centre                                                   curs 2018-2019 

47 

• Explicar el procediment de compres de l’àrea . 
•  Informar de les sortides de l’àrea i de l’ avaluació de les activitats de 

l’àrea: sortides, xerrades, conferències, etc 
• Informar del Pla de formació permanent (Departament d’Educació)  

 

QUÈ CAL FER EN MARXAR DEL CENTRE 

1) Retornar el material específic del centre (claus...) a secretaria. ( a finals de curs o al 
finalitzar la substitució ) 

2) Recollir la credencial a secretaria. ( en el cas de substitució) 

3)  Complimentar l'enquesta que et lliuraran a secretaria.(Durant el 1r trimestre en el cas 
de professorat nou  i al final de la substitució en el cas de professorat substitut) 
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