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1. INTRODUCCIÓ A LES NOFC 

El present document vol ser un punt de partida per a elaborar, conjuntament entre 

tots els membres de la comunitat escolar, un marc de convivència i relació dins 

del qual es pugui desenvolupar la tasca educativa en la qual l’alumnat, pares, 

mares, professorat i personal d’administració i serveis estem compromesos. 

S’ha d’interpretar com un intent de crear una comunitat educativa basada en el 

respecte mutu i la col·laboració entre tots els seus membres. 

Per això, cal establir unes normes claus i concretes que garanteixin la convivència, 

l’ordre i el bon funcionament del centre.  

Aquestes Normes d’organització i funcionament de centres docents (NOFC), 

estan basades en les següents Lleis: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació – LEC 

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

 Decret 279/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la 

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat 

parcialment (art. 4 i Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres 

educatius. 

 Resolucions vàries per les quals s’aproven els documents per a l’organització i la 

gestió dels centres de diferents cursos. 

 Documents d’orientació sobre l’atenció a la diversitat a l’ESO, setembre de 

2013.  

La responsabilitat de mantenir aquest ambient d’ordre i convivència pertany a tots 

conjuntament: alumnat, mares, pares, professorat i personal d’administració i 

serveis. 

Així mateix, intenta recollir aquelles normes de funcionament de l'Institut que s’han 

anat establint durant aquests darrers anys i que suposen el marc de convivència i 

disciplina que regeix en aquests moments. 

No pretén incloure tots els supòsits que es puguin presentar. Per això deixa, 

segons marca la normativa vigent, al Consell Escolar com a màxim responsable 

del funcionament del centre i als diferents òrgans de govern, un ampli marge 

d’actuació per a afrontar aquelles situacions que no hagin estat contemplades pel 
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present reglament, actuació que sempre ha de respectar el contingut de 

l'esmentat Decret. 

2. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU  

2.1. Per orientar l'organització pedagògica. 

El centre està liderat per un equip directiu format per cinc membres tal com es pot 

veure en l’organigrama (consulteu PGA). Aquest equip compta amb el suport  de 

la comissió de qualitat que facilita el lideratge compartit de la direcció. 

També són importants per a l’organització i funcionament de centre les reunions 

setmanals dels caps de departament i coordinadors/es de nivell amb la direcció. 

El procés d’identificació de l’alumnat que cal atendre es realitza, en un primer 

moment, a partir de la informació que aporta el professorat en el moment de 

l’avaluació i en les reunions d’equip docent i que és recollida pel professorat tutor 

personal. També en les reunions de traspàs d’informació amb les escoles d’origen 

de l’alumnat nou. La comissió de diversitat és qui aprova finalment qualsevol tipus 

de decisió.  

En la configuració dels grups de primer d’ESO es tenen en consideració la 

informació i les orientacions que hauran facilitat els tutors de sisè de primària, els 

professionals dels equips d’atenció psicopedagògics i/o altres professionals 

especialistes que coneguin les característiques i necessitats educatives dels 

alumnes. En la configuració dels grups es procura un equilibri pel que fa a 

variables diverses, com nois/noies, repetidors, centres de procedència, alumnes 

amb necessitat específica de suport educatiu, altes capacitats, bon rendiment 

acadèmic i/o lideratge positiu.  

L’alumnat s’agrupa, a l’ESO, d’acord a les orientacions per tal d’aconseguir grups 

amb alumnat divers que s’atendrà específicament d’acord a les seves necessitats. 

Això requereix una organització de centre des de les diferents àrees per tal de 

poder atendre la diversitat a cada grup. També necessita de les estratègies 

curriculars que es detallen més endavant.  

A batxillerat l’alumnat s’agrupa en funció de les modalitats triades per l’alumnat. 
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2.1.1. Organització de les àrees (ESO) 

Llengua i literatura catalana, castellana i  matemàtiques 

Per tractar la diversitat els departaments organitzen grups de reforç o bé fan 

agrupaments flexibles.  

Les mesures de reforç són activitats addicionals d’ensenyament i aprenentatge 

dels continguts clau de les diferents matèries del currículum, que faciliten als 

alumnes l’aprenentatge dels continguts programats per al grup classe, amb una 

metodologia adequada al seu estil d’aprenentatge o als seus coneixements previs 

de la matèria.  

Les mesures de reforç inclouen els continguts curriculars de les matèries en les 

quals l’alumne o grup d’alumnes tenen dificultats i estimulen la potenciació de les 

capacitats i la motivació perquè l’alumne assoleixi l’èxit. Cal una coordinació 

prèvia entre el professor de la matèria i el professor que imparteix el reforç per tal 

de definir els objectius, continguts, activitats d’ensenyament i aprenentatge i les 

activitats d’avaluació a realitzar. L’assistència d’un determinat alumne a activitats 

de reforç pot ser temporal o durant tot el curs.  

Tecnologia, ciències experimentals a 1r i 2n d’ESO, biologia i 
geologia, física i química. 

En aquestes matèries, si no es treballa per projectes, els/les alumnes de cada 

grup classe es divideixen en una de les classes en dos grups heterogenis, per tal 

de poder fer pràctiques als laboratoris i tallers. Si el grup classe no supera els 20 

alumnes (situació que es podria produir a 4t d’ESO) no es desdobla cap de les 

hores. 

Llengua estrangera: anglès 

Es desdobla una de cada tres hores en grups heterogenis. La possibilitat de 

disposar de grups reduïts en una part de les hores comunes de llengua 

estrangera permet programar tasques d'aprenentatge en aquesta part de l'horari 

lectiu que incideixen molt especialment en el desenvolupament de les 

competències d'expressió i interacció oral. D’altra banda, si el centre disposa de 
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recursos, s’adopten altres mesures per atendre la diversitat (com per exemple, 

dos professors/es a l’aula).  

Tutoria 

Les tutories de classe no tenen hores de desdoblament. Malgrat això, les tutories 

individuals sí que es desdoblen, de manera que no hi ha cap tutor que tingui més 

de 15 alumnes tutorats. 

2.1.2. Estratègies curriculars 

Aula d’acollida (si escau) 

Consulteu el pla d’acollida. 

Grup de reforç intensiu (3r d’ESO)- el curs 2019-20 no en tenim 

Sempre que els recursos humans ho permetin i si les necessitats de diversitat de 

l’alumnat així ho requereixin, a tercer d’ESO es fa un grup de reforç intensiu. Les 

característiques d’aquesta agrupació corresponen al següent: 

 En les reunions d’equip docent del tercer trimestre es van proposant 

els/les alumnes que necessitarien anar a l’aula oberta. 

 Els/les tutors/es personals dels alumnes proposats suggereixen a 

les famílies la possibilitat d’anar a l’aula oberta el curs següent. 

 A la reunió d’avaluació del tercer trimestre es fa una proposta 

definitiva de quin és l’alumnat que encaixa més al perfil de l’aula oberta. 

 Es valoren les propostes a la reunió que es fa setmanalment de la 

comissió d’atenció a la diversitat (CAD) per tal de donar el vist-i-plau. En 

aquesta reunió, l’EAP  aporta informació dels casos dels quals se n’ha fet 

demanda durant el curs.  

 L’equip docent decideix l’alumnat amb necessitats d’aquest recurs. 

 Al curs següent, l’alumnat comença el curs de 3r fent aquest reforç 

en: 

Ciències Experimentals. 
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Tecnologia.  

Socials. 

La resta de matèries es realitzen amb tot el grup-classe tot i que: 

Català, castellà i matemàtiques (poden anar a reforç). 

Anglès (poden anar a reforç, si escau). 

 Perfil d’alumnat:  alumnes que presenten moltes mancances en els 

aprenentatges bàsics i generals i en els hàbits d’estudi. Això els provoca un 

bloqueig i desmotivació per continuar els estudis.  

Projecte de diversificació curricular (4t d’ESO) 

Consulteu el projecte de diversificació curricular de  quart. 

Unitat d’escolarització compartida (UEC) 

Té com a objectiu el de prestar atenció educativa, complementant la que ofereix el 

centre educatiu, a l’alumnat d’ESO que presenta problemes de comportament i 

conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc 

de marginació.  

L’objectiu és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i 

l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una 

metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats 

d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandó escolar.  

Poden incorporar-se a aquests programes els alumnes de 3r i 4t d’ESO, o 

alumnes que tinguin com a mínim 14 anys i no més de 16, que presentin els trets 

esmentats en el punt anterior, quan les mesures d’atenció a la diversitat dins el 

centre educatiu hagin resultat insuficients.  

Les activitats d’ensenyament-aprenentatge són bàsicament manipulatives,  

pràctiques i funcionals, d’orientació professionalitzadora. 

Es pacten contractes pedagògics amb els alumnes i, segons el cas, amb la família. 

Parteixen d’una programació de competències bàsiques, prioritzant els continguts 

procedimentals i actitudinals.  
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L’avaluació trimestral i final es realitza conjuntament entre els dos centres de 

secundària de la ciutat. Hi participen els/les educadors/es de la UEC, els tutors/es 

dels alumnes i els equips directius respectius. 

Els responsables de les UEC concreten el pla individualitzat de cada alumne a 

partir de la programació general de la UEC.  

El/la tutor/a del centre educatiu és responsable d’acordar els criteris d’avaluació 

amb els/les professors/es de les diferents matèries del curs on l’alumne està 

matriculat.  

En finalitzar cada curs escolar, el professorat tutor designat pel centre és qui 

traspassa la informació sobre l’alumne a les sessions d’avaluació final del centre 

educatiu. Aquesta informació es recull en les corresponents actes d’avaluació i en 

els documents oficials de l’alumne que corresponguin.  

 Procés de derivació a la UEC  

Des de cap d’estudis, es fa un informe on s’exposen els motius pels quals es 

demana una derivació a la unitat d'escolarització compartida (UEC), explicant tota 

la informació necessària pel que fa a la situació de l’alumne i els recursos que 

s’han utilitzat per atendre les seves necessitats en els cursos que hagi fet de la 

ESO i havent esgotat les mesures d'aula i d'ajustament del currículum. Els 

professionals de l’EAP realitzen, si escau, un altre Informe un cop valorades des 

d'una visió inclusiva i psicopedagògica les opcions educatives de l'alumne. 

Aquests informes inclouen una valoració psicopedagògica, els aspectes que cal 

prioritzar per compensar les dificultats d'adaptació escolar i la justificació de la 

conveniència d'assistir a la UEC.  

 

Els suports intensius a l’educació inclusiva  (SIEI) 

Els SIEI són dotacions extraordinàries de professionals que s'incorporen a les plantilles 

dels centres educatius, amb la finalitat d'afegir recursos d'atenció a la diversitat al centre. 

Contribueixen a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials.  
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Els professionals que formen part d’aquest suport contribueixen a l'escolarització dels 

alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, 

tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen 

al llarg de tota l'escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i 

aprendre. 

Aquest suport està compost per un docent i mig de l’especialitat d’orientació educativa i 

pel personal d’atenció educativa (educadora i vetlladores)..  

1.Objectius del SIEI 

L’objectiu principal d’aquest suport és satisfer les necessitats educatives de l’alumnat dins 

de la concepció d’escola inclusiva.  Concretament, podem parlar de: 

● Adquirir les competències bàsiques pròpies de cada àmbit 

● Adquirir competència personal i social: 

○ Coneixement de les pròpies capacitats i dificultats. 

○ Adquirir hàbits d’autonomia. 

○ Aprendre a comportar-se correctament: compliment de les 

pautes, normes de convivència. 

○ Adquirir hàbits de treball. 

○ Desenvolupament d'habilitats adaptatives. 

● Potenciar el coneixement del centre i la seva participació en les activitats del centre, 

generant una consciència de pertinença a la comunitat educativa. 

○ Coneixement i situació dels diferents espais del centre i dels seus usos. 

○ Temps de participació activa a les estones d’esbarjo. 

○ Coneixement de l’horari i les activitats (anticipació dels canvis, rutines, 

acompanyament...) 
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● Assegurar la inclusió de l’alumnat a l’aula ordinària per a millorar els aspectes de 

relació amb els companys/es del grup classe i les activitats de grup. 

2. Criteris de participació a l’aula ordinària. 

La participació de l’alumnat a l’aula ordinària es valora segons les necessitats individuals 

de l’alumnat, s’intenta que puguin estar tota la jornada lectiva amb el seu grup classe de 

referència, amb el suport dels professionals del SIEI. Les hores de suport dins de l’aula 

ordinària es distribueixen segons les necessitats de l’alumnat i els recursos del centre.  

3. Plans de suport individualitzat 

L’alumnat que requereix del suport del SIEI disposa d’una Pla de suport individualitzat, el 

qual es realitza seguint els criteris pedagògics del centre. En aquest document 

s’especifiquen el desenvolupament de les competències bàsiques i els objectius i/o 

competències que s’han prioritzat i treballat en cada cas així com també la seva avaluació. 

El professorat, amb col·laboració dels professionals del SIEI, són elsagents que 

planifiquen la programació individual de cada alumne.  Els professionals del SIEI i 

professorat acompanyant, juntament amb els professors de la matèria, han d’elaborar els 

materials adaptats que els alumnes utilitzen a les àrees que assisteixen a les aules 

ordinàries.  

 

4 Organització: espai, alumnes, temps, recursos, suports... 

Per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials, el centre disposa de 

dues aules especifiques:  

Aula de treball: 

Disposem de 2 taules grans per als alumnes, també de 6 ordinadors connectats en xarxa, 

6 tauletes i una pissarra digital. 

Material tecnològic adaptat com: 1 ratolí dinàmic, 1 ratolí adaptat, beeboots, 2 

commutadors, 3 teclats adaptats, 1 pantalla tàctil, un projector de documents. 

L’aula d’estimulació/higiene: 
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Disposem d’una aula d’estimulació per a la cura personal i el descans de l’alumnat amb 

pluridiscapacitat. Aquest espai s’utilitza en els moments que l’alumnat necessita calma, 

menjar, higiene, etc. També és un espai que utilitzem per a realitzar activitats individuals 

d’estimulació i massatge postural. En aquest espai també disposem d’una pantalla tàctil.  

5. Coordinació 

Els professionals del SIEI tenen una hora setmanal per a coordinació.  La tutora del SIEI 

també assisteix a les reunions de Comissió d’atenció a la diversitat (CAD), una vegada a 

la setmana.  

Pel que fa  a la coordinació amb els servei externs, hi ha establertes reunions setmanals 

amb la fisioterapeuta i la logopeda del CEEPSIR i una vegada al mes amb l’assessora de 

trastorns de conducta del CEEPSIR. 

En alguns casos, també és necessària la coordinació amb serveix psicològics externs, i 

serveis socials, per tal d’establir objectius comuns a l’hora de treballar amb l’alumnat dins 

i fora del centre educatiu. 

També es realitza coordinació amb les mestres de l’Escola d’Educació Especial AMPANS, 

per a l’alumnat que realitza escolarització compartida.  

5.1. Treball compartit amb les famílies.  

Amb les famílies es mantenen diverses entrevistes en funció de la necessitat de cada 

alumne. També es va realitzar una entrevista a l’inici de curs amb l’alumnat nou de 1r. A 

més, quan hi ha sortides, treballs de síntesi o aspectes concrets de l’alumne 

(comportament, incidents...) s’utilitza la comunicació telefònica i/o e-mail. 

Al llarg del curs sempre fem ús de la intranet que les famílies poden consultar des de 

casa. L’agenda escolar, d’ús diari, ens serveix per informar de fets particulars del dia a 

dia. 

6.  Participació dels alumnes fora de l’aula  

Intentem que els nostres alumnes participin de totes les sortides fora de l’aula. Per això 

organitzem les sortides i excursions de manera que siguin accessibles per a tot l’alumnat 

del centre. Durant els patis i en funció de les necessitats de l’alumnat hi ha un 
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acompanyament per part del personal d’atenció educativa i també es vetlla perquè 

l’alumnat es relacioni amb els/les companys/es.  

6.1. Incidència en la inclusió familiar 

Alguns dels alumnes del SIEI tenen necessitats econòmiques. Tots aquests aspectes es 

tracten a nivell de tutoria individual i en algun cas també hi incideix l’assistent social del 

municipi o diferents professionals externs al centre segons les necessitats. 

7. Avaluació. 

L’avaluació de les matèries es fa seguint els criteris de cada departament i els objectius 

dels Plans de suport individualitzat. En les notes de cada trimestre també hem afegit 

comentaris qualitatius  i imatges documentant les activitats que es realitzen, quan ha 

estat necessari. 

 

2.1.3. Oferta i assignació de matèries optatives o alternatives a la religió de 

1r a 3r d’ESO 

En una sessió de tutoria s’informa a l’alumnat de les optatives/alternatives que 

poden escollir, per escrit i amb les explicacions que calgui del professorat tutor de 

grup. 

El full d’elecció es porta a casa per consultar la tria amb les famílies o tutors/es 

legals que signen el full donant el vist-i-plau. 

L’alumne escull les matèries donant un ordre de prioritat. 

L’assignació de les optatives/alternatives el fa el professorat tutor o bé coordinació 

pedagògica a partir de la informació dels fulls d’elecció de l’alumnat i la 

recomanació dels equips docents.  

2.2. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del 

PEC. 

En el Consell Escolar del centre hi estan representats tots els estaments de la 

comunitat educativa. Els membres es  renoven seguint la normativa vigent, la 

constitució d’aquest consell es pot veure en l’organigrama del centre. 
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Al final de cada curs d’aplicació del pla d’actuació, la direcció i l’equip directiu han 

de retre comptes al consell escolar del centre mitjançant una memòria avaluadora 

que inclourà els resultats dels indicadors d’avaluació. Aquesta memòria formarà 

part de la memòria anual de centre i s’enviarà a la direcció dels Serveis 

Territorials. 

2.3. Per orientar l'aplicació dels acords de coresponsabilitat. 

Consulteu el document d’acords de coresponsabilitat. 

2.4. Aprovació, revisió i actualització del PEC. 

Consulteu el procediment de control de la documentació. 

3. MAPA I INTERRELACIÓ DE PROCESSOS .  

3.1 Organigrama 

 

 
 

3.2. Llistat de processos, procediments i responsabilitats. 

Tots els processos i els seus procediments associats es troben a la Intranet al 

mapa interactiu de processos. 

Cada procés té la seva fitxa on hi consta el responsable. 

3.2.1 Mapa de processos    
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4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL 

CENTRE. 

4.1. .Òrgans unipersonals de direcció. 

L’elecció, el nomenament i cessament del director/a i dels altres òrgans 

unipersonals del centre es regulen per l’article 139 del Títol IX de la LEC 12/2009, 

del 10 de juliol. (DOGC 5422 del 16.07.09)  

4.2. Director/a. 

El director o directora desenvolupa funcions de representació, funcions de 

lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. 

Vetllant pel compliment del Projecte de Direcció i del Projecte Educatiu de Centre. 

Entre d’altres: 
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 Impulsar el projecte Qualitat i millora contínua, amb la coordinadora de 

qualitat. 

 Impulsar la revisió de la documentació de centre: PEC, PCC, PGA. 

 Coordinar el centre i l’AMPA. 

 Conduir les reunions de claustre de professorat i equip directiu. 

 Vetllar per la comunicació i la promoció externa del centre. 

 I totes les funcions encomanades en la normativa vigent. 

. 

4.2.1. Cap d’estudis. 

 Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, i dels 

plantejaments coeducatius i d’inclusió, i també de tots els altres 

plantejaments educatius del projecte educatiu del centre recollits en el 

projecte de direcció. 

 Vetllar pel compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures 

disciplinàries corresponents. 

 Establir canals de relació amb les associacions d’alumnes. 

 Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les Normes d’Organització i 

Funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació. 

 Altres funcions que puguin ser assignades per el/la director/a. 

. 

4.2.2. Secretari/ària. 

 Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel 

secretari o secretària del centre. 

 Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d’acord amb el pressupost 

aprovat. 

 Contractar béns i serveis dins els límits establerts per l’Administració 

educativa i actuar com a òrgan de contractació. 

 Fer la gestió econòmica del centre. 

 Coordinar el centre i la UEC. 

 Coordinadora de riscos laborals. 
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 Vetllar per la sostenibilitat del centre. 

 Coordinació amb personal PAS juntament amb direcció. 

 Altres funcions que puguin ser assignades per direcció. 

. 

4.2.3. Cap d’estudis adjunt/a 

Segons el Decret d’Autonomia de Centres, el centre pot incloure aquest càrrec 

perquè té dues seus. Tindrà com a funcions: 

 les encomanades pel/per la directora i cap d’Estudis. 

 Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves 

funcions, la qual cosa comporta, si escau, l’observació de la pràctica 

docent a l’aula. 

 Acompanyament del professorat nou (conjuntament amb els altres 

membres de l’equip directiu). 

 Elaborar dels horaris i gestió de les guàrdies. Horaris especials (treballs de 

síntesi i altres). 

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment, així com de 

les Competències dels àmbits que són responsabilitat de cada 

departament. 

 Coordinar dels departament didàctics, conjuntament amb direcció. 

Programar, conduir i fer les actes de les reunions de caps de departament. 

 Vetllar per la realització i el seguiment de les programacions. 

 Fer el seguiment dels projectes interdisciplinaris, vetllar per la seva 

coordinació i bon funcionament. 

 

4.2.4. Coordinador/a pedagògic/a 

Segons el Decret d’Autonomia de Centres, el centre inclou aquest càrrec que 

tindrà com a funcions: 
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 Coordinar i vetllar pel seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge. 

Butlletins de notes i comentaris a la intranet. 

 Coordinar i fer el seguiment de les activitats pedagògiques del centre, en 

col·laboració amb direcció i coordinadors/es de nivell. Programar, conduir i 

fer les actes de les reunions de les reunions de Coordinació de nivells. 

 Confeccionar els equips docents. 

 Vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum 

coherents amb el projecte educatiu. 

 Assegurar l’elaboració i el seguiment del projecte lingüístic, del pla de 

llengües estrangeres (intercanvis a l’estranger, Batxibac), del pla lector, del 

pla d’acció tutorial, del projecte d’educació emocional, i de la comissió 

d’informàtica TAC. 

 Fer el seguiment dels Plans Individualitzats i dels alumnes de nova 

incorporació (aula d’acollida) 

 Vetllar pel bon funcionament de les tutories individuals. 

 Organitzar el calendari de les activitats de centre: sortides, avaluacions, 

jornades, reunions. 

 Coordinar les reunions primària-secundària. 

 Coordinar el pla de formació del professorat. 

 Les encomanades per direcció. 

 

4.3. Òrgans col·legiats de participació 

4.3.1. Consell Escolar 

• Tindrà les funcions encomanades en la normativa vigent.  

• En cas de produir-se una vacant en el Consell Escolar, aquesta serà 

ocupada pel candidat següent més votat en les darreres eleccions, excepte 

en el sector professorat, que caldrà fer una nova votació. 

• En cas de produir-se un empat en el recompte de vots, s’escollirà el 

candidat amb més anys d’experiència en el centre, en cas que sigui la 

mateixa s’escollirà al candidat de més edat. Si no hi ha més candidats es 

convocarà, en el termini de 15 dies, eleccions per cobrir la vacant. 
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• En cas que es produeixi més d’una vacant en el sector alumnat i no hi hagi 

candidats de reserva (de les darreres eleccions) es procedirà a convocar 

eleccions extraordinàries a l’inici de curs. 

• El Consell escolar nomena les comissions següents: 

 Comissió econòmica, formada pel director, el secretari, un 

representant dels sector del professorat, un del sector dels pares i 

un representant de l’alumnat. 

 El Consell escolar també nomenarà un representant de cada 

sector que, juntament amb el director, assistiran a les reunions del 

Consell Escolar Municipal i dos representants dels alumnes, que 

hauran d’assistir a totes les reunions del Consell de delegats. 

 Referent de coeducació. 

4.3.2. Claustre del professorat 

• Tindrà les funcions encomanades en la normativa vigent. 

• Es reuneix com a mínim una vegada al trimestre, més un altre cop al 

principi de curs i un altre al final. 

4.4. Equip directiu. 

Està format per: el/la director/a, cap d’estudis, secretari/a, cap d’estudis adjunt i 

coordinador/a pedagògic. 

4.4.1. Lideratge i compromís de la direcció. 

L’equip directiu de l’Institut està compromès amb la implantació, el manteniment i 

la millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, per la qual 

cosa: 

• S’implica a crear i mantenir la sensibilització de l’organització de la 

importància de detectar i satisfer els requisits o necessitats dels principals 

grups d’interès, així com els legals i reglamentaris. La comunicació 

d’aquesta importància s’explicita per l’equip directiu mitjançant el 

procediment PC14 Procediment d’Acollida de l’Equip Humà de l’Institut, 

quedant registre del seu lliurament i comprensió segons l’explicitat a 

Procediment de Control de la documentació (PC10) 
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• Estableix la política de la qualitat i els objectius de la qualitat, tal i com es 

descriu als objectius del projecte de direcció.   

4.5. Consell de direcció. 

Segons els articles 139 i 147 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, es pot 

crear als centres un Consell de Direcció. Format per l’equip directiu més el 

coordinador/a de qualitat i el coordinador/a informàtic. Les seves funcions són: 

• Aconsellar i donar suport en totes les decisions que prengui l’equip directiu 

quan s’escaigui. 

La comissió de Qualitat, que encara és més amplia en representació, fa les 

funcions de Consell de Direcció. 

4.6. Òrgans unipersonals de coordinació. 

4.6.1. Caps de departament/Seminaris. 

Les funcions dels caps de departament didàctic són: 

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

recursos didàctics i elements d’avaluació. També veure el dossier d'inici de 

curs del professorat pel que fa al seguiment de les programacions, els 

criteris d'avaluació i els objectius de departament.  

• Assegurar la coordinació pedagògica amb altres departaments. 

• Donar suport didàctic al professorat de nova incorporació. 

• Col·laborar amb l’equip directiu del centre en l’elaboració, seguiment i 

avaluació de projectes específics relacionats amb el departament o 

interdisciplinaris. 

• Col·laborar amb la Inspecció educativa en l’avaluació del professorat del 

departament didàctic. 

• Vetllar per l’atenció de l’alumnat: coordinació dels grups d’atenció a la 

diversitat amb l’establiment de criteris per fer aquests agrupaments, 

elaboració de materials d’adaptació curricular. Valorar trimestralment i per 

escrit a les actes del departament, l’adequació i el funcionament dels grups 

i comunicar-ho a la comissió d’atenció a la diversitat. 
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• Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge 

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

coherència. 

• Revisar, si cal, els criteris de superació de l’àrea per fer-los arribar al 

coordinador/a pedagògic per tal que aquesta informació arribi als tutors/es. 

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

departament. 

• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies del departament i 

assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent. Dur el control de les 

despeses segons el pressupost presentat pel secretari. Donar l’autorització 

als professors del seu departament per efectuar aquestes despeses. 

• Coordinar l’elaboració del Projecte Curricular de la seva àrea i el 

desplegament de les competències que tingui assignades el departament. 

• Trobar un objectiu anual de departament (relacionat amb els objectius de 

centre) i presentar una memòria a final de curs en base a l’objectiu d’inici 

de curs. 

• Presidir i moderar les reunions de departament / seminari, aixecar-ne acta, 

principalment quan es prenguin acords respecte a l’avaluació del 

currículum, pressupost del departament, tria de llibres, tria i repartiment de  

matèries. 

• Vetllar perquè es compleixin l’horari destinat a les reunions i també es 

compleixi les altres tasques del departament. 

• Establir els contactes necessaris amb les editorials. Fer o revisar el llistat 

de llibres per al curs següent. 

• Coordinar l’elaboració de materials al Moodle de la seva àrea, vetllant per 

la coherència dels continguts de l’àrea de cada curs. 

• Els/les caps de departament, si ho creuen oportú, a l ’inici de curs faran un 

llistat dels llibres i del material pedagògic registrat a la biblioteca, que 

utilitzaran com a consulta i eina de treball.  

• Els departaments podran comprar el material necessari allà on desitgin, 

sempre que  respectin el procediment de compres.   
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• De les dues hores de reducció, una es farà amb la resta de caps de 

departament i coordinació pedagògica i quan es consideri necessari amb 

els altres membres de la comissió de diversitat. 

• Informar al departament dels temes tractats i dels acords presos en les 

reunions de caps de departament. Aixecar acta de les reunions. Aquesta 

acta de les reunions de caps de departament es troba a la intranet del 

centre. 

• Actualitzar la pàgina web: membres del departament, llibres de text, 

matèries optatives, treballs de recerca amb llistat dels treballs que 

s’ofereixen, llibres de lectura obligatòria, altres... 

• Coordinar la distribució de treballs de recerca i proposar temes de recerca.  

• Altres funcions que puguin ser assignades per l’equip directiu. 

• El/la cap de departament de cicles, a més, haurà de coordinar 

l’organització de la part del treball de síntesi que correspon al seu 

departament. 

 

El perfil del/ de la cap de departament és: 

 Professor/a del centre que conegui el seu funcionament. 

 Persona implicada en la millora del centre.  

 Persona amb predisposició al diàleg i als canvis. 

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 

Les reunions de Departament són normalment de periodicitat setmanal i estan 

presidides pel professorat cap de departament. Les seves funcions són totes 

aquelles que assigni el/la cap de departament. 

Els departaments són: 

• Departament de Llengües: Catalana i Literatura/Castellana i Literatura. En 

forma part el professorat que imparteix  Llengua Catalana i Literatura i  

Llengua Castellana i Literatura. 

• Departament de Llengües Estrangeres. En forma part el professorat que 

imparteix Anglès i  Francès. 
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• Departament de Ciències Socials. En forma part el professorat que 

imparteix Geografia i Història, Filosofia, Religió, Clàssiques i Economia. 

• Departament de Ciències Experimentals i Tecnologia. En forma part el 

professorat que imparteix Ciències als primers cursos de l’ESO, Biologia i 

Geologia, Física i Química, i el de Tecnologia 

• Departament de Matemàtiques. En forma part el professorat que imparteix 

Matemàtiques. 

• Departament d’Expressió. En forma part el professorat de Dibuix, Música i 

Educació Física. 

• Departament de Diversitat. En forma part el professorat que atén l’alumnat 

de diversitat del centre. 

• Departament de CFGM. En forma part el professorat que fa classe a CFGM. 

• Departament de CFGS. En forma part el professorat que fa classe al cicle 

de grau superior 

Es podran crear seminaris per especialitats en el sí dels departaments, d’acord 

amb la normativa vigent.  

Els caps de seminari tenen atribuïdes les funcions que els encomani direcció. 

4.6.2. Coordinació de qualitat. 

Les funcions del professorat coordinador de qualitat són: 

• Mantenir el contacte habitual amb els responsables del projecte del 

Departament d’ensenyament. 

• Coordinar les autoavaluacions i auditories que s’hagin de realitzar. 

• Proposar àrees de millora. 

• Incentivar la formació i el funcionament de grups de millora per a cada curs. 

• Recollir-ne l’experiència i documentar-la. 

• Informar al professorat nou del projecte de qualitat i millora durant la 

primera setmana de curs.  

• Assistir als cursos de formació necessaris per anar desenvolupant el 

projecte. 

• Preparar les reunions de comissió de qualitat. 
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• Qualsevol altra tasca relacionada amb el Pla de Qualitat i Millora Contínua 

(PqiMC). 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de qualitat és: 

 Professor/a  del centre, que conegui el seu funcionament. 

 Persona implicada en la millora del centre.  

 Persona amb predisposició al diàleg i als canvis. 

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 Persona amb predisposició a formar-se en qualitat.  

 Persona amb capacitats de lideratge.  

4.6.3. Coordinació de nivell. 

Les funcions del professorat coordinador de nivell són: 

• Preparar l’ordre del dia de la reunió de l’equip docent i aixecar-ne acta. 

• Moderar la reunió de l’equip docent. 

• Preveure i organitzar possibles sortides i treball de síntesi i altres activitats 

relacionades amb el curs. 

• Vetllar pel seguiment de l’alumnat. Notificar els canvis i/o derivacions que 

siguin necessaris a coordinació pedagògica i/o cap d’estudis. 

• Coordinar l’aplicació de les competències bàsiques des del treball en les 

diferents matèries. 

• Coordinar les tècniques de treball cooperatiu (buscar i pactar els mateixos 

grups de treball cooperatiu en les diferents matèries).  

• Plantejar i revisar la composició del grup, fer o recollir propostes d’alumnes 

que han de rebre una atenció individualitzada. 

• Coordinar les tutories: planificar el contingut de les sessions de tutoria, 

proporcionar el material (còpies, vídeos,...) als tutors/es, revisar 

periòdicament la programació. 

• Coordinar l’organització del treball de síntesi. 

• Coordinar la confecció de grups de l’any següent. 

• Vetllar pel tractament de la disciplina i l’aplicació de les mesures 

correctores segons el circuit aprovat. 
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• Planificar les activitats d’orientació acadèmica i professional ( jornades de 

portes obertes a les universitats, xerrades informatives, visites...) 

• Coordinar el procés d’orientació en relació a la matricula de l’alumnat per al 

curs següent. 

• Vetllar per l’atenció dels alumnes amb assignatures pendents. 

• Difondre la informació sobre estudis universitaris i cicles formatius. 

• Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de nivell és: 

 Professor/a  del centre que sigui tutor/a del nivell corresponent. 

 Persona implicada en la millora del centre.  

 Persona amb predisposició al diàleg i als canvis. 

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 Persona amb capacitats de lideratge.  

4.6.4. Coordinació de treballs de recerca 

El professorat coordinador de treballs de recerca té les funcions següents: 

• Recollir les propostes de treballs dels departaments. 

• Assignar el treballs de recerca per departaments. 

• Introduir els títols dels treballs i el professorat tutor a l’ordinador. 

• Introduir totes les notes de tot el professorat en els terminis establerts en el 

calendari del curs. 

• Coordinar la composició,  l’assignació i l’horari dels tribunals. 

• Presidir l’avaluació de treballs de recerca. 

• Publicar les notes a la sala de professors i posteriorment a l’alumnat. 

• Vetllar perquè tota la informació sobre els treballs de recerca arribi al 

professorat tutor de 1r i 2n de batxillerat i a l’ alumnat d’aquests cursos. 

• Informar, junt amb els/les tutors/es, dels premis sobre els treballs de 

recerca. 

• Qualsevol altra tasca relacionada amb els treballs de recerca.  

 

El perfil del/ de la coordinador/a de treball de recerca és: 

 Persona implicada en la millora del centre.  
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 Professor/a que imparteixi matèries al batxillerat. 

 Persona amb predisposició al diàleg i als canvis. 

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 Persona amb capacitats de lideratge.  

4.6.5. Coordinació riscos laborals 

El professorat coordinador té les funcions següents: 

• Promoure i coordinar les actuacions en matèria de salut i seguretat al 

centre. 

• Promoure i fomentar l’interès, formació i la cooperació dels treballadors en 

l’acció preventiva. 

• Vetllar perquè durant la primera setmana de curs s'informi al professorat 

nou del pla d'emergència. 

• Revisar i actualitzar periòdicament el pla d’emergència a partir del manual 

del pla d’emergència del centre docent. 

• Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboració d’un simulacre 

d’evacuació a l’any com a mínim, durant el primer trimestre. Una vegada fet 

el simulacre, direcció emetrà un informe i el farà arribar a la direcció dels 

serveis territorials 

• Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats 

amb el pla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la 

funcionalitat. 

• Revisar periòdicament els equips de lluita contra incendis com a activitat 

complementària a les revisions oficials. 

• Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment. 

• Emplenar i trametre als serveis territorials el full de Notificacions 

d’accidents. 

• Col·laborar amb els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals en 

la investigació dels accidents que es produeixin en el centre docent i en 

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

• Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins del 

currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos. 
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• Assistir a les reunions que es convoquin des dels Serveis Territorials per 

planificar i programar les tasques que els coordinadors duguin a terme en 

els centres. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de qualitat és: 

 Professor/a  del centre, que conegui el seu funcionament. 

 Persona implicada en la millora del centre.  

 Persona amb predisposició al diàleg i als canvis. 

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 Persona amb predisposició a formar-se en riscos laborals.  

4.6.6. Coordinació d’informàtica 

El professorat coordinador té les funcions següents: 

• Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el 

professorat per a la seva implantació, així com orientar-lo sobre la formació 

en TAC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. 

• Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels 

recursos TIC del centre.  

• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i 

telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment 

preventiu i d’assistència tècnica.  

• Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i 

serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica, 

econòmica i administrativa del Departament d’Educació.  

• Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els 

recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació.  

• Elaborar i fer el seguiment del pla TAC i liderar la comissió TAC. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a d'informàtica és: 

 Professor/a amb grans coneixements d'informàtica i noves tecnologies. 

 Professor/a  del centre, que conegui el seu funcionament. 

 Persona implicada en la millora del centre.  
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 Persona amb capacitat de fer propostes a l'equip directiu.  

 Persona amb predisposició a formar-se en aquest àmbit.  

 Persona amb capacitats de lideratge. 

4.6.7. Coordinació extraescolars 

El professorat coordinador té les funcions següents: 

• Elaborar la programació anual de les activitats extraescolars que poden 

tenir un caràcter cultural, lúdic, esportiu, recreatiu... 

• Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives. 

• Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a aquestes activitats. 

• Distribuir els recursos econòmics destinats a les activitats extraescolars. 

• Elaborar una memòria final de curs amb l’avaluació de les activitats. 

• Aquelles altres funcions que li siguin encomanades per l’equip directiu. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a d'extra-escolars és: 

 Persona amb capacitat de gestió i organització. 

 Persona oberta a les propostes de possibles activitats.  

 Persona amb competència digital.  

 Persona amb capacitats de lideratge.  

4.6.8. Coordinador/a lingüístic/a 

El professorat coordinador tindrà les funcions encomanades en la normativa 

vigent. I també: 

• Vetllar perquè hi hagi un correcte ús de la llengua catalana en tots els 

documents oficials que tramiti el centre. 

• Aconsellar els/les professors/es i la resta del personal del centre en l’ús 

correcte i adequat de la llengua catalana. 

• Altres funcions que puguin ser assignades per l’equip directiu. 

• Sensibilitzar, fomentar i consolidar l’ús de la llengua catalana dins d’un 

projecte lingüístic de centre basat en el plurilingüisme. 

• Donar suport a les accions d’impuls per a un projecte plurilingüe i de diàleg 

intercultural. 
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• Actualitzar, pel que fa a l’ús de la llengua, la cohesió social i l’educació 

intercultural, els documents d’organització del centre. 

• Elaborar i fer el seguiment del Projecte lingüístic. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a lingüístic/a és: 

 Professor/a de llengua catalana.  

4.6.9. Coordinador/a de premsa i Publicitat, relacions públiques i màrqueting. 

El professorat coordinador té les funcions següents: 

• Elaborar els escrits i/o publicitar en les xarxes socials qualsevol tipus 

d’activitat, docent o no, que es realitzi al centre. 

• Recollir escrits o activitats dels diferents departaments, tutors, cursos, 

equip directiu...i fer-ne la difusió corresponent. 

• Vetllar perquè totes les activitats tinguin una transcendència fora del centre. 

• Recollir informació publicada que faci referència al centre. 

• Altres funcions que puguin ser assignades per l’equip directiu. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de premsa Publicitat, relacions públiques i 

màrqueting és: 

 Professor/a  del centre que conegui el seu funcionament i segueixi les 

activitats que es realitzen. 

 Persona amb facilitat d'expressió escrita.  

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 Persona amb competència digital i coneixedora del funcionament de les 

xarxes socials.  

4.6.10. Coordinadors/es de menjador. 

El professorat coordinador té les funcions següents: 

• Revisar els menús. 

• Fer les comandes i pagaments. 

• Revisar els tiquets i pagaments de l’alumnat. 

• Revisar els contractes amb el personal de menjador contractat. 
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• Fer d’enllaç amb la direcció. 

• Altres tasques que puguin ser assignades per l’equip directiu. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de menjador és: 

Qualsevol professor/a del centre amb predisposició per fer-ho.  

4.6.11. Coordinador/a  de la FCT (formació en centres de treball) 

El/la coordinador/a ha de vetllar els punts següents: 

• Vetllar perquè tots els alumnes tinguin la formació en centres de treball 

assignada i tutoritzada. 

• Organitzar el currículum i els crèdits de lliure elecció. 

• Coordinar-se amb els altres caps de departament de cicles per organitzar 

el crèdit de síntesi, tutories, FCT... 

• Publicitar els cicles i coordinar-se amb el responsable de premsa per 

publicar  articles a la premsa local. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de premsa és: 

 Qualsevol professor/a de cicles formatius.  

 Persona amb facilitat de comunicació.  

 Persona amb predisposició a fer formació relacionada amb la FCT.  

4.6.12. Cap de manteniment 

Consulteu el procediment PC32, manteniment ordinari del centre. 

 

El perfil del/ dela cap de manteniment és: 

 Persona del centre que conegui el seu funcionament i les infraestructures. 

 Persona implicada en la millora del centre.  

 Persona amb coneixements bàsics de manteniment i coneixedora de les 

empreses de serveis de la comarca.  

 

4.6.13. Coordinador/a de projectes de centre: 

El professorat coordinador tindrà les funcions: 
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 Convocar les reunions necessàries per portar a terme les activitats 

programades dins de cada projecte. 

 Vetllar pel compliment de les activitats. 

 Fer propostes de noves activitats si escau. 

 Fer la valoració de les activitats realitzades cada curs. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de comissions és: 

 Professor/a del centre amb sensibilitat amb les temàtiques dels diferents 

projectes.  

4.6.14. Monitors extraescolars 

Els monitors/es d’extraescolars han de tenir el següent perfil: 

• Han de tenir un títol de dinamitzadors o 

• Han de tenir el títol de dinamitzador en gestió, o bé, 

• Tenir el títol de monitor de lleure, o bé, 

• Han de ser tècnic en esports, o bé, 

• Han de ser tècnic superior en esports, o bé, 

• Ser titulat en INEF/CAFE. 

• Si l’activitat extra-escolar no és esportiva, es valorarà l’experiència en la 

matèria a impartir. 

4.6.15. Coordinador/a de la FP dual 

El CFGS d’educació infantil s’imparteix en la modalitat de dual. 

El coordinador/a de la FCT d’aquest cicle és alhora el coordinador/a de FP dual. 

També disposa d’1h de reunió setmanal amb el professorat que imparteix classes 

en aquest cicle. 

Les funcions del coordinador/a de FP Dual són:  

• Fer difusió del projecte 

• Participar en el disseny curricular  

• Mantenir i fomentar les relacions amb les empreses.  

• Revisar l’execució del projecte 

• Seleccionar l’alumnat participant  
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• Participar en la xarxa de centres per la FP Dual del Departament 

d’Ensenyament 

 

El perfil del/ de la coordinador/a de la FP dual : 

• Persona implicada en la millora del centre. 

• Professor/a que imparteixi mòduls al cicle formatiu dual preferentment la 

FCT. 

• Persona amb capacitats de lideratge. 

• Persona predisposada a fer la formació relacionada amb aquesta 

coordinació. 

• Persona que conegui les empreses relacionades amb el cicle. 

4.6.16. Coordinador/a de l' IOC 

L'alumnat de batxillerat té la possibilitat de fer una o dues matèries per l'institut 

obert de Catalunya. Per tal d'acompanyar-los el centre nomena un coordinador 

per 1r i un altre per 2n de batxillerat si escau. 

Les funcions del coordinador/a de l' IOC són: 

• Vetllar pels terminis de matrícula i dates d'exàmens i comunicar-ho als 

alumnes afectats. 

• Informar a coordinació pedagògica de qualsevol incidència. 

• Fer les vigilàncies d' exàmens o  vetllar perquè hi hagi professorat que les 

faci. 

• Fer el seguiment de l'alumnat en relació al lliurament de tasques. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a  de l' IOC: 

• Ser tutor o professor de batxillerat. 

• Persona que conegui el centre i estigui informada de la normativa de l' IOC 

4.6.17. Coordinador/a del màster de professorat de secundària. 

Amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat de la comarca que puguin fer les pràctiques 

dels màster de professorat de secundària s' obren places de pràcticament totes 

les especialitats que hi ha al centre. 

Les funcions del coordinador de màster són: 
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• Acollir a tot l'alumnat quan arriba al centre i presentar-lo al director/a. 

• Contactar amb les diferents universitats. 

• Presentar-lo al tutor de les pràctiques. 

• Vetllar pel bon funcionament del procés. 

• Entrar a l'aplicatiu tot el que demana l'administració. 

 

El perfil del/ de la coordinador/a  del màster de professorat és: 

• Persona implicada amb el centre i que en conegui el seu funcionament. 

• Persona amb capacitats de lideratge. 

• Persona predisposada a fer la formació relacionada amb aquesta 

coordinació. 

4.6.18. Coordinador/a del màster d'assessorament i reconeixement 

Amb l'objectiu de facilitar a l'alumnat de la comarca que puguin fer les pràctiques 

dels màster de professorat de secundària s' obren places de pràcticament totes 

les especialitats que hi ha al centre. 

Les funcions del coordinador de l'assessorament i el reconeixement  són: 

• Programar, organitzar i coordinar el servei.  

• Promoure el servei i informar les persones interessades. 

• Seguir i assegurar la qualitat del procediment del servei. 

• Gestionar les reclamacions. 

• Confeccionar el calendari i garantir-ne el seu compliment.  

• Gestionar les dades requerides i elaborar la memòria anual. 

• Gestionar les enquestes de satisfacció de les persones usuàries. 

• Col·laborar en la gestió de les certificacions.  

• Col·laborar en la gestió d’obertura d’expedients. 

• Mantenir i millorar la qualitat del servei.  

Perfil professional 

• El perfil del/ de la coordinador/a  de l'assessorament i reconeixement és: 

• Persona qualificada per fer l'assessorament i el reconeixement. 

• Persona predisposada a fer la formació relacionada amb aquesta 

coordinació. 

5. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
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5.1. Organització del professorat. 

5.1.1. Equips docents. 

Estan formats pel professorat tutor i cotutor d’aquell nivell, com a mínim. Es 

reuneixen periòdicament (tot i que no amb periodicitat setmanal). Hi ha un equip 

docent per a cada curs d’ESO i batxillerat i un per a cada cicle formatiu. Tots els 

professors/es assisteixen, com a mínim, a una reunió d’equip docent. 

Les funcions de la reunió d’equip docent són les següents: 

• Coordinar les activitats de les programacions de les competències 

bàsiques. 

• Coordinar les activitats del PAT. 

• Elaborar estratègies per al bon funcionament de l’aula. 

• Resolució de conflictes de l’aula. 

• Vetllar pel seguiment curricular de tots els alumnes del nivell. 

• Coordinar les diferents activitats del Treball de Síntesi. 

• Coordinar les diferents sortides i activitats del nivell. 

• Altres que se li puguin encomanar. 

5.1.2. Professorat tutor de grup. 

Cada grup d’alumnes tindrà un/a professor/a tutor/a amb l’assignació horària que 

marqui el Departament. 

Les funcions del professorat tutor de grup són les que indiquen les instruccions 

per a l’organització i el funcionament dels centres públics de secundària. 

Són funcions del tutor: 

• Cohesionar i dinamitzar el grup-classe.  

• La matèria de tutoria s’imparteix durant una hora cada setmana. El tutor/a 

del grup classe serà l’encarregat/da de dirigir les activitats proposades 

(consulteu PAT). 

• En línies generals, les activitats aniran encaminades a donar diverses 

informacions, vetllar per la convivència del grup, per la seva participació en 

les activitats del centre, així com també a l’orientació acadèmica i personal 

de l’alumnat. 
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• El tutor/a és el responsable de l’ordre, de l’organització i del material 

necessari per a la tasca educativa. Vetllarà perquè durant el curs, l’aula es 

mantingui neta. El delegat/da de curs passarà relació de les mancances o 

desperfectes al tutor/a, que ho comunicarà a la consergeria del centre.  

• El tutor/a ha de fer de mitjancer entre els seus tutorats i l’equip de 

professors/es, per tal de tractar temes de sortides escolars, problemes de 

disciplina, dates d’exàmens, desavinences entre professorat i alumnes, 

entre alumnes, etc. 

• El tutor/a ha de promoure l’elecció de delegat/da de curs i delegat/da 

d’escoles verdes, com a representant del grup classe, i vetllar perquè 

aquest assumeixi les seves funcions de manera responsable. 

• El/la tutor/a farà una valoració de les activitats de la tutoria i proposarà, si 

escau, millores  en les activitats. 

• El/la tutor/a de grup classe ha de coordinar i presidir les reunions 

d’avaluació del seu grup, aixecar acta del seu desenvolupament i fer-hi 

constar els acords presos. 

• Fomentar la participació dels alumnes en la vida del centre i en les 

activitats culturals de l’entorn. 

• Inculcar l’alumnat la responsabilitat que implica ser delegat i fer-los 

conscients del seu compromís en aquesta tasca. 

• Aplicar el Pla d’acció tutorial i fer-ne el seguiment. 

• Vetllar per tal que l'alumnat nouvingut una vegada iniciat el curs contesti 

l'enquesta d'acollida i, evidentment, fer-ne l'acolliment. Cal que també 

recordi d'explicar-li el pla d'emergència.  

• Col·laborar en les activitats de centre. 

El perfil  del tutor/a és: 

 Persona implicada en la millora del centre.  

 Persona amb continuïtat al centre per tal de garantir el projecte 

educatiu. 

 Persona amb predisposició al diàleg i als canvis. 

 Persona oberta a les propostes de l'equip directiu.  

 Persona amb capacitats de lideratge.  
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 Persona amb capacitat per treballar i coordinar un equip. 

 

5.1.3. Professorat tutor/a personal (tutoria individual) 

Cada alumne/a té un tutor/a personal que tindrà les funcions següents: 

• Conèixer el procés d’aprenentatge i d’evolució personal del seu alumnat. 

• Elaborar els plans individualitzats (PI) dels/de les alumnes que ho 

requereixin i adjuntar-los al seu expedient. 

• Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament - aprenentatge i 

de les activitats d’avaluació de tots els i les docents que intervenen en el 

procés d’ensenyament dels seus alumnes; per tant, hauran de portar al dia 

el full de seguiment acadèmic, que caldrà arxivar a la carpeta de tutoria i no 

es podrà treure del centre. A final de curs cal incloure-hi una còpia de les 

notes finals. 

• Responsabilitzar-se del seu alumnat en les sessions d’avaluació i vetllar 

per a l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i 

de la comunicació d’aquests als pares o representants legals.  

• Mantenir entrevistes personals amb els seus tutorats per fer-ne el 

seguiment acadèmic i l’orientació professional. 

• Orientar i informar les famílies o representants legals a l’hora de l’elecció 

de matèries de optatives i/o de modalitat, i vetllar per l’acompliment dels 

terminis de presentació de l’elecció o canvis en la part variable del 

currículum, així com de butlletins de notes signats pels pares, etc.  

• Mantenir una relació suficient i periòdica amb les famílies dels seus 

alumnes o representants legals, per informar-los del  procés d’aprenentatge 

i de l ‘assistència a les activitats escolars. És aconsellable que aquesta 

entrevista personal es realitzi un cop per trimestre però si no és possible, 

com a mínim, s’haurà de fer una entrevista personal amb els pares durant 

el primer trimestre per a informar-los del funcionament del centre i un altra 

al final per valorar els resultats. Les entrevistes s’hauran de registrar a la 

graella de seguiment que es troba a la sala de professors/es. 

• Vetllar per la convivència del grup d’alumnes del qual formen part els seus 

tutorats i la seva participació en les activitats del centre. 
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• Portar el control de les faltes d’assistència a classe dels seus tutorats i 

comunicar les absències, expulsions i retards acumulats a les famílies o 

tutors/es de l’alumnat. Les famílies poden consultar tota aquesta informació 

de manera continuada a través de la intranet de l’Institut(cal  que cada 

tutor/a guardi durant tot el curs els fulls de justificació de les faltes lliurades 

pels seus tutorats). 

• Posar-se en contacte amb el/la cap d’estudis i després amb la família del 

tutorat quan rebi fulls d’expulsions, de faltes i/o queixes reiterades per part 

de professorat i/o alumnat. Si el problema no se soluciona, el/la director/a 

pot obrir un expedient a l’alumne  

• Vetllar perquè els seus tutorats paguin el material, que els dóna dret al 

crèdit de tutoria, al de síntesi, als documents de treball de recerca, als 

exàmens de selectivitat, a les activitats del programa de suport a l’educació 

organitzades pels serveis educatius, així com els diners corresponents a 

les sortides. 

• Estar assabentat de la situació familiar de les famílies; el Departament 

d’Ensenyament ha elaborat un document en el qual s’especifiquen totes les 

possibles situacions. Per consultar-lo, podeu demanar-lo a coordinació 

pedagògica o a direcció. 

EXPEDIENTS ACADÈMICS 

El professorat tutor/a personal és el responsable de guardar tota la informació i 

documentació en referència a cada alumne/a en una carpeta que anomenem 

“expedient personal de l’alumne”. Aquest expedient va passant de curs en curs 

fins que l’alumne deixa el centre i el/la tutor/a de cada curs n’és el responsable i 

està sota la seva custòdia durant tot aquell curs. 

Si el tutor/a personal no té continuïtat l’any següent, o bé perquè hi ha un canvi 

de cicle, o bé perquè el/la  professor/a ja no continua al centre, aquests 

expedients estan custodiats per l’equip directiu durant l’estiu i al curs següent es 

reparteixen al nou equip docent.   

El perfil  del tutor/a personal: 

 Professor/a que imparteix una matèria al nivell.  

5.1.4. Tutor/a de l’aula d’acollida, si escau 
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El tutor de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat 

nouvingut i ha de dur a terme les funcions següents: 

• Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball 

individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les 

modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de 

cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-aprenentatge.  

• Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les 

seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i 

avaluar processos i resultats.  

• Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició 

de la llengua.  

• Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de 

referència.  

• Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al 

procés educatiu de l’alumnat nouvingut.  

• Treballar conjuntament amb el coordinador/a de llengua, interculturalitat i 

cohesió social del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP...).  

• Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació,etc. 

per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la 

coherència educativa.  

• Vetllar per tal que els alumnes nouvinguts i amb pocs recursos tinguin les 

ajudes que els calgui tan pel que fa al funcionament ordinari de les classes, 

com per les activitats fora del centre. 

• Vetllar per les convocatòries de beques, matrícula, venda de llibres, etc. 

per tal d‘assegurar que l’alumnat nouvingut i les seves famílies coneixen el 

sistema de funcionament del centre, les dades d’inscripció, el cost 

econòmic, les dates límit d’entrega tan pel que fa a les activitats ordinàries 

com per les activitats fora del centre.  

• Convocar als pares com a mínim un cop per curs i deixar constància escrita 

dels acords presos a la fitxa de l’alumne/a a les observacions d’intranet.  

• Coordinar l’activitat educativa entre els membres de l’equip docent. 
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• Aquelles altres que li puguin ser encomanades per la direcció del centre o 

atribuïdes pel Departament d’Ensenyament. 

5.1.5. Departaments. 

Les reunions de caps de departament són setmanals, generalment. 

La reunió està formada per tots els caps de departaments didàctics i dos 

membres de l’equip directiu: el/la director/a i el/la coordinador/a pedagògic/a que 

elabora l’acta. 

Les funcions de la reunió són les següents: 

• Aprovació, revisió i actualització del Projecte Educatiu de Centre. 

• Coordinació interdepartamentals de les diferents programacions 

didàctiques. 

• Elaboració i coordinació de les diferents programacions de les 

competències i les seves activitats. 

• Prendre acords d’organització, de manera àgil, tenint en compte l’opinió de 

tot el Claustre, a través de les reunions de Departament. 

• Altres que puguin convenir a la direcció del centre.   

5.1.6. Comissions de projectes 

Tots/es els/les professors/es formen part d’alguna comissió de projectes. Les 

reunions de la comissió es planifiquen des de direcció, com a mínim, una vegada 

al trimestre. 

Hi ha una comissió per a cada un dels projectes d’innovació educativa (excepte 

pel PELE) a més d’una de festes. 

El centre disposa dels projectes següents (tot i no ser reconeguts de manera 

oficial, en alguns casos, com a projecte d’innovació) : 

• Pla de Salut i Esport a l’escola 

• Biblioteca punt edu 

• Mediambient 

• Festes i jornades 

• Mediació 

 Les funcions de les coordinacions dels projectes d’innovació són les següents: 
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• Facilitar orientacions i recursos al professorat per tal de desenvolupar el 

projecte.  

• Dinamitzar la implicació dels diferents sectors de la comunitat educativa. 

• Promoure la col·laboració amb entitats i institucions externes. 

• Impulsar la difusió del projecte i de les seves realitzacions. 

• Assistir a les sessions de formació del programa. 

• Treballar en xarxa amb altres centres del programa. 

• Coordinar el seguiment i l’avaluació del projecte. 

A més, al responsable del programa de biblioteca escolar  li correspon: 

• Organitzar la biblioteca i vetllar pel seu manteniment i funcionament. 

• Facilitar informació al professorat sobre els recursos disponibles. 

• Orientar els lectors i lectores. 

• Promoure la lectura. 

• Establir canals de comunicació amb la biblioteca pública del sector. 

• Impulsar el pla de lectura al centre. 

• Actualitzar la base de dades de l’ordinador de la biblioteca. 

• Proposar una normativa d’ús de la biblioteca. 

• Proposar el sistema de préstec de llibres. 

• Reordenar els llibres que hagin estat consultats pels usuaris de la 

biblioteca. 

• Coordinar l’activitat extraescolar “club de lectura”. Avaluar la progressió de 

l’alumnat que hi participa utilitzant els indicadors de centre estipulats. 

• Altres funcions que puguin ser assignades per l’equip directiu. 

• Les funcions de la comissió de festes són les següents: 

• Organitzar les activitats de la festa de Nadal. 

• Organitzar la jornada literària del dia de Sant Jordi i l’entrega de premis de 

les diferents comissions. 

• Organitzar el concert d’alumnes del dia de Sant Jordi. 

• Organitzar les activitats de l’últim dia de curs: el teatre i la projecció de 

vídeos de les activitats escolars de cada nivell. 

5.1.7. Comissió d’atenció a la diversitat (CAD) 
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La comissió d’atenció a la diversitat, amb un nou format des del curs 2016-17, fa 

una reunió setmanal amb els /les psicopedagogs/es que hi hagi en cada nivell, i 

en el cas que no n’hi hagi, s’escollirà un representant que faci d’enllaç entre el 

nivell i la CAD.  

La comissió estarà formada pels següents membres de manera permanent: 

• Cap de departament de diversitat. 

• Coordinador/a pedagògica. 

• Cap d’estudis. 

• Professional de l’EAP (psicopedagog/a). 

• Psicopedagog/a de cada nivell. 

I aquests altres quan sigui necessari: 

• Tutor/a . 

• Responsable de: UEC, Projecte de diversificació de 4t, Reforç Intensiu de 

3r, SIEI, Aula d’acollida, PFI, coordinador/a de nivell a l’ESO. 

• Cap de departament o professor/a d’àrea. 

• Coordinador/a amb responsabilitats addicionals (també coordinador/a del 

projecte d’orientació). 

Les funcions de la comissió de diversitat seran les següents: 

• Criteris i propostes de derivacions: UEC, SIEI, Aula d’acollida, Aula oberta, 

grups de reforç, si escau. 

• Seguiment de casos. 

• Coordinació de programacions i adaptacions. 

• Coordinació de criteris d’avaluació. 

• Proposta de modificacions curriculars. 

• Recollir i aprovar els plans individualitzats de tots els alumnes que es 

proposin. 

• Altres encomanades per la direcció. 

El/la cap de diversitat i el/la coordinador/a pedagògic/a faran de nexe d’unió amb 

els caps de departament i l’equip docent. 

5.1.8. Comissió de qualitat 

Són funcions de la comissió de qualitat: 

• Elaborar, revisar i aprovar procediments de qualitat.  
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• Revisar els documents del centre.  

• Elaborar, revisar i aprovar els registres.  

• Conèixer, revisar i aprovar els manuals bàsics de qualitat (Manual de 

Servei, Manual de Procediments, Manual d'Indicadors). 

• Participar en les decisions que puguin afectar el funcionament del centre. 

• Actuar com a consell de direcció. 

• Altres encomanades per l’equip directiu. 

5.2. Atenció a la diversitat. 

En tots els cursos una mesura d’atenció a la diversitat són les tutories 

individualitzades (consulteu PAT) 

5.2.1. Atenció a la diversitat a 1r i 2n d’ESO  

Segons s’ha explicat a l’apartat 2.1.2., l’alumnat s’agrupa segons les seves 

necessitats en les matèries de Llengua catalana, castellana i matemàtiques 

establint grups de reforç o agrupaments flexibles en tots els grups sempre i quan 

no es treballi per projectes.  

En el curs 2015-16 s’inicia el treball per projectes des de diferents matèries amb 

l’alumnat de 1r i 2n de l’ESO de l’Institut Francesc Ribalta, amb l’objectiu que els 

alumnes siguin els principals protagonistes del seu procés d’aprenentatge, 

promovent el sentit crític, fomentant l’autonomia, la creativitat i el treball en equip. 

Aquests projectes busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat 

que es pugui aplicar en el món real més enllà de l'aula, donant resposta als 

diversos interessos dels alumnes per tal d’aconseguir una major motivació per a 

l’aprenentatge. 

Aquests projectes formen part del currículum de l’ESO i promouen el 

desenvolupament de les competències bàsiques. 

S’ofereix una matèria optativa (“estudi guiat”) que té com a objectiu ajudar als 

alumnes en la  millora de les seves tècniques d' estudi i la seva organització per 

tal de millorar el seu aprenentatge. Aquesta ajuda es focalitza en les matèries de 

ciències experimentals, socials i tecnologia. L’alumnat i les famílies fan uns pactes 

escrits amb l’escola i la seva col·laboració i entesa és clau en l’objectiu final. 
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Aquest objectiu només és el d’aconseguir que l’alumnat aconsegueixi suficients 

recursos i eines i, com a conseqüència, sigui autònom en endavant pel que fa als 

aspectes acadèmics. 

5.2.2. Atenció a la diversitat a 3r i 4t d’ESO  

Consulteu l’apartat 2.1.2. d’aquest mateix document. 

5.2.3. Mesures generals d’atenció a la diversitat  

El conjunt d’estratègies que han d’adoptar els professors de les diferents matèries 

per ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes del grup classe 

constitueixen les primeres mesures d’atenció a la diversitat de la tasca docent. Cal 

planificar les sessions tenint en compte el grup classe i plantejar les activitats de 

manera que tots els alumnes puguin participar respectant els diferents ritmes i 

nivells de resposta possibles. Aquestes estratègies han d’incloure la previsió 

d’activitats tant de reforç com d’ampliació d’aprenentatges per tal d’ajustar-los a 

les necessitats dels alumnes.  

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

dissenyades per als alumnes amb més capacitat i/o que demostren més facilitat 

en determinades matèries. Aquestes mesures poden concretar-se en activitats 

d’ampliació del currículum d’una o diverses matèries, i prioritzar la connexió entre 

diferents disciplines. També pot tractar temes no inclosos en la programació o bé 

introduir continguts i objectius de cursos superiors. En aquest sentit es consideren 

de manera específica les mesures d’ampliació i reforç, així com les estratègies i 

metodologies de treball diversificat per als alumnes amb altes capacitats o alt 

rendiment escolar.  

El desdoblament d’una hora lectiva setmanal en les matèries de llengua 

estrangera, ciències de la naturalesa i tecnologia, permet un treball més 

personalitzat de l’alumne i la realització d’activitats de caràcter experimental i 

pràctic en aquestes matèries.  

5.2.4. Protocol d’actuació per a l’alumnat amb altes capacitats  

Consulteu el document “protocol d’actuació per a l’alumnat amb altes capacitats” a 

la intranet del centre. 
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5.2.5. Eines de planificació i seguiment de l’alumnat: plans individualitatzats 

(PI) i adaptacions metodològiques 

Els/les alumnes que no segueixen el currículum ordinari establert amb caràcter 

general per a un ensenyament disposa d’un pla individualitzat.  

El pla individualitzat és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i 

suports que donin resposta a les necessitats educatives o a situacions singulars 

de determinats alumnes.  

En aquest sentit, convé distingir entre els plans individualitzats d’alumnes que 

segueixen algun programa o mesura específica d’atenció a la diversitat adequat a 

les seves necessitats educatives com a resultat de dèficits en el seu aprenentatge, 

aquells plans individualitzats derivats de l’adequació del currículum a situacions 

singulars de determinats alumnes i/o necessitats d’aplicar un PI pel que fa a plans 

actitudinals.  

El centre elabora per a cada alumne que cursa el programa de diversificació 

curricular de 4t d’ESO, o és atès a l’aula d’acollida, o forma part del SIEI, el 

corresponent Pla individualitzat (PI), que ha de consta en el seu expedient 

acadèmic.  

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, segons el marc normatiu de referència, 

en l’educació secundària obligatòria no es concedeixen exempcions de les 

matèries, per la qual cosa poden existir situacions singulars d’alumnat (alumnes 

amb altes capacitats, alumnes que simultaniegen l’ESO amb estudis de música o 

dansa, alumnes amb especial dedicació a l’esport, etc), als quals també s’aplica 

plans individualitzats. 

a. PI d’atenció a les necessitats educatives dels alumnes  

S’ha d’elaborar un pla individualitzat per a un alumne (article 6.3 de l’Ordre 

EDU/295/2008) quan es consideri que per al seu progrés són insuficients les 

adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o 

ampliació previstes en l’aula ordinària. El pla individualitzat recull el conjunt 

d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents 

moments i contextos escolars, i s’ha d’emmarcar en el treball del grup classe.  



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE     Pàg. 47 

La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre. 
 

La comissió d’atenció a la diversitat promou les mesures d’informació general, 

ajuda i assessorament al tutor/coordinador del pla individualitzat i a l’equip de 

professors per a la seva elaboració i aplicació.  

La proposta d’elaborar un pla individualitzat pot sorgir d’un dictamen 

d’escolarització, d’un informe psicopedagògic o a demanda d’un tutor o qualsevol 

altre professor de l’equip docent si identifiquen que per al progrés d’un determinat 

alumne no són suficients les mesures ordinàries d’atenció a la diversitat 

planificades per al centre en general o per al seu grup classe en particular. 

L’elaboració d’un pla individualitzat es fa sempre des de la perspectiva inclusiva i 

pot requerir la revisió de com s’organitzen els recursos disponibles de l’aula i del 

centre. 

Es pot finalitzar un pla individualitzat en qualsevol moment i abans del temps 

inicialment previst, a proposta del tutor/coordinador del pla i amb l’acord de l’equip 

que el porta a terme, i escoltada la família. Si és a demanda dels pares, mares o 

tutors legals, la comissió d’atenció a la diversitat del centre estudia la sol·licitud 

raonada de la família, i el tutor coordinador del pla informa el director de la 

conveniència de continuar o no amb el pla individualitzat de l’alumne. La decisió 

motivada de finalitzar anticipadament un pla individualitzat l’ha de prendre i signar 

el director, hi ha de constar el coneixement de la família i es farà constar en el 

document del pla i en l’expedient acadèmic de l’alumne.  

El pla individualitzat l’elabora l’equip docent, coordinat pel tutor i pels 

professionals que participen en l’atenció educativa de l’alumne.  

Per als alumnes que tenen un dictamen d’escolarització motivat per condicions 

vinculades a discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament s’ha d’elaborar un 

pla individualitzat durant els dos primers mesos del curs. Si la comissió d’atenció a 

la diversitat o òrgan equivalent valora que no és necessari perquè la discapacitat 

no afecta el procés d’aprenentatge de l’alumne, se n’ha de deixar constància per 

escrit.  

Com especifica l’article 81.3.a) de la LEC, s’entén per alumnes amb necessitats 

educatives especials els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o 
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sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els 

que pateixen malalties degeneratives greus.  

Es prioritza que la mestra de pedagogia terapèutica i els/les professors/es de 

l’especialitat d’orientació educativa facin atenció directa als alumnes amb 

necessitats educatives especials greus.  

L’equip docent, amb la col·laboració de l’EAP, fa el seguiment dels aprenentatges 

dels alumnes i adopta les decisions que correspongui en relació amb l’atenció 

educativa que es dóna a l’alumne, procurant sempre la màxima participació 

d’aquest en els entorns i grups ordinaris.  

En la valoració del procés d’aprenentatge dels alumnes amb necessitats 

educatives es té especialment en compte l’assoliment de les competències 

bàsiques, el desenvolupament personal i social i l’adquisició d’hàbits d’autonomia i 

de treball.  

Per als alumnes amb necessitats educatives especials que disposin d’un pla 

individualitzat, els resultats de les avaluacions de les matèries s’han de referir a 

aquest pla, i a l’apartat d’observacions de l’acta d’avaluació s’ha de resumir la 

informació que sigui rellevant sobre els objectius del pla de l’alumne. L’avaluació 

qualitativa ha de recollir bàsicament el grau d’assoliment de les competències 

bàsiques d’acord amb el currículum. El pla individualitzat inclou informació sobre 

les capacitats i possibilitats de l’alumne. 

Si l’alumne no cursa determinades matèries, aquestes no s’han de qualificar a les 

actes d’avaluació ni a l’expedient de l’alumne, en què cal fer-ne constar el motiu i 

informar els pares que es farà així a l’efecte d’expedient acadèmic.  

En finalitzar el curs escolar, els professors que han impartit cadascuna de les 

matèries han d’atorgar a l’alumne la qualificació que correspongui, tenint en 

compte els plans individualitzats que per a cada alumne s’hagin formulat. 

Correspon a l’equip docent decidir sobre la promoció de l’alumne.  

En l’avaluació final de l’etapa cal considerar la maduresa de l’alumne en relació 

amb els objectius i les competències bàsiques de l’etapa, la maduresa personal i 

les possibilitats de progrés en cursos posteriors.  
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El centre, mitjançant la comissió d’atenció a la diversitat, fa el seguiment de 

l’evolució de l’alumne amb necessitats educatives especials amb participació dels 

tutors i professionals especialistes EAP, professors d’orientació educativa, mestre 

de pedagogia terapèutica, professionals de la USEE com a element clau de les 

decisions organitzatives, curriculars i avaluadores que es prenguin per afavorir la 

inclusió escolar.  

La implicació de les famílies i l’enregistrament sistemàtic dels aspectes que es 

tracten i els acords que es prenen són essencials per poder fer el seguiment de 

l’evolució dels alumnes.  

En els documents oficials d’avaluació s’han de fer constar les mesures d’atenció a 

la diversitat adoptades i el pla individualitzat, si escau.  

b. PI per a alumnes amb altes capacitats  

Als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals i elevat rendiment acadèmic, 

identificats mitjançant una avaluació psicopedagògica, per als quals les mesures 

d’ampliació previstes en el currículum ordinari no hagin estat suficients, també es 

poden proposar plans individualitzats que comportin la reducció de la durada de 

l’etapa. Una vegada preparat un pla individualitzat d’aquestes característiques, la 

direcció del centre ha de demanar-ne l’autorització per aplicar-lo. Amb aquests 

efectes, ha de trametre als serveis territorials la documentació següent:  

 a) Sol·licitud signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne.  

 b) Documentació acreditativa de les causes que motiven la petició.  

 c) Proposta de pla individualitzat elaborat pel centre (amb la col·laboració 

de l’EAP, si escau).  

La direcció dels serveis territorials han de trametre tota la documentació, 

acompanyada d’un informe de la Inspecció d’Educació, a la Direcció General 

d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, que emetrà la resolució adient i la 

trametrà al centre educatiu. El centre ha de notificar-la per escrit al pare, mare o 

tutors legals de l’alumne. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada en 

el termini d’un mes davant la Secretaria de Polítiques Educatives.  
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En tot cas, la guia a seguir per a l’atenció educativa a l’alumnat amb altes 

capacitats serà la resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol. 

Després de la detecció de l’alumnat es prenen mesures inicials que consisteixen 

en l’aplicació d’adaptacions metodològiques a l’aula. Es crea un document on es 

fan constar les dades de l’alumne juntament amb dades d’avaluació 

psicopedagògica i un seguit d’indicacions de caire metodològic a aplicar. Aquest 

document el coneix l’equip docent de l’alumne i es vetlla el seu seguiment en 

reunions de la CAD, amb el professorat tutor, en reunions d’equip docent i en 

reunions d’avaluació. 

Si les adaptacions metodològiques no porten a un camí profitós per  a l’alumne/a 

llavors s’inicia un pla individual (previ estudi del cas en reunió de la CAD) que 

conté un seguit de mesures amb caire d’adaptació curricular, de metodologies 

d’aula i d’avaluació. Aquest, ha de ser conegut per les famílies i l’ha d’aprovar la 

direcció del centre. 

c. PI per a alumnes que simultaniegen l’ESO amb estudis de música o de 
dansa  

Als alumnes d’ESO que, pel fet de cursar estudis de música o de dansa, sol·licitin 

no cursar les matèries optatives i/o educació física i/o música se’ls pot aplicar un 

pla individualitzat consistent en la convalidació o el reconeixement d’aquestes 

matèries segons el procediment que s’especifica en els documents “Simultaneïtat 

d’estudis d’ESO o batxillerat amb estudis de música” o “Simultaneïtat d’estudis 

d’ESO o batxillerat amb estudis de dansa” que apareixen als documents 

d’organització i funcionament dels centres de secundària del Departament 

d’Ensenyament. 

d. PI per a alumnes d’ESO amb dedicació significativa a la pràctica de l’esport  

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de 

l’Esport, matriculats en centres que no pertanyin a la xarxa de centres educatius 

d’especial atenció a la pràctica esportiva, poden sol·licitar a la direcció del centre 

educatiu que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la 

matèria d’educació física i d’algunes o totes les matèries optatives per a alumnes 

de l’etapa d’ESO. 
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En aquest pla individualitzat cal adjuntar-hi la documentació següent:  

 a) Sol·licitud signada pel pare, mare o tutors legals de l’alumne.  

b) Certificat del Consell Català de l’Esport (av. dels Països Catalans, 12. 

08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest 

certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació 

(ARC) de la federació catalana corresponent.  

El director del centre educatiu ha de fer estudiar la petició de pla individualitzat a 

la comissió d’atenció a la diversitat del centre o òrgan equivalent, que ha de 

procedir d’acord amb el que tingui establert per a la resta de plans individualitzats. 

Atès el motiu de la sol·licitud, el pla individualitzat ha d’especificar els continguts 

i/o objectius de les matèries optatives que, a parer del centre, haurien de ser 

suprimits o modificats per a l’alumne, i deixar constància del reconeixement de la 

matèria d’educació física. El pla ha de ser aprovat pel director del centre.  

En casos excepcionals en què les circumstàncies individuals de l’alumne i la seva 

dedicació intensiva a l’esport així ho justifiquin, la comissió d’atenció a la diversitat 

o òrgan equivalent del centre pot proposar, i el director del centre aprovar, un pla 

individualitzat que comporti el reconeixement de la matèria d’educació física i 

d’algunes o totes les matèries optatives, encara que l’alumne no pugui tenir el 

certificat del Consell Català de l’Esport. 

e. PI per a alumnes de batxillerat 

El pla individual és una planificació personalitzada que es recull en un document 

escrit i inclou les adaptacions curriculars, de materials d’aprenentatge i de 

temporització, si cal, tant de les activitats d’aprenentatge com de les activitats i 

criteris d’avaluació, així com les ajudes i suports tècnics. El professorat tutor vetlla 

perquè tot l’equip docent el conegui i l’apliqui. 

El pla individual l’aprova el/la director/a del centre, amb el coneixement i la 

conformitat de l’alumne/a, i dels seus pares o tutors legals si és menor d’edat. 

El pla individual ha d’incloure els interessos i les capacitats de l’alumne i l’itinerari 

formatiu al llarg del batxillerat per facilitar l’orientació en finalitzar aquesta etapa. 
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Al pla individual, que s’ha de conservar amb l’expedient de l’alumne, s’hi ha 

d’adjuntar les resolucions individuals, si escau, els informes psicopedagògics i 

altres informes en que es fonamenta el pla. 

El pla s’ha de fer constar al full de seguiment acadèmic, en les actes finals 

d’avaluació a l’apartat d’observacions, en l’expedient acadèmic i en l’historial 

acadèmic de l’alumne, dins l’apartat convalidacions i altres observacions. 

En cas de trasllat de l’alumne, cal fer constar el pla a l’informe personal de trasllat, 

en l’apartat de la descripció de mesures educatives complementàries. 

Qualsevol adaptació en l’aplicació de les PAU que se sol·liciti a l’Oficina 

d’Organització de les PAU per raó d’alguna de les circumstàncies abans 

esmentades ha d’anar acompanyada d’una còpia del pla individual de l’alumne 

per al qual se sol·liciti l’adaptació. Aquest pla s’ha d0’haver implementat en els 

dos cursos de batxillerat. 

L’alumnat amb dislèxia, TDA o TDAH ha de portar-ho acreditat en iniciar el 

batxillerat. 

f. Adaptacions per a l’alumnat amb dislèxia, TDA i TDAH 

Com en el cas de les altes capacitats, després de la detecció de l’alumnat es 

prenen mesures inicials que consisteixen en l’aplicació d’adaptacions 

metodològiques a l’aula. Es crea un document on es fan constar les dades de 

l’alumne juntament amb dades d’avaluació psicopedagògica i un seguit 

d’indicacions de caire metodològic a aplicar. Aquest document el coneix l’equip 

docent de l’alumne i es vetlla el seu seguiment en reunions de la CAD, amb el 

professorat tutor, en reunions d’equip docent i en reunions d’avaluació. 

Si les adaptacions metodològiques no porten a un camí profitós per  a l’alumne/a 

llavors s’inicia un pla individual (previ estudi del cas en reunió de la CAD) que 

conté un seguit de mesures amb caire d’adaptació curricular, de metodologies 

d’aula i d’avaluació. Aquest, ha de ser conegut per les famílies i l’ha d’aprovar la 

direcció del centre 

5.3. Acció i coordinació tutorial.  
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 Consulteu el PAT. 

5.4. Orientació acadèmica i professional. 

Consulteu el Pla d’orientació del centre i el PAT. 

5.5. Criteris d’elaboració d’horaris professorat/alumnat. 

 Tenir present l’horari de l’alumnat en prioritat a l’horari del professorat. 

 És prioritza el tutor de grup per davant de les matèries. 

 Es prioritzen les desiderates de les matèries proposades pel departament.  

 S’intenta que les hores de classe de les matèries que s’imparteixen en 
dues sessions setmanals han d’estar separades, pel cap baix, per un dia. 

 S’intenta que les hores de classe de les matèries que s’imparteixen en tres 
sessions setmanals no s’han de fer en dies consecutius (el dilluns no es 
considera el següent al divendres de la setmana anterior). 

 S’intenta que les tutories de tots els grups del mateix nivell s’imparteixin a 
la mateixa hora. 

 S’intenta que les matèries que fan un projecte interdisciplinari durant un 
trimestre, tinguin les hores de classe dins una franja de projectes, que 
comprés la 4a i la 5a hores lectives 

 Les hores b (desdoblaments) d’una mateixa matèria són el mateix dia i 
s’intenta que siguin consecutives. 

 

6. DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 

6.1. Convivència i resolució de conflictes. Qüestions generals. 

 

(A partir de l’abril de 2020, aquest apartat es remetrà al Projecte de Convivència 

del centre.) 

L’aprenentatge i la pràctica de la convivència són elements fonamentals del 

procés educatiu. Totes les persones membres de la comunitat escolar  tenen dret 

a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds 

i conducta. El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a 

deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:  

a) Complir les normes d’organització i funcionament del centre.  
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b) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i 

ideològiques, així com la dignitat, la integritat i la intimitat de totes les 

persones membres de la comunitat educativa.  

c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, 

raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.  

d) Respectar el caràcter propi del centre d'acord amb la legislació vigent. 

e) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 

instal·lacions del centre i dels llocs on es dugui a terme la formació pràctica 

com a part integrant de l'activitat escolar.  

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

personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri 

que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixin les 

NOF del centre i la legislació vigent.  

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat 

escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, 

de la tutoria, l'orientació i de la convivència en el centre.  

h) Propiciar un ambient convivencial positiu en el qual no sigui pertorbada 

l'activitat normal en les aules. 

 

Per altra banda, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, Capítol V. La 

convivència, Article 31. Principis generals, recull els següents: 

1. La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la 

convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat 

educativa del centre.  

2. La resolució de conflictes, que s’ha de situar en el marc de l’acció educativa, té 

per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels 

alumnes.  

3. Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s’han d’ajustar als 

principis i criteris següents:  

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

compliment dels deures dels afectats.  
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b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima 

pertorbació per a l’alumnat i el professorat.  

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

4. Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció 

amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.  

5. Les mesures correctores i sancionadores han d’incloure, sempre que sigui 

possible, activitats d’utilitat social per al centre educatiu.  

6. Correspon al Departament, en l’àmbit dels centres públics, i als titulars dels 

centres, en l’àmbit dels centres privats, l’adopció de mesures i iniciatives per a 

fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes. 

L’institut Francesc Ribalta té una comunitat educativa força nombrosa i diversa, i 

tot i que la vida de relació comporta friccions i conflictes, cal dir que la convivència 

al centre és, en general positiva. Per tal de mantenir aquesta bona convivència  

s’han de concretar tant  les mesures de promoció de la mediació escolar com a 

procés educatiu de resolució de conflictes, com aquelles altres correctores i 

sancionadores que cal aplicar, si s’escau, a determinades conductes contràries a 

les normes de convivència del centre 

6.1.1. Mesures de promoció de la convivència 

En les mesures de promoció de la convivència intervé tot el claustre de 

professorat, donat que es treballa des del pla d’acció tutorial pels tutors de grup i  

pel tutor personal de cada alumne, a més de l’orientador/a de cana nivell i el 

treballador social del departament. Tot el professorat és tutor personal d’un grup 

reduït d’alumnes. Quan des de tutoria s’observi algun mal hàbit repetitiu o 

l’acumulació d’amonestacions, el/la tutora personal, conjuntament amb cap 

d’estudis, farà l’acompanyament de l’alumnat en qüestió i arribarà a acords 

revisables per evitar la seva reincidència. 

També per vetllar per la bona convivència de l’alumnat i aconseguir un ambient de 

treball favorable dins l’aula, cada classe tracta des de la tutoria de grup-classe 

diversos ítems importants en la rutina diària. L’objectiu és que l’alumnat s’adoni 
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que tots els aspectes de la seva actitud i la seva predisposició vers l’estudi 

incideixen directament en la vida del centre.  

S’apliquen activitats específiques dins els respectius Plans d’Acció Tutorial 

(consulteu el PAT) amb la finalitat bàsica de promoure el respecte, el diàleg i  la 

negociació en la resolució dels conflictes entre els diferents col·lectius membres 

de la comunitat educativa escolar (professorat, professionals d’atenció educativa, 

famílies, alumnat i PAS).  

S’apliquen projectes, com el d’educació emocional a primer cicle d’ESO, i es fan 

activitats globals afavoridores de la cooperació i convivència entre les persones 

membres de la comunitat escolar.  

Es participa de forma activa en activitats, projectes o  campanyes ocasionals 

afavoridores de la convivència, promogudes per l’administració educativa, 

Ajuntament de Solsona, i altres institucions prosocials sense ànim de lucre. 

6.1.2. Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes 

Gestionem les situacions potencialment conflictives tenint en compte els criteris 

pedagògics recollits en el nostre projecte educatiu i el marc  normatiu de 

referència (i a partir de l’abril en el Projecte de Convivència del centre). Comptem 

també amb l’assessorament de professionals dels serveis educatius i, si escau, de 

la Inspecció d’Ensenyament. En casos particularment complexos o  que no es 

poden resoldre pels canals ordinaris, ens podem adreçar a la Unitat de Suport  a 

la Convivència Escolar del Departament d’Ensenyament.  

Les mesures de promoció i resolució de conflictes les podem classificar en quatre 

grans blocs o àmbits d’actuació: (aquest apartat es remetrà al Projecte de 

Convivència a partir de l’abril de 2020) 

• En l’organització de l’activitat docent. 

• En l’organització del temps d’esbarjo i activitats extraescolars. 

• En l’àmbit familiar. 

• En l’àmbit social. 

A. En l’organització de l’activitat docent: 

a) Pla d’acolliment de l’alumnat i les seves famílies. 
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b) Pla d’Acollida al Sistema Educatiu de l’alumnat immigrant. 

c) La tutoria com a element fonamental dels alumnes en la vida escolar (PAT) 

d) L’orientació educativa per nivells 

e) L’agrupament de l’alumnat (dins de la Comissió d’Atenció a la Diversitat). 

a) Seguiment de l’absentisme (dins de la Comissió d’Atenció a la Diversitat). 

b) La mediació com ajuda en la resolució de conflictes. (veure capítol 5.2) 

B. En l’organització i planificació en el temps dels patis, entre classes i a les 

entrades o sortides: 

• En els patis:  

Els tutors de grup informen l’alumnat que en acabar les classes abans del pati, els 

alumnes  no poden romandre als  passadissos i que es  procedirà a tancar la 

porta de l’aula. 

Durant les hores de pati, hi haurà professorat de guàrdia (encarregat dels dos 

edificis, les portes exteriors i els patis) que mantindrà l’ordre en tot el recinte 

escolar. Es distribuiran els espais de la següent manera: un/a professor/a vigilarà 

el pati a l’entrada principal, un altre a la biblioteca, un altre al pati entre els dos 

edificis, un altre a la porta de l’edifici de batxillerat i cicles formatius i un 

professor/a a cada edifici.   

Les funcions d’aquest professorat seran, de manera general, mantenir l’ordre i 

resoldre qualsevol incidència que es pugui produir en l’espai que tenen assignat 

evitant que no surti ni entri a l’institut cap alumne sense autorització i controlant 

que tot l’alumnat baixi al pati i no es quedi a les aules, lavabos o passadissos així 

com prevenir possibles problemes i consum de substàncies prohibides. 

Qualsevol incidència es comunicarà al tutor/a personal de l’alumnat en qüestió i a 

cap d’estudis.  

• Entre classe i classe 

Tot el professorat, i especialment el de guàrdia, vigilarà perquè aquests 

desplaçaments a l’igual que les entrades i les sortides del centre no siguin motiu 

ni origen de conflictes. Pel que fa al professorat, és fonamental que sigui puntual 

afavorint d’aquesta manera la reducció de possibles conflictes a l’aula. 
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Al finalitzar cada classe, l’alumnat ha de preparar el material per la classe següent 

i en aquells casos que sigui necessari canviar d’aula (desplaçament de l’alumnat a 

les aules d’informàtica, optatives, tallers com el de Tecnologia, gimnàs per fer 

Educació Física, desdoblaments de grups, etc). 

L’alumnat s’ha de desplaçar amb ordre i correcció, mantenint en tot moment un 

comportament adequat sense crits, carreres ni espentes pels passadissos. 

C. En l’àmbit familiar 

Reunió dels pares amb el professorat tutor a l'inici de curs. Al llarg del mes 

d’octubre se celebraran reunions entre les famílies o tutors/es legals i els/les  

tutors/es, tot seguint un calendari establert per l’equip directiu. En la primera 

reunió se’ls ha de recordar que l’ensenyament és un procés compartit juntament 

amb el professorat. 

Per millorar la convivència es demanarà a les famílies o tutors/es legals (carta de 

compromís educatiu): 

• Que valorin i recolzin la tasca que duu a terme el/la professor/a dins l’aula. 

• Que eduquin als seus fills/es valors com el respecte, la responsabilitat i la 

tolerància. 

• Que estimulin als fills a dedicar un temps a l’estudi, entre altres aspectes. 

Consulteu el PAT i la carta de compromís educatiu.  

D. En l’àmbit social 

• Coordinació i col·laboració amb les institucions: 

La col·laboració de l’institut és especialment intensa amb l’ajuntament local. D’una 

banda, amb els Serveis Socials (que inclou el SIS), el CSMIG, la Policia Local i 

també amb el grup especialitzat dels Mossos d’Esquadra de Relacions amb la 

Comunitat que possibilita la seva col·laboració en prevenir i resoldre els casos 

d’absentisme, marginació o violència escolar.  

• Col·laboració amb diferents entitats i campanyes amb valors altruistes: 

El centre també sol participar en campanyes de sensibilització social a favor de 

col·lectius desafavorits o entitats sense ànim de lucre. Per això són freqüents les 

conferències i xerrades d’organitzacions solidàries i els treballs de conscienciació. 
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Una de les fórmules que es promouen en l’institut per la resolució de conflictes és 

la mediació escolar descrit a l’apartat 6.2. 

6.2. Mediació escolar 

El centre educatiu utilitza la mediació com a estratègia preventiva, com a 

estratègia en la resolució de conflictes generats per conductes de l’alumnat 

contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 

convivència del centre, i com a estratègia de reparació o de reconciliació. Els 

procediments a seguir per la mediació queden reflectits en l’article 32 del Títol V 

de la LEC 12/2009, del 10 de juliol. (DOGC 5422 del 16.07.09)  

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la 

intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb 

l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori. 

Es pot consultar el model de realització i de registre de les mediacions a la 

intranet. 

6.2.1. Principis de la mediació escolar:  

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són 

lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol 

moment del procés.  

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a 

assolir l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni 

prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb 

els fets que han originat el conflicte.  

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a 

persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos 

previstos a la normativa vigent. 

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en 

el procés de mediació han d'assistir personalment a les reunions de 

mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris 

6.2.2. Àmbit d'aplicació 
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El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de 

conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats 

com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el 

centre. 

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de 

l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la 

convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents: 

a) Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de l'article 38, 

i s'hagi emprat greu violència o intimidació, o la descrita en l'apartat h) del 

mateix article. 

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes 

amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol 

que hagi estat el resultat d'aquests processos. 

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop 

aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança 

entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions 

semblants que es puguin produir. 

6.2.3. Inici de la mediació 

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, 

per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per 

oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument 

perjudicial per a la convivència. 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el centre 

ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne o alumna, i, si és menor, 

dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti 

l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. 

En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen 

els terminis de prescripció i no es poden adoptar les mesures provisionals o bé se 

suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat. 

6.2.4. Desenvolupament de la mediació: 
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Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a 

petició d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades 

com a mediadors o mediadores.  

Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel centre, el 

director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una 

persona mediadora, d'entre els pares, mares, personal docent i personal 

d’administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada per 

conduir el procés de mediació.  

El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè 

col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera 

convenient per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de 

l’alumne o de l’alumna és voluntària.  

La persona mediadora, el/la tutor/a, el/la cap d’estudis o el/la coordinador/a de 

mediació després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar en 

contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de 

l’alumne o de l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per 

escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les 

instal·lacions o al material dels centres educatius o s’hagi sostret aquest material, 

el director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha d’actuar en el 

procés de mediació en representació del centre. 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona 

mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte 

per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a 

què vulguin arribar.  

6.2.5. Finalització de la mediació: 

Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit. 

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en 

el mateix acte. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la 

seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les 

disculpes. 
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Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines 

accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet 

l’alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s’han de dur a terme. 

Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, 

les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la 

cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, 

en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.  

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador, produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de 

reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la 

directora del centre i l'instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta 

de resolució de tancament de l’expedient disciplinari. 

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de 

reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, la 

persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal 

d’iniciar l’aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador 

corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un 

procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la 

continuació del procediment sancionador corresponent.  

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada 

no accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna 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 o l’alumna, aquesta actitud ha 

de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva 

actuació. 

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que 

apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol 

circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació d’acord 

amb els principis establerts en aquest títol. 
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El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de 

la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de 

Setmana Santa interrompen el còmput del termini.  

6.3. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a 

la convivència en el centre 

6.3.1. Conductes sancionables (art. 37.1 LEC) 

Són les conductes greument perjudicials per a la convivència del centre (faltes). 

Normes de convivència i del règim disciplinari publicades en la Llei 12/2009 

(article 37.1): 

a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions 

a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de 

llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur 

integritat personal.  

b) L’ alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del 

centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del 

centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 

suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.  

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials 

per a la salut, i la incitació a aquests actes. 

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

Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin 

discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició 

personal o social dels afectats s’han de considerar especialment greus.  

També es regula la reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les 

normes de convivència del centre, a comptar a partir de 5 conductes contràries a 

les normes de convivència. 
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En cas d’un ús inadequat del telèfon mòbil a l’aula o en algun altre espai del 

centre, l’alumne serà expulsat, i comptarà com una conducta contrària a les 

normes de convivència del centre. 

 

Aquesta nova normativa es va aprovar pel consell escolar del 3 de setembre i es 

començarà a aplicar a partir del 12 de desembre 2019.  

 

També per Consell Escolar del 3 de juliol de 2017, es va aprovar que els alumnes 

de 1r d´ESO no podran dur mòbils a l´institut. Aquesta nova normativa es va 

aplicar a partir de l´inici del curs 2017-2018, i s’ha ampliat als alumnes de 2n 

d´ESO en el curs escolar 2018-2019. 

  

6.3.2. Sancions imposables (art. 37.3 LEC) 

A. Sancions per a les faltes. 

Tal i com reflecteix la LEC,  art. 37.3: «Les sancions que es poden imposar per la 

comissió d’alguna de les faltes tipificades per l’apartat 1 són la suspensió del dret 

de participar en activitats extraescolars o complementàries o la suspensió del dret 

d’assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un període 

màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, 

si són menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al 

centre.»  

Sancions publicades al decret 279/2006 (article 39): 

• Realització de tasques educadores per a l’alumnat, en horari no lectiu, i/o la 

reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al 

d’altres membres de la comunitat educativa. La realització d’aquestes 

tasques no es podrà prolongar per un període superior a UN MES. 

• Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o 

complementàries del centre (per exemple: excursions, viatges, ...) durant 

un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del 

corresponent curs acadèmic. 
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• Canvi de grup o classe de l’alumne. 

• Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un 

període que no podrà ser superior a quinze dies lectius, sense que això 

comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua. El tutor o tutora 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. 

• Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel 

que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.  

• Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el qual s’ha comès 

la falta. 

• En cas que un alumne fumi o que en faci un ús públic del tabac dins del 

recinte escolar es sancionarà de la següent forma: 

 El primer cop, haurà de realitzar tasques educadores en horari lo 

lectiu. 

 El segon cop serà expulsat 1 dia a casa. 

 El tercer cop serà expulsat 3 dies a casa. 

 

En el cas que un/a alumne/a es trobi en un situació de consum, possessió, 

tràfic o qualsevol altra circumstància en relació a substàncies de drogues, 

s’aplicarà el següent procediment: 

 S’informarà a la família de la situació i es proposaran mesures de 

prevenció i/o d’acompanyament (derivació, si escau, a professionals 

de la salut) en funció del grau de consum. 

 Si hi ha hagut infracció, s’informarà al/la responsable dels mossos 

d’Esquadra de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de l’ABP del 

Solsonès, qui farà les diligències necessàries en funció de la infracció 

i de l’edat del menor.  

 Si la infracció ha estat dins del centre o realitzant qualsevol activitat 

relacionada amb el desenvolupament de la vida escolar, s’aplicarà 

una sanció de suspensió del dret d’assistència al centre o a 

determinades classes per un període que no podrà ser superior a 
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quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a 

l’avaluació contínua.   

Aquestes conductes només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció 

d’un expedient en els termes previstos en el títol 3 del decret esmentat sobre drets 

i deures.(article 41) 

Es podran aplicar mesures provisionals amb finalitats cautelars i educatives en els 

termes previstos en el mateix capítol III (article 44), quan sigui necessari garantir 

el normal desenvolupament de l’activitat del centre, en incoar-se un expedient o 

en qualsevol moment de la seva instrucció. Poden ser mesures provisionals el 

canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d’assistir a 

determinades classes o activitats o del dret d’assistir al centre per un període 

màxim de cinc dies lectius.  

En casos molt greus, de manera molt excepcional i tenint en compte la 

pertorbació de l’activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la 

falta, es pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a 

superar en cap cas el termini de quinze dies lectius.  

Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de 

convivència i -si ho considera necessari- el consell escolar, en el cas de 

conductes que en la instrucció de l’expedient s’apreciïn com a molt greument 

contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les 

sancions que correspongui.  

B. Atenuants i agravants. 

Segons les Normes de convivència i del règim disciplinari publicades al decret 

279/2006 (article 31), per a l’aplicació de les mesures correctores es tindran en 

compte les següents circumstàncies: 

ATENUANTS: 

• El reconeixement espontani de la conducta incorrecta. 

• No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el centre. 
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• 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. 

• Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret 279/2006. 

AGRAVANTS: 

• 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. 

• La premeditació i la reiteració. 

• La col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

6.3.3. Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) 

Cal que el professor/a que expulsa un/a alumne/a li apliqui una mesura correctora 

i truqui a la família per explicar-li el conflicte. 

El tutor/a avisarà a les famílies, com a molt tard, quan l’alumne acumuli 3 

expulsions. Continuarà avisant cada cop que se’n produeixi una de nova. 

Quan un/a alumne/a acumuli 3 expulsions el tutor/a i el cap d’estudis prendran les 

mesures necessàries per a corregir la conducta de l’alumne, un cop valorats els 

atenuants i agravants que contempla el punt IV.5.5. El tutor/a n’informarà  l’equip 

directiu i l’equip de tutors/es en la reunió setmanal.  

Si un alumne/a, al ser expulsat d'una classe, no es presenta a la sala d'expulsats, 

aquesta expulsió li contarà doble i serà comptabilitzada en la intranet.  

El tutor/a i el/la cap d’estudis vetllaran per l’acompliment de la sanció imposada. 

En cas de reincidència, en aquelles conductes que puguin derivar en obertura 

d’expedient disciplinari, les resoldrà el director o a la directora del centre escoltada 

la comissió de convivència i -si ho considera necessari- el consell escolar, en el 

cas de conductes que en la instrucció de l’expedient s’apreciïn com a molt 

greument contràries a les normes de convivència.  
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A. Article 35 (decret 279/2006). Competència per aplicar mesures correctores: 

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, 

en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de 

l'article anterior. 

b) La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del 

centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a 

la lletra d) de l'article anterior. 

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació 

d'aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o 

l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), 

f), g) i h) de l'article anterior. 

6.3.4. Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010). 

Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels/de les 

progenitors/es o tutors/es legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el 

Consell Escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació 

dels recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials 

corresponents. En qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar 

periòdicament el Consell Escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i 

sancions a què es refereix aquest article prescriuen, respectivament, als tres 

mesos de la seva comissió i de la seva imposició. 

6.3.5. Gradació de les sancions. Criteris. (art. 24.3 i 4 Decret 102) 

Per a la gradació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes 

esmentades a l'article 37.1 de la Llei d'educació, s'han de tenir en compte els 

criteris següents: 

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

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

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat 

afectat i de la resta de l'alumnat. 
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d) L'existència d'un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el 

marc de la carta de compromís educatiu subscrita per la família, per 

administrar la sanció de manera compartida. 

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

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

En tot cas, els actes o conductes a què fa referència l'article 37.1 de la Llei 

d'educació s'han de considerar especialment greus, i les mesures sancionadores 

s'han d'acordar de manera proporcionada a aquesta especial gravetat, quan 

impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra 

circumstància personal o social de terceres persones que resultin afectades per 

l'actuació a corregir. 

A. Gradació de les mesures correctores i de les sancions 

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en 

compte les següents circumstàncies: 

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de 

l'alumnat: 

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. 

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la 

convivència en el centre. 

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del 

desenvolupament de les activitats del centre. 

d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat. 

e) La falta d'intencionalitat. 

f) Els supòsits previstos a l'article 28.5 d'aquest Decret. 

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació 

de l'alumnat: 

a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre 

de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per 

qualsevol altra circumstància personal o social. 
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b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat 

inferior o als incorporats recentment al centre. 

c) La premeditació i la reiteració. 

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

6.3.6. Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 Decret 102) 

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

convivència: 

1. Les faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre tipificades a 

l'article 37.1 de la Llei d'educació es corregeixen mitjançant una sanció de les 

previstes a l'article 37.3 de la Llei esmentada. Correspon a la direcció del centre 

imposar la sanció en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici 

que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, 

en el seu cas, del rescabalament de danys que es puguin establir de manera 

complementària en la resolució del mateix expedient. 

2. La instrucció de l'expedient a què fa referència l'apartat anterior correspon a un 

o una docent amb designació a càrrec de la direcció del centre. A l'expedient 

s'estableixen els fets, i la responsabilitat de l'alumnat implicat, i es proposa la 

sanció així com, si escau, les activitats d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, 

l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin 

quedat afectats per l'actuació que se sanciona. 

3. De la incoació de l'expedient la direcció del centre n'informa l'alumnat afectat i, 

en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense 

perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans 

de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor o instructora de 

l'expedient ha d'escoltar l'alumnat afectat, i també els progenitors o tutors legals, i 

els ha de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resolució 

provisional per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que a 

l'expedient s'estableix i es proposa o hi puguin formular al·legacions. El termini per 

realitzar el tràmit de vista de l'expedient, de la realització del qual n'ha de quedar 

constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions 

és de cinc dies lectius més. 
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4. Per tal d'evitar perjudicis majors a l'educació de l'alumnat afectat o a la de la 

resta d'alumnat del centre, en incoar un expedient la direcció del centre pot aplicar, 

de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un 

mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha 

de constar en la resolució de la direcció que incoa l'expedient. Aquesta suspensió 

pot comportar la no-assistència al centre. Altrament, l'alumne/a haurà d'assistir al 

centre, però no podrà participar en les activitats lectives amb el seu grup mentre 

duri la suspensió provisional d'assistència a classe. En tot cas, en la suspensió 

provisional d'assistència a classe, que s'ha de considerar a compte de la sanció, 

s'han de determinar les activitats i mesures educatives a dur a terme durant 

aquest període. 

5. Un cop resolt l'expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels 

progenitors o tutors legals, o de l'alumnat afectat si és major d'edat, el consell 

escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels 

recursos o reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents. 

En qualsevol cas, la direcció del centre ha d'informar periòdicament el consell 

escolar dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereix 

aquest article prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva comissió i de 

la seva imposició. 

6. Per garantir l'efecte educatiu de l'aplicació de les sancions que comportin la 

pèrdua del dret a assistir temporalment al centre en les etapes d'escolarització 

obligatòria es procurarà l'acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 

s'obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà 

motivadament les raons que ho han impedit. La sanció d'inhabilitació definitiva per 

cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l'alumne/a 

un lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Educació ha de disposar el 

que sigui pertinent quan el centre afectat no pugui gestionar directament la nova 

escolarització de l'alumnat en qüestió. 

7. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a 

la convivència, l'alumne/a, i la seva família en els i les menors d'edat, reconeixen 

de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la 
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direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar 

constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la 

sanció per part de l'alumne/a i, en els i les menors d'edat, del seu pare, mare o 

tutor o tutora legal. En aquests casos, s’aplica la sanció, però no s’obra un 

expedient disciplinari. 

6.3.7. Altres. 

A. Comportament a les classes i dins el recinte escolar. 

• Alumnat i professorat es guardarà respecte mutu. 

• Actitud a la classe.  

Cal que els alumnes segueixin les classes amb aprofitament, actuant sempre amb 

respecte. En tot moment l'actitud ha de ser adequada, adreçant-se al professorat i 

companys de forma educada, respectant el torn de paraula i creant un ambient 

que faciliti el desenvolupament de l'activitat acadèmica. 

• Els alumnes només podran sortir de classe amb el permís exprés del 

professorat. 

• El comportament extern. 

S’ha de parlar amb correcció evitant els insults, les burles i les expressions 

violentes. De la mateixa manera, la interacció amb els companys/es ha de ser 

adequada, sense empentes, ni picar-se, ni molestar-se.  

• Es farà una especial atenció als possibles casos de discriminació per raó 

de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància 

personal o social, i s’aplicarà fortes mesures correctores, cas que es 

demostri la seva existència.  

• Qualsevol conducta que impedeixi el normal desenvolupament de la tasca 

educadora dins l’aula podrà ser motiu d’expulsió de l’aula per a l’alumne 

causant. 

• Cas de produir-se l’expulsió, l’alumne/a afectat/da es presentarà al/la 

professor/a de guàrdia que trobarà a la Sala de Professors i li expressarà 

clarament que ha estat expulsat/da de classe. En cas de no presentar-s’hi 

es comptarà com a expulsió doble.  
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• El/La professor/a de guàrdia ho farà constar al registre d’expulsions, 

indicant el curs i el professor que l’ha expulsat i l’hora que s’ha presentat a 

la sala de professors/es. 

• Alhora, el/la professor/a que ha realitzat l’expulsió ho farà constar a la 

intranet on també escriurà detalladament, a l’apartat d’observacions, el 

relat dels fets  

• L’alumne/a expulsat/da romandrà a l’aula d’expulsats fent les tasques 

acadèmiques que se li puguin encomanar durant el període pel qual ha 

estat expulsat/da de classe i omplirà, de manera respectuosa,  una 

declaració sobre els fets que han provocat l’expulsió; aquesta declaració 

s’adjuntarà a l’informe de faltes que omplirà el professor. 

• El comportament de l’alumnat al llarg del curs serà tingut en compte a 

l’hora de valorar si pot participar o no en les sortides lúdiques i viatges. 

En relació a aquest últim apartat, cal esmentar que cada equip de tutors/es i el 

corresponent equip docent del nivell, sempre amb el recolzament de l’equip 

directiu, són els qui valoraran quins alumnes podran participar de cada activitat 

lúdica que es faci al llarg del curs escolar, en funció de l’evolució personal, de 

l’aprofitament acadèmic i del bon comportament de l’alumnat. 

B. Canvis de classe: 

• En qualsevol ocasió que s’hagi de canviar d’aula o de lloc de treball 

habitual,  l’alumnat  tindrà un comportament correcte de manera a no 

interferir en el desenvolupament de les activitats de la resta de grups. 

• NO es pot córrer, ni saltar pels passadissos. 

• S’ha de baixar i pujar les escales de forma apropiada. 

• NO es pot anar al lavabo sense el permís del professorat. 

C. Aparença, tracte i llenguatge respectuós   

• Cal mantenir sempre un vestuari correcte i net, evitant excentricitat (escots 

excessius, tipus de samarretes, pantalons excessivament curts, pantalons 

baixats en excés...) tenint present que l’institut és un lloc on es ve a 

estudiar i a formar-se.   
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• La correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins l’Institut, tant amb 

els companys/es, com amb el professorat i el personal d’administració i 

serveis seran la nostra manera de fer.  

• El diàleg i la correcció de les paraules han de ser sempre l’instrument de 

comunicació, tot  evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions.... 

• Cal prendre consciència que incomplir aquestes pautes de convivència 

serà considerat com a FALTA GREU O MOLT GREU. Així com: 

o Falsificar documents. 

o Prendre objectes que no són propis. 

o Utilitzar els mòbils i/o càmeres fotogràfiques o altres aparells electrònics  

per enregistrar fotos o filmacions en el recinte escolar sense autorització 

expressa del professor/a. 

A més, l’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de 

cap aparell electrònic (Mòbil, tauletes, ordinadors, etc....) que l’alumnat porti al 

centre. 

6.4. Normativa de mòbils 

Veure apartat 6.3.1 Conductes sancionables 

L'alumnat podrà utilitzar el mòbil o qualsevol altre aparell electrònic amb 

l'autorització expressa del professor/a. 

 A més, l’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o 

robatoris de cap aparell electrònic (Mòbil, tauletes, ordinadors, etc....) que 

l’alumnat porti al centre. 

6.5. Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes contràries a les normes de 

convivència del centre (ccncc). 

6.5.1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre (ccncc) 

Publicades al Decret 279/2006 (article 33.1): 

a) Les faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe. (5 retards 

equivalen a 1 ccncc, 15 retards es sancionaran amb una tarda de tasques 

reparadores al centre, i 25 retards amb dues tardes) 

b) Els actes d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat educativa. 
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c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les 

activitats del centre. 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat escolar. 

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, 

del material d’aquest o del de la comunitat educativa. 

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de 

l’activitat escolar, que no constitueixi falta segons el Decret 279/2006. 

Altres c.c.n.c.c. dictades per la normativa del centre (279/2006, article 33.2): 

a) Expulsions de classe (5 expulsions equivalen a 1 falta greu). 

b) No presentació al professorat de guàrdia en ser expulsat de classe. 

c) Negar-se a sortir de classe en ser expulsat o autoexpulsar-se. 

d) Incompliment de sancions imposades per algun professor/a. 

e) Incompliment de sancions imposades en aplicació del reglament de règim 

intern o del Decret 279/2006. 

f) Fumar o fer un ús públic del tabac dins del recinte escolar. 

g) Sortir del recinte escolar durant l’horari de menjador i l’horari d’esbarjo, per 

a l’alumnat de l’educació secundària obligatòria.  

6.5.2. Mesures correctores de les “ccncc”. 

Les conductes irregulars dels alumnes que no siguin constitutives de faltes podran 

ser corregides pels professors corresponents, mitjançant el mètodes oportuns que 

hauran de ser possibles, educatius i no privatius o lesius dels drets fonamentals 

de l’estudiant. 

Mesures correctores publicades al decret 279/2006 (article 34): 

• Amonestació oral.  

• Compareixença immediata davant del/la cap d’estudis o del/la director/a del 

centre. 

• Privació del temps d’esbarjo.  

• Realització de tasques educadores per a l’alumne o alumna, en horari no 

lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre 
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o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. La realització 

d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues 

setmanes. La imposició d’aquesta mesura correctora es comunicarà als 

pares, per tal d’agilitar el procés, telefònicament, mitjançant l’agenda 

escolar... 

• Algunes de les tasques educadores proposades són: 

 Reparació en cas de desperfectes. 

 Netejar taules o estris. 

 Netejar el pati de papers o brossa. 

 Tasques de jardineria, de suport a les tasques de consergeria. 

 Buidar les papereres de paper reciclat al contenidor situat a la 

sortida del centre. 

 Arreglar les classes a darrera hora del dia (cadires sobre les 

taules, alineació de taules…) 

 Realització de tasques acadèmiques. 

 Qualsevol altra activitat que l’equip de tutors/es o la comissió de 

convivència consideri oportuna. 

• Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o 

complementàries del centre per un període màxim d’un mes. La imposició 

d’aquesta mesura correctora es comunicarà formalment a les famílies. 

• Canvi de grup o classe de l’alumne o de l’alumna per un període màxim de 

quinze dies. La imposició d’aquesta mesura correctora es comunicarà 

formalment a les famílies. 

• Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no 

superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes 

l’alumne o l’alumna haurà de romandre al centre efectuant els treballs 

acadèmics que se li encomanin. La imposició d’aquesta mesura correctora 

es comunicarà formalment a les famílies. 

• Si un/una alumne/a es nega a sortir de classe quan un professor/a 

l’expulsa o marxa de classe sense permís, s’avisarà a l’equip directiu i 

comptarà com a doble expulsió. La imposició d’aquesta mesura correctora 

es comunicarà formalment a les famílies. 
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6.5.3. Atenuants i agravants. 

Segons les Normes de convivència i del règim disciplinari publicades al decret 

279/2006 (article 31), per a l’aplicació de les mesures correctores es tindran en 

compte les següents circumstàncies: 

ATENUANTS: 

• El reconeixement espontani de la 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. 

• Els supòsits previstos a l’article 28.5 del Decret 279/2006. 

AGRAVANTS: 

• 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. 

• La premeditació i la reiteració. 

• La col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 

6.5.4. Faltes d’assistència a classe i puntualitat. Mesures correctores. 

Assistència: 

• És obligatòria per a tots els/les alumnes matriculats al centre. 

• Aquesta obligació es completa amb la de participar en les activitats 

acordades dintre de l’horari escolar i aprovades pel Consell escolar. 

• El control anirà a càrrec del professor/a de l’àrea/matèria i del tutor/a. 

• El tutor/a recollirà les oportunes justificacions. La família pot consultar les 

faltes d’assistència per la intranet del centre . També, s’informarà a les 

famílies  mitjançant un SMS si el/la seu/seva fill/a ha faltat a alguna classe.   



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE     Pàg. 78 

La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre. 
 

• Els/les alumnes hauran de justificar les seves faltes amb l'imprès que es 

pot recollir a secretaria (i també a la pàgina web) i que, signat pel 

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a serà lliurat al tutor/a corresponent a la 

tornada de l’alumne/a a classe. 

• Per al bon funcionament del centre, és bo comunicar al tutor/a, amb 

antelació, les faltes d’assistència que es puguin preveure. Cal avisar també 

a consergeria. Això és especialment important en el cas de l’alumnat que fa 

ús del servei de menjador. 

• Qualsevol absència de llarga durada coneguda pel tutor/a serà comunicada 

a l’equip docent. 

• Les actuacions a seguir davant reiterades faltes d’assistència injustificades 

a classe seran: 

Alumnes de batxillerat i cicle formatiu: El tutor informarà a les famílies 

telefònicament quan l’alumne hagi acumulat 20 faltes. S’avisarà, des de cap 

d’estudis mitjançant carta certificada, quan acumuli 60 faltes (deu dies) no 

justificades, notificant-los que aquest elevat nombre de faltes pot repercutir en el 

seu rendiment acadèmic. L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de 

l’alumne de batxillerat de 90 faltes (15 dies hàbils), pot comportar l’anul·lació de la 

matrícula de l’alumne, sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació en matèria de faltes d’assistència i de 

puntualitat injustificades de l’alumne. En el moment que s’arribi a acumular aquest 

període d’absència, aquesta circumstància cal notificar-la a l’alumne absentista, i 

als pares o tutors legals en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una 

setmana no justifica la seva absència, el director o directora del centre podrà 

anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat, i la seva 

vacant la podrà ocupar una altra persona. 

Els criteris d'avaluació especificant l'assistència obligatòria en els cicles formatius 

de grau mitjà i superior estan explicats en els dossiers de l'alumnat en l'apartat de 

"metodologia i criteris d'avaluació".  

 

Alumnes d’ESO: El tutor/a es posarà en contacte amb les famílies quan l’alumne 

hagi acumulat faltes d’assistència no justificades. El tutor/a n’informarà al cap 
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d’estudis i, conjuntament, li assignaran algunes de les tasques educadores que 

consten en el present reglament. Si les absències injustificades es continuen 

repetint el/la cap d’estudis avisarà als Serveis Socials. 

• Les comunicacions amb les famílies davant l’absència reiterada de 

l’alumne a classe s’anotaran al full d’entrevistes de tutoria individual. 

 
• Pel que fa al viatge de final d’etapa que es realitza a 4t d’ESO, o activitats 

fora del centre de més d’un dia a qualsevol nivell, tot el claustre de 

professorat considera imprescindible que l’alumnat que hi participi hagi 

tingut una assistència regular a classe al llarg del curs escolar (si no és per 

motius de malaltia prolongada o altres imperatius justificats). En el cas 

contrari, l’equip docent amb el recolzament de l’Equip directiu podrà valorar 

la no participació al viatge d’aquell/a alumne/a en concret.   Aquesta decisió 

es va prendre en el marc d’una revisió per la direcció l’1 de juliol de 2016.  

 

Puntualitat: 

• Es considerarà retard a partir de quan el professor/a hagi tancat la porta de 

l’aula. Caldrà tenir en consideració si l’alumne ve d’una altra aula. El/La 

professor/a estarà facultat/da per a admetre o no alumnes que arribin a la 

classe a partir d’aquest moment. Si no els admet, hauran de baixar a la 

sala de professors i informar-ne al professor de guàrdia, que se’n farà 

càrrec i en aquest cas es comptabilitzarà com una expulsió de classe. 

• Els/les alumnes de Batxillerat que arribin després que el/la professor/a hagi 

tancat la porta no podran entrar a classe i hauran d’anar a la sala 

d’expulsats, informar al/la professor/a de guàrdia i això constarà com una 

expulsió de classe. 

• Quan un/una alumne/a arribi tard reiteradament, el/la professor/a afectat 

n’informarà al/la tutor/a. 

• Les classes finalitzaran en sonar el timbre. Si excepcionalment una classe 

acaba abans, l’alumnat romandrà a l’aula fins que aquest soni. Se seguirà 

el mateix procediment pel que fa als exàmens. Si per causes 
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extraordinàries els exàmens duren més d’una hora, caldrà que tots els 

afectats n’estiguin assabentats i conformes prèviament. 

6.5.5. Permanència al centre. 

• Els/les alumnes hauran de romandre al centre durant tot l’horari lectiu. 

• Per a sortir del centre en horari lectiu, excepcionalment i per una causa 

justificada, serà necessària l’autorització per escrit de les famílies, excepte 

per a l’alumnat major de 18 anys. 

• Durant l’horari destinat a l’esbarjo, només podran sortir del centre els/les 

alumnes d’ensenyaments no obligatoris. 

• Els/les alumnes de batxillerat no podran sortir de les classes quan un/a 

professor/a estigui absent. El/la delegat/da del curs serà l’encarregat/da 

d’avisar el/la professor/a de guàrdia i, si s’escau, anar tot el grup a la 

biblioteca, havent avisat al corresponent professor/a de guàrdia. 

• Si un alumne s’escapa del centre, s’avisarà a les famílies i als cossos de 

seguretat. Escapar-se del centre és una conducta contrària a les normes 

de convivència. 

• Cal tenir en compte, però, que la porta del centre restarà tancada fins 10 

minuts abans de l’inici de les classes.    

6.5.6. Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat. 

INASSISTÈNCIA A CLASSE (“VAGA”).  

El dret a decidir sobre l’assistència a classe dels alumnes no universitaris es recull 

en el Decret 279/2006 “Drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en 

els centres educatius no universitaris a Catalunya”: 

En el nostre institut, el procediment per iniciar una convocatòria d’inassistència 

col·lectiva de l’alumnat (vaga) és el següent:  

A partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, si així ho determina el 

Consell escolar, i en els ensenyaments postobligatoris, seran d’aplicació les 

normes  següents per a la no-sanció de la inassistència a classe quan les 

decisions col·lectives de l’alumnat siguin resultat de l’exercici del dret de reunió. 

En el cas que els/les delegats/des plantegin al seu grup la possibilitat d’una 
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inassistència col·lectiva a classe per motiu d’una convocatòria de vaga, s’ha de 

debatre aquesta convocatòria i hi ha la possibilitat de realitzar una assemblea 

conjunta de tots els i les delegats/es i sotsdelegats/des del centre.  

• Reunió en assemblea (pot ser a l’hora de tutoria, per grups) de tots els 

alumnes als quals va adreçada la convocatòria d’inassistència. 

• Concreció, per escrit, de les reivindicacions que es fan. Aquest escrit serà 

lliurat pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre amb 48 

hores d’antelació. En el cas de l’alumnat dels ensenyaments obligatoris, cal 

que disposin de la corresponent autorització dels seus pares i mares i els 

ensenyaments postobligatoris en el cas de ser menor d’edat. 

• El dret de vaga es reconeix com a col·lectiu si té el suport del 70 % del 

grup classe. En cas contrari, s'entendrà que s'exerceix com un dret 

individual. 

Una vegada s’ha pres una decisió, aquesta ha de ser comunicada al/la Cap 

d’Estudis. 

Una vaga no és un dia de festa, la decisió de realitzar-la s’ha de prendre de forma 

responsable, coneixent els motius, les finalitats, i, sobretot, discutir la seva 

conveniència.  

Per tant, és important llegir la convocatòria, saber què diu, o conèixer quines 

organitzacions o col·lectius són els que la proposen. 

Si l’alumnat de centre te reconegut el dret de vaga col·lectiu, el professorat, 

assabentat pel/la Cap d’Estudis, decidirà si avança temari o no en el temps de 

durada de la vaga, i en tot cas no es poden posar exàmens ni imposar sancions 

als alumnes per haver exercit el seu dret a la no assistència col·lectiva a classe  

( articles 13.1 i 16 del Reial Decret 732/1995, de 5 de maig). 

Per això és molt important organitzar-se amb temps i forma: llegir la convocatòria, 

discutir-la, comunicar la decisió al/la Cap d’Estudis, i portar-li els justificants i 

l’autorització dels pares (en cas de ser menor) com a mínim amb 48 hores 

d’antelació. Si el protocol no es compleix la falta serà injustificada. 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE     Pàg. 82 

La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre. 
 

En cas d’alumnat menor d’edat, el justificant signat per la família serà lliurat al/la 

tutor/a, que lliurarà els justificants al/la cap d’estudis. 

Documents a lliurar al/la tutor/a: 

Justificant signat per la família o tutor legal autoritzant el seguiment de la vaga per 

als menors d’edat.  

Documents a lliurar al/la cap d’estudis: 

1. Instància sol·licitant la participació a la vaga i explicant els motius pels 

quals l’alumnat es vol adherir. 

2. Full amb els noms i cognoms de l’alumnat que s’adhereix, amb les 

corresponents signatures  

3. Adjunts el justificant i autorització, major d’edat i menor d’edat.  

Es considerarà com una falta injustificada si no segueix el protocol o manca algun 

document  

Les mesures correctores podran ser les que es contemplen en l’apartat d’aquest 

document referent a “conductes contràries a les normes i mesures correctores”. 

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot exercir el dret de vaga. 

6.6. Aplicació de les mesures correctores.  

Article 35. Competència per aplicar mesures correctores. 

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a: 

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, 

en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de 

l'article anterior. 

b) La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del 

centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a 

la lletra d) de l'article anterior. 

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació 

d'aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o 
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l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), 

f), g) i h) de l'article anterior. 

Article 36. Constància escrita. 

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, 

amb excepció de les previstes a les lletres a), b) i c) de l'article 34.1, amb 

explicació de la conducta de l'alumne o de l'alumna que l'ha motivada. 

Article 37. Prescripció 

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de 

convivència de l'article 33 d'aquest Decret prescriuen pel transcurs del termini d'un 

mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en 

el termini d'un mes des de la seva imposició. 

6.7. Informació a les famílies. 

Article 42 (decret 279/2006). Notificació: 

42.1 La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a 

l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares. 

42.2  L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden 

plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona instructora 

nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, 

en els casos previstos en l'article anterior. Les resolucions negatives d'aquestes 

recusacions hauran de ser motivades. 

42.3  Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret 

a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva 

tramitació. 

6.8. Altres. 

6.8.1. Normativa específica per a alumnes majors de 16 anys. 

Atès que la normativa educativa actual contempla l’escolarització obligatòria de tot 

l’alumnat  fins als 16 anys, amb la possibilitat d’ampliar aquest termini fins als 18 

anys  com a màxim en cas de doble repetició, i consultada la Inspecció Educativa, 
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s’ha acordat modificar el Reglament de Règim Intern per als alumnes majors de 

16 anys, en l’apartat Disciplina. 

Concreció de la modificació: 

• 1 conducta contrària a les normes de convivència del centre (ccncc), 

s’avisa formalment (de veu o amb un correu) a les famílies. 

• 3 ccncc, obertura d’expedient. 

• 1 conducta greument perjudicial, obertura d’expedient. 

 

Tota la comunitat educativa de l’Institut Francesc Ribalta prioritza una educació en 

valors per la qual es considera que l’aprenentatge i la pràctica de la convivència 

són elements fonamentals del procés educatiu. Tal i com s’apunta en l’apartat 5.1 

d’aquest document (la convivència en el centre), totes les persones membres de 

la comunitat escolar  tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de 

facilitar-lo amb les seves actituds i conducta. Per això, aquell alumnat major de 16 

anys que falti el respecte a les normes de convivència dins el centre o fent 

qualsevol activitat relacionada amb el mateix en repetides vegades i que no 

modifiqui la seva conducta després de reiterats avisos, havent informat les 

famílies corresponents en el cas de menors de 18 anys, se’ls oferirà l’alternativa 

de continuar la seva formació acadèmica per altres vies quan sigui possible (com 

per exemple, l’escola d’adults). Aquest plantejament sempre té com a principal 

objectiu preservar el bon clima de convivència necessari per desenvolupar un 

creixement personal adequat de la resta de l’alumnat.  

 

7. DE L’ALUMNAT I DEL PROFESSORAT. 

7.1. De l’alumnat. 

7.1.1. Dels drets. 

LEC 12/2009, Capítol II. L’alumnat. Article 21. Drets dels alumnes:  

1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una 

educació integral i de qualitat.  

2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la 

regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:  
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a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.  

b) Accedir a la formació permanent.  

c) Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme 

d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.  

d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés 

personal.  

e) Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.  

f) Ésser educats en la responsabilitat.  

g) Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent 

d’hàbits de diàleg i de cooperació. 

h) Ésser educats en el discurs audiovisual.  

i) Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.  

j) Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que 

eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.  

k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre.  

l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.  

Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.  

n) Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.  

o) Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar 

o accident. 

7.1.2. Dels deures. 

LEC 12/2009, Capítol II. L’alumnat. Article 22. Deures dels alumnes:  

1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures 

següents:  

a) Assistir a classe.  

b) Participar en les activitats educatives del centre.  

c) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats 

personals.  

d) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.  

2. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’apartat 1, i sens perjudici de 

les obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:  

a) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
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b) Complir les normes de convivència del centre.  

c) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.  

d) Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del centre.  

e) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 

7.2. Del professorat. 

7.2.1. Dels drets. 

• Llibertat per a impartir les matèries científicament. 

• Participació en el funcionament i govern del centre a través del claustre i 

dels/les seus/ves representants electes al consell escolar. 

• Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre i del NOFC. 

• A ser informats puntualment de les decisions adoptades pels diferents 

òrgans de govern, així com de tots aquells punts que els puguin afectar, 

relacionats amb el funcionament del centre. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent. 

• Exercir els diversos aspectes de la funció docent a què fa referència 

l’article 104, en el marc del projecte educatiu del centre.  

• Accedir a la promoció professional.  

• Gaudir d’informació fàcilment accessible sobre l’ordenació docent.  

7.2.2. Dels deures.: 

• Acceptar, des de la participació, la revisió i perfeccionament del present 

NOFC i del Projecte Educatiu del centre. 

• Treballar en equip amb la resta del professorat, especialment els/les del 

seu departament. 

• Impartir les assignatures amb rigor científic i tècnic. 

• Potenciar les relacions professor/a-alumne/a a nivell de companys/es de 

treball. 

• Acceptar les decisions dels òrgans de govern del centre. 

• Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i 

els continguts del projecte educatiu. 
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• Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de 

respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els 

valors propis d’una societat democràtica. 

• Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives 

necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent. 

• Exercir la funció docent d’acord amb els principis, els valors, els objectius i 

els continguts del projecte educatiu.  

• Contribuir al desenvolupament de les activitats del centre en un clima de 

respecte, tolerància, participació i llibertat que fomenti entre els alumnes els 

valors propis d’una societat democràtica. 

• Mantenir-se professionalment al dia i participar en les activitats formatives 

necessàries per a la millora contínua de la pràctica docent. 

 

7.2.3. Horaris:  

El professorat tindrà l’horari laboral setmanal establert amb caràcter general 

per als funcionaris de la Generalitat, horari que actualment és de 37 hores i 

mitja. D’aquestes, se’n dedicaran 28, distribuïdes en cinc dies, a activitats amb 

horari fix en el centre (classes, guàrdies, i altres vigilàncies, tutoria d’alumnes, 

reunions setmanals de departament, coordinacions de nivell, manteniment del 

laboratori i aules específiques, reunions d’equip docent, de coordinació, 

claustre i altres activitats en el centre degudament programades i verificables, 

que en el marc de les seves funcions fixi la direcció del centre). La resta, fins a 

completar l’horari laboral, està destinat a activitats relacionades amb la 

docència i la formació permanent. Les avaluacions també es faran dins 

d'aquesta franja d'hores. 

7.2.4. Aprovació d'horaris: 

En el primer claustre del curs, el professorat rep l'horari individual i l'aprova. 

L'horari marc queda aprovat cada curs en la primera reunió del consell escolar.   

7.2.5. En cas de convocatòria de vaga, pel que fa al professorat. 

L’institut ha de garantir el dret de romandre al centre degudament atès, a 

l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe. Per 
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aquest motiu, el professorat que decideixi no adherir-se a la vaga haurà de fer 

tasques de vigilància encomanades per l’equip directiu. Per tal d’una millor 

organització i sempre amb l’objectiu que l’alumnat que assisteixi al centre estigui 

ben atès, l’equip directiu agrairà la comunicació del professorat que es vulgui 

adherir a la vaga amb antelació.   

8. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS SECTORS DE LA COMUNITAT 

ESCOLAR 

8.1. Informació a les famílies. 

8.1.1. DRETS: 

• Participar en el govern del centre a través dels/les seus/ves representants 

elegits. 

• Participar en l’elaboració, revisió i perfeccionament del NOFC i Projecte 

Educatiu del centre. 

• Col·laborar en el bon funcionament del centre a través de les seves 

associacions i segons els estatuts vigents. 

• Vetllar perquè els seus fills/es posin els mitjans necessaris per a la seva 

pròpia educació. 

• Mantenir els contactes necessaris amb els/les tutors/es i professors/es, per 

tal d’estar degudament informats de l’evolució educativa dels/les seus/ves 

fills/es. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent. 

8.1.2. DEURES: 

• Acceptar les decisions dels òrgans de govern del centre. 

• Mantenir el diàleg i contacte necessari amb els/les seus/ves fills/es i els/les 

diferents professors/es, per tal de seguir i dur a terme una tasca educativa 

conjunta. 

• Participar i col·laborar en les diverses iniciatives i activitats educatives que 

es portin a terme. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent. 
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El centre disposa d’una bústia de suggeriments a la seva pàgina web on les 

famílies poden fer les seves aportacions i demandes. 

Des del centre es treballa en qualitat, i això implica conèixer el grau de  satisfacció 

de tots els membres de la comunitat educativa, és per això que periòdicament, es 

fan enquestes per valorar diferents aspectes de funcionament del centre a tots 

nivells. 

Les famílies també poden fer les seves aportacions al centre per mitjà de la Junta 

de l’ AMPA que manté reunions periòdiques amb la direcció. 

Sovint es demana la implicació i col·laboració de les famílies en diverses activitats 

del centre com certament literari de Sant Jordi, viatge de final d’etapa, distribució 

dels llibres de reutilització,... 

També existeix l’equip de millora. (explicat anteriorment en el punt 5.1.1) 

8.2. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA). 

8.2.1. DRETS: 

• Participar en el govern del centre a través dels/les seus/ves representants 

elegits. 

• Participar en l’elaboració, revisió i perfeccionament del NOFC i Projecte 

Educatiu del centre. 

• Col·laborar en el bon funcionament del centre a través de les seves 

associacions i segons els estatuts vigents. 

• Vetllar perquè els seus fills/es posin els mitjans necessaris per a la seva 

pròpia educació. 

• Mantenir els contactes necessaris amb els/les tutors/es i professors/es, per 

tal d’estar degudament informats de l’evolució educativa dels/les seus/ves 

fills/es. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent. 

8.2.2. DEURES: 

• Acceptar les decisions dels òrgans de govern del centre. 
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• Mantenir el diàleg i contacte necessari amb els/les seus/ves fills/es i els/les 

diferents professors/es, per tal de seguir i dur a terme una tasca educativa 

conjunta. 

• Participar i col·laborar en les diverses iniciatives i activitats educatives que 

es portin a terme. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent. 

8.3. Alumnes delegats. Consell de participació. 

8.3.1. Delegats/des de curs. 

 ELECCIÓ I RENOVACIÓ: 

L’elecció del/la delegat/da es farà en una sessió de tutoria passat el temps de curs 

mínim necessari perquè els/les alumnes es coneguin, però mai superior als 30 

primers dies de curs. 

Es podran presentar candidatures amb l’antelació que marqui el/la tutor/a. 

L’elecció serà secreta, personal i no es podrà delegar el vot. Si no hi hagués 

candidatures, tots els/les alumnes del curs seran elegibles. Si la persona elegida 

no accepta el càrrec, el/la tutor/a del grup proposarà al/la cap d'estudis la persona 

més idònia per a ocupar el càrrec. 

Una vegada elegits i acceptats els càrrecs de delegat/da i de sots-delegat/da es 

comunicarà al/la cap d'estudis. 

Per motius justificats, el/la delegat/da podrà renunciar al seu càrrec comunicant-

ho al/la cap d'estudis i al/la tutor/a. 

L’alumnat podrà revocar el/la seu/va delegat/da i sotsdelegat/da si per motius 

justificats ho creu convenient. Per a tal efecte el/la tutor/a procedirà a la consulta 

secreta entre els/les alumnes. Serà necessària la majoria de 2/3 o absoluta per a 

revocar els/les delegats/des. 

Per faltes de tipus greu o per manifest incompliment de les funcions que té 

assignades, el/la cap d'estudis podrà proposar el cessament del delegat/da. La 

decisió correspondrà a la Junta Directiva, que consultarà a tal efecte el/la tutor/a 

del grup i informarà els/les alumnes del curs dels motius del cessament. 
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Si per algun motiu queda vacant el càrrec de delegat/da, el sots-delegat/da 

automàticament passa a assumir les seves funcions i es procedirà a l’elecció del 

lloc vacant. 

 FUNCIONS: 

Els/les delegats/des representaran la totalitat de l ‘alumnat del seu curs. 

Defensaran llur opinió i llurs interessos davant de les persones i òrgans de govern 

del centre. 

Seran el punt de contacte entre els/les alumnes, els/les professors/es i els òrgans 

de govern del centre. Transmetran amb fidelitat i exactitud els punts de vista del 

grup que representen i així mateix els donaran a conèixer la informació que els 

hagi estat tramesa en qualitat de delegats/des. 

Donat el cas que s’hagués d’aplicar alguna mesura correctora al grup o alguna 

sanció de caràcter greu a persones del grup, el/la cap d'estudis o el qui li 

correspongui, segons el cas, consultarà el/la delegat/da de curs als efectes 

escaients. 

Assistiran a les reunions del Consell de delegats/des o a aquelles que siguin 

convocades pels òrgans de govern del centre. 

Els/les delegats/des podran assistir a les reunions d’avaluació. No assistiran, però, 

a la part on es discuteix qüestions relacionades amb les notes dels/les alumnes. 

En aquestes reunions els/les delegats/des expressaran als/les professors/es 

qualsevol incidència que els pugui afectar i els/les professors/es els informaran 

sobre el desenvolupament del curs. 

El procediment a seguir per part del/la delegat/da de curs davant l’absència 

d’un/una professor/a serà: 

• El/la delegat/da informarà a la sala de professors/es o al/la cap d'estudis i 

n’informarà els seus companys/es. Els/les alumnes romandran a l’aula a 

l’espera de les instruccions que els donarà el professor/a de guàrdia, que 

en serà el/la responsable. 

• Si apareix un desperfecte a l’aula serà el/la delegat/da de curs qui el 

donarà a conèixer al tutor/a.  
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8.4. Altres òrgans i procediments de participació. 

8.4.1. Consell de delegats/des. 

Una vegada elegits/des tots els/les delegats/des, el/la director/a els convocarà i 

quedarà format el Consell de delegats/des, del qual serà membre nat un dels 

representats dels/les alumnes al Consell escolar. 

Periòdicament el/la cap d’estudis convocarà el Consell de delegats/des per tal 

d’informar i avaluar sobre el funcionament del centre. 

Sempre que ho consideri convenient el Consell de delegats/des podrà reunir-se o 

demanar una reunió amb els/les tutors/es o membres de l’equip directiu. Aquestes 

reunions es procuraran portar a terme de tal manera que no trenquin l’horari de 

classes i sempre es comunicarà al/la cap d'estudis. 

Serà funció del Consell de delegats/des presentar a començament de curs un 

calendari detallat dels actes de tipus cultural i festiu que pensin organitzar durant 

el curs escolar. Aquest calendari serà aprovat pel/la cap d'estudis, prèvia consulta 

amb el Consell Escolar. El/la cap d'estudis podrà denegar l’autorització d’activitats 

d’aquest tipus que no hagin estat presentades en l'esmentada relació, així com ho 

podrà denegar si el programa detallat d’activitats no pot ser assumit pel centre o 

dificulta el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques. Les activitats 

imprevistes es demanaran amb una antelació mínima de quinze dies. 

8.4.2. Associacions. 

La normativa vigent contempla el dret de pares, mares i alumnes a formar 

associacions. Aquestes associacions estaran regides pels seus estatuts. Els 

òrgans de govern de l'Institut procuraran que hi hagi aquest tipus d’associacions i 

procuraran que la seva participació en el govern del centre sigui al més efectiva 

possible. Al centre actualment existeixen dues associacions: 

 Associació de Pares i Mares.  

 Associació d’alumnes. 

8.5. Carta de compromís educatiu. 
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En aplicació del projecte educatiu, cada centre ha de formular una carta de 

compromís educatiu amb les famílies. 

La carta de compromís educatiu ha d'expressar els compromisos que cada família 

i el centre s'avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, i que 

han de ser els necessaris per garantir la cooperació entre les accions educatives 

de les famílies i la del centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i 

responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 

Els compromisos expressats en cada carta s'entenen en el marc del respecte als 

drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de 

la família al caràcter propi del centre. 

Els compromisos s'han de referir, com a mínim, al seguiment de l'evolució dels i 

de les alumnes, a l'acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a les 

conviccions ideològiques i morals de la família en el marc dels principis i valors 

educatius establerts a les lleis, a l'adopció de mesures correctores en matèria de 

convivència i a la comunicació entre el centre i la família. 

Els continguts comuns de la carta de compromís educatiu són elaborats pel centre, 

en el marc de les orientacions del Departament d'Educació, amb la participació de 

la comunitat escolar, i són aprovats pel consell escolar. La carta pot incloure 

compromisos específics addicionals, que ambdues parts convinguin en el marc 

del projecte educatiu i d'acord amb els principis i valors educatius establerts a les 

lleis, i és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i el 

pare, mare o tutor o tutora legal. L'actualització de la carta s'ha de realitzar, 

almenys, a l'inici de cada etapa educativa. 

La carta de compromís educatiu i les seves modificacions és signada per la 

direcció del centre públic o per la persona titular del centre privat concertat o, en el 

seu nom, per qui disposin les normes d'organització i funcionament del centre, i 

pel pare, mare o tutor o tutora legal de l'alumne/a. De la carta signada n'ha de 

quedar constància documental al centre i a la família. 

L'aplicació d'aquest article és preceptiu en els ensenyaments d'educació infantil i 

en l'educació bàsica, i aconsellable en la resta d'ensenyaments en què sigui 

rellevant la implicació de la família en l'educació escolar. 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE     Pàg. 94 

La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre. 
 

Consulteu la Carta de compromís  educatiu que podeu trobar a la intranet i a la 

pàgina web del centre. 

8.6. Altres qüestions. 

Des de la comissió de qualitat s’està estudiant la manera de fer una comunicació 

més fluida i participativa entre les famílies i l’institut. Per aquest motiu es fan les 

accions següents: 

A final de curs es demana a les famílies que contestin les enquestes i es posa 

l’aula d’informàtica a disposició de les famílies quan venen a recollir les notes per 

poder facilitar-los l’accés a la intranet.   

9. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

9.1. Aspectes generals. 

9.1.1. Entrades i sortides del centre. 

A. Comportament dins el recinte escolar. 

Es mantindrà un comportament correcte dintre el recinte escolar. Aquest 

comportament serà el que el sentit comú i el recte procedir indiquin a cada 

moment, sempre mostrant respecte cap a la resta de la comunitat educativa. 

Els/les alumnes que per culpa o negligència causin danys a les instal·lacions del 

centre docent o al seu material o el sostreguin, estan obligats a reparar el dany o 

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

representants legals de l’alumnat en els termes previstos a la legislació vigent. 

B. Fora de l’edifici. 

Durant les hores de classe es procedirà de tal manera que aquelles persones que 

no tinguin classe no molestin el normal desenvolupament de les tasques 

acadèmiques. 

En cap moment no es podrà circular amb moto ni en bicicleta, patinet o altre medi 

de desplaçament que no sigui caminar correctament per dins el recinte escolar. 

Es recomana als/les usuaris/es dels cotxes i motos, que mantinguin la màxima 

prudència en els accessos a l'Institut. 

C. Dintre de l’edifici. 
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Es mantindrà el mateix criteri respecte a les activitats acadèmiques, especialment 

a les hores lliures, canvis de classe (no es pot sortir entre classe i classe) o casos 

d’absència de professors/es. 

A les hores d’esbarjo i de menjador, cap alumne no podrà romandre a les aules 

sense un/a professor/a. Tots els/les alumnes hauran de ser a la planta baixa o al 

pati. 

9.1.2. Visites dels pares. 

Consulteu el pla d’acció tutorial (PAT). 

9.1.3. Activitats complementàries i extraescolars. 

Consulteu el procediment d’activitats extraescolars. 

En relació al VIATGE DE FINAL D’ETAPA ( ITÀLIA): 

A continuació  detallem els acords que s’han pres en claustre i validats en l’última 

reunió de revisió per la direcció del 3 de juliol 2015 pel que fa al viatge d’Itàlia a 4t 

d’ESO: 

Si hi ha 2 pagaments sense abonar, es dona de baixa de la sortida a Itàlia 

automàticament.  

En el supòsit d’alguna situació familiar en dificultats, la família haurà de parlar 

amb algun membre de l’equip directiu. 

Sempre s’hauran d’abonar els deutes de l’institut si n’ hi ha. Aquests s’han 

d’abonar abans del 1r pagament.  En cas contrari, l’alumne no podrà anar al 

viatge. 

Pel que fa a les dietes del professorat, aquestes seran assumides dins del 

pressupost de l’institut.  

Amb els beneficis que quedessin, es farà un dinar col·lectiu i una activitat que es 

consideri de grup o es donaran a una ONG. 

Amb l’objectiu que tot funcioni bé i que el viatge es faci en les millors condicions 

possibles, esperem poder contar amb l’acord de les famílies de l’alumnat que 

aniran al viatge.  
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9.1.4. Vigilància de l’esbarjo. 

Professors/es de guàrdia a l’hora d’esbarjo: 

De pati. 
• Cuidaran del normal desenvolupament de l’hora d’esbarjo i estaran alerta 

per a solucionar qualsevol eventualitat que surti. Degut a les dimensions 

del pati, es distribuiran estratègicament separats de manera que controlin 

tot l’espai, fent una especial atenció a les portes d’accés al carrer (principal, 

de batxillerat i escales del pavelló). 

• Vetllaran per la permanència al centre de tot l’alumnat.  

De biblioteca. 
• Com a encarregat/da de la biblioteca, cuidarà que hi hagi el silenci i 

l’ambient de treball que el lloc requereix. Si un alumne/a no respecta 

aquest silenci, podrà ser exclòs/sa de la biblioteca i podrà ser considerada 

una expulsió de classe. 

D’edifici. 
• N’hi haurà un a l’edifici principal. Serà l’encarregat/da de comprovar el 

tancament de totes les aules del centre, fer baixar tot l’alumnat a la planta 

baixa i vetllar pel normal desenvolupament de l’hora d’esbarjo dins l’edifici. 

• N’hi haurà un a l’edifici annex. Serà l’encarregat de vetllar pel normal 

desenvolupament de l’hora d’esbarjo dins l’edifici. 

9.1.5. De les absències. 

Assistència. 
• És obligatòria per a tot el professorat del centre. 

• El control anirà a càrrec del professorat de guàrdia i el/la cap d'estudis 

adjunt. 

• Els/les professors/es hauran de justificar les seves faltes d’assistència al/la 

director/a del centre, el qual podrà admetre o no les corresponents 

justificacions després de valorar-les. Així mateix la sol·licitud de permisos 

l’hauran de fer al/la director/a, el qual demanarà la conformitat del/la cap 

d'estudis abans de concedir-los o denegar-los. 

Puntualitat. 



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE     Pàg. 97 

La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre. 
 

• El retard reiterat d’un/a professor/a serà controlat per al/la cap d'estudis 

(responsable de la solució del problema). 

Absència del professorat. 
• Quan l’absència del/la professor/a estigui prevista i especialment quan sigui 

prolongada, el/la professor/a farà que els alumnes quedin degudament 

ocupats amb tasques relacionades amb l’assignatura. L’alumne/a les 

resoldrà a l’aula i en tindrà cura el/la professor/a de guàrdia. 

• Si un/una professor/a sense avisar prèviament es retarda més d’un quart 

d’hora es considerà que no ha donat la classe i la falta la farà constar el/la 

professor/a de guàrdia al full corresponent. El delegat/da del curs afectat 

avisarà el professor/a de guàrdia, que se’n farà càrrec fins a l’arribada del 

professor/a. 

• El procediment a seguir per l’alumnat davant l’absència d’un/una 

professor/a serà: 

 El/la delegat/da s’informarà preguntant al professor/a de guàrdia o 

al/la Cap d'Estudis i n’informarà als seus companys . El control 

d’aquests alumnes serà tasca del professorat de guàrdia, qui 

passarà llista i ho farà constar a la intranet.  

 Quan l’absència no sigui coneguda esperarà a classe fins que 

el/la professor/a de guàrdia indiqui el que procedeixi. 

Professorat de guàrdia. 
• Els/les professors/es de guàrdia cal que signin el full de guàrdies i 

absències del professorat. 

• Els professors/es de guàrdia han de tenir cura de l’ordre i del silenci pels 

passadissos dels dos edificis. Han de comprovar que no falti cap 

professor/a a les classes i que tot l’alumnat estigui a la seva aula. Per tant, 

es farà, com a mínim, un recorregut pels passadissos, entrades i zona de la 

font a principi de la guàrdia i un altre a meitat de la guàrdia. 

• Durant les hores de pati hi haurà sis professors de guàrdia: 

 Un serà a la biblioteca. Vetllarà per aconseguir un bon ambient de 

treball amb silenci i no permetrà que s’hi mengi, begui ni jugui. 
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 Un dins de l’edifici principal i un altre en l’edifici annex que 

vigilaran que no es quedi ningú a les classes ni als passadissos, 

comprovaran que les aules i els llums quedin tancats i posarà la 

cadeneta a les escales fins que soni el primer timbre del pati. 

 Tres professors/es vigilaran els patis vetllant perquè ningú no surti 

del centre sense el corresponent permís per escrit. El primer 

vigilarà la zona d’entrada de l’edifici principal i portarà la clau de la 

porta. El segon se situarà entre el patí de l’ESO i el de batxillerat 

El tercer a la porta del pati de batxillerat El menjador està situat a 

l’edifici annex. Compta amb cuina pròpia, que és qui ofereix també 

el servei de bar. 

• El/La professor/a de guàrdia cuidarà el normal desenvolupament de les 

activitats docents i estarà alerta per a solucionar qualsevol eventualitat que 

surti durant l’hora de guàrdia. 

• Cada professor/a, durant la seva hora de guàrdia, sabrà on són la resta 

dels professors, per això figurarà a la sala de professors un quadre complet 

d’horari. 

• El/La professor/a de guàrdia anotarà al full de guàrdies el nom dels 

professors absents indicant el curs on tenien classe. 

• El/La professor/a de guàrdia comunicarà als alumnes l’absència dels 

professors que els afectin. En cap cas els alumnes romandran a l’aula 

sense professor/a. 

• El/La professor/a de guàrdia farà diversos recorreguts per l’edifici (principal 

i annex) i pel pati, per tal de comprovar i resoldre qualsevol tipus 

d’incidència. 

• El/la professor/a de guàrdia anotarà al full d’expulsions el nom dels 

alumnes que hagin estat exclosos de classe. 

• Durant tota l’hora de guàrdia, el/la professor/a vetllarà per resoldre 

qualsevol incident que es produeixi al centre. 

• El/La professor/a de guàrdia signarà sempre el full de guàrdia per justificar 

la seva assistència i, si cal, hi anotarà les possibles incidències que s’hagin 
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produït. Les hores de guàrdia seran comptades dins la dedicació de cada 

professor/a i la seva absència haurà de ser justificada. 

• El/La professor/a de guàrdia no podrà marxar del centre, si no és com a 

exigència de la seva responsabilitat de guàrdia. 

9.1.6. Horaris del centre. 

Canvis d’hores de classe. 

Només per motius justificats es podran autoritzar canvis de classe dintre l’horari 

escolar de l’alumne/a. Serà imprescindible, però, l’acceptació per part de 

l’alumnat afectat i alhora l’autorització del/la cap d'estudis adjunt, que ho 

anotarà al full de guàrdies. 

Exàmens. 

El/la coordinador pedagògic/a i cap d’estudis adjunt podran prendre la 

determinació de reservar uns dies exclusivament per a la realització d’exàmens, 

especialment per als cursos de batxillerat en l’últim trimestre. En aquest cas, 

el/la coordinador/a pedagògic/a i el/la cap d’estudis adjunt seran els 

encarregats de distribuir els exàmens i elaboraran un horari de guàrdies. 

Sortides i excursions. 

Si una sortida o excursió comporta l’absència d’un nombre considerable de 

professors/es, el/la cap d’estudis adjunt podrà elaborar un horari especial per al 

dia o dies que duri l’activitat, comptant amb les hores del professorat que ha 

quedat lliurat de l’activitat docent per l’absència de l’alumnat. 

En tot cas caldrà preveure que l’alumnat que romangui al centre serà 

degudament atès. 

Activitats de centre. 

Les activitats programades de forma general per a tot l’alumnat del centre 

(trobades esportives, celebració de Sant Jordi, jornada de portes obertes, 

darrer dia de curs...) podran suposar l’elaboració d’horaris especials per al 

professorat. En general, l’horari del professorat serà complet de permanència 

des de l’inici de l’activitat fins al final. 

9.1.7. Utilització dels recursos materials. 
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Aules. 

La necessitat d’utilització periòdica d’una aula especial (taller, laboratori, 

informàtica...) serà comunicada al cap d’estudis adjunt en el full de 

Departament que s’entrega cada final de curs. 

La utilització esporàdica d’una aula especial es reservarà amb la deguda 

antelació per evitar coincidències de grup. Tret de les hores d’utilització fixa, 

tindrà preferència el/la primer que s’apunti. Serà el/la professor/a qui reservarà 

l’aula a la intranet del centre.  

Canvis d’aula: Per al canvi d’una aula, caldrà l’acceptació prèvia per part del 

professor afectat. Si el canvi ha de ser permanent, caldrà comunicar-ho al Cap 

d’estudis adjunt 

Ús i conservació. 

L’aula és el lloc on professors/es i alumnes desenvolupen la part més important 

de la tasca educativa. Serà responsabilitat del grup o grups que la utilitzin 

conservar-les en perfecte estat d’ordre i neteja. 

El deteriorament intencionat no greu de les dependències, material o objectes 

del centre podrà ser sancionat. El fet de dibuixar o escriure en els pupitres es 

considerarà desperfecte en el mobiliari i pot ser sancionat amb tasques de 

neteja de l'esmentat mobiliari. 

Quan es produeixi un desperfecte de material o mobiliari de l’aula, el/la causant 

del desperfecte avisarà ràpidament al/la tutor/a, (en cas d’absència d’aquest es 

farà directament a secretaria), el/la qual ho donarà a conèixer al/la secretari/a. 

Seguidament, el/la secretari/a i el/la conserge resoldran el que convingui. 

Si apareix un desperfecte a l’aula, serà el/la delegat/da de curs qui ho donarà a 

conèixer al tutor/a.  

Si els desperfectes produïts a les aules i al recinte escolar fossin motiu de la 

seva negligència o del seu mal ús, el/la causant del desperfecte podrà ser 

sancionat a fer-se càrrec de les despeses de reparació del material o mobiliari. 

Si no apareix el/la causant del desperfecte, podrà ser sancionat tot el curs en 

qüestió com a responsable solidari dels desperfectes. En tots els casos serà el 
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director qui, escoltant les parts interessades i vist l'informe del/la secretari/ària, 

aplicarà, si cal, les mesures disciplinàries i econòmiques adients. 

A fi de curs el/la secretari/a, ajudat/da pel/per la conserge, farà un informe 

sobre l’estat de conservació d’aules i mobiliari que contrastarà amb el que es 

va fer a principi de curs. 

En el cas que una mateixa aula sigui utilitzada per més d’un grup 

(desdoblaments), es respectaran mútuament els cartells, avisos, etc. de 

cadascun, i tots seran responsables del seu bon estat i manteniment. 

Els/les alumnes no podran entrar a les aules buides d'altres grups. Durant els 

esbarjos i en hores lliures no es podrà restar a les aules; l’incompliment 

d’aquest punt podrà suposar, entre altres mesures, responsabilitat de 

desperfectes apareguts a l’aula. Durant l’esbarjo les aules restaran tancades. 

L’encarregat/da de fer sortir els alumnes i de tancar i obrir l’aula quan soni el 

primer timbre serà el/la professor/a que en aquell moment acabi o comenci la 

classe. 

Els/les alumnes no podran romandre, sense autorització, als llocs que no són 

destinats directament a ells, com la sala de professors, despatxos, secretaria, 

consergeria i seminaris. 

Els laboratoris, seminaris, l’aula de dibuix, l’aula de música, altres aules 

especials i el gimnàs, es regiran per les normes que els seus respectius 

seminaris estableixin. Els/les alumnes no podran restar en aquests locals sense 

la presència o autorització d’algun/a professor/a del seminari corresponent. 

El caràcter de lloc de lectura, consulta i estudi, fan de la biblioteca un lloc de 

gran importància per a la formació dels alumnes, i necessita especialment un 

clima de tranquil·litat i silenci que s’ha de mantenir també a l’hora d’esbarjo. Els 

treballs comentats en equip s’hauran de fer fora de la biblioteca.  

A la biblioteca hi figuraran les normes que regiran pel que fa al préstec de 

llibres. 

Queda totalment prohibida la venda de tabac i alcohol en qualsevol acte o festa 

que es pugui organitzar dins el recinte escolar. 
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Per a l’organització d’activitats extraescolars o festives, es podran utilitzar els 

equips de música i ampliació o altres materials audiovisuals, sempre, però, amb 

l’autorització expressa del/la secretari/ària. El/la conserge assessorarà 

l’alumne/a responsable sobre el seu maneig i correcta utilització. Els 

desperfectes o avaries que a conseqüència de l’ús indegut o negligència es 

puguin produir seran responsabilitat directa de l’alumne/a o alumnes que se 

n’hagin fet responsables. En aquest cas se’ls podrà exigir el cost de la seva 

reparació. En cas que l'interessat/da ho consideri desproporcionat podrà 

recórrer al director. 

 

 

 

Normativa a les aules d’informàtica 

Per millorar el funcionament de les aules d’informàtica, s’ha elaborat una 

normativa específica que estarà exposada en aquestes aules. Els punts bàsics 

d’aquesta normativa són: 

• Deseu la jaqueta i la bossa als penjadors, no sobre les taules dels 

ordinadors. 

• Per entrar a l’ordinador, utilitzeu l’usuari alum-01, sense contrasenya. 

• L’ordinador el faran servir altres alumnes, així que no canvieu cap 

configuració ni esborreu cap fitxer sense el consentiment del professor/a. Si 

voleu instal·lar algun programa, caldrà que ho demaneu al coordinador 

informàtic. 

• Deseu els vostres arxius a la unitat: T, dins la carpeta alumnes. Els podreu 

recuperar des de qualsevol ordinador del centre. 

• Respecteu els ordinadors i els seus perifèrics, tots volem que funcionin 

quan els necessitem. No es pot canviar cap material de lloc (ratolins, 

teclats..) 

• Si alguna cosa no funciona no proveu d’arreglar-la, aviseu de seguida el 

professor/a que ho anotarà a la intranet a l’apartat INCIDÈNCIA. 

Procurarem esmenar-ho en el menor temps possible. 
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• Si voleu imprimir s’ha de fer des de la biblioteca i recollir-ho a consergeria, 

abonant el cost. 

• Us recomanem que guardeu els vostres documents en un Llapis de 

memòria USB, al núvol o al seu drive de francescribalta.cat perquè no us 

podem garantir la seva  conservació als ordinadors del centre. 

• En acabar, assegureu-vos de tancar l’ordinador i la pantalla. Deixeu les 

cadires ben col·locades.  

Sala de professors 

Hi ha ordinadors fixes més els portàtils tots connectats a la xarxa ”profes”, i a la 

impressora. Aquests ordinadors no es poden treure de la sala de professors, si 

algú necessita un portàtil a l’aula caldrà que l’agafi de consergeria. 

Sala de reunions 

Hi ha una presa de connexió per l’ordinador portàtil per poder realitzar les 

avaluacions, les reunions,  sessions de formació,etc. 

Ordinadors de la biblioteca 

Els utilitzen principalment els alumnes per fer exercicis o treballs. També en fan 

ús a les hores d’activitats extraescolars. 

Laboratori científic de batxillerat 

Hi ha ordinadors en xarxa i una impressora. Els ordinadors disposen de 

programari per poder realitzar pràctiques i fer tractament d’imatges del 

microscopi. 

9.1.8. Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat a la 

sortida del centre. 

•  Alguns alumnes del centre poden necessitar la seva recollida a la sortida 

del centre. 

• El fet que són casos molt particulars, s’acorden amb la família corresponent 

els horaris convenients.  

• Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida de l’ 

alumne en qüestió un cop acabat l'horari escolar (acordat amb la família), 

es contacta amb els pares o els tutors legals de l'alumne.  
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• Un cop esgotats, sense efecte, els intents de comunicació amb els pares o 

amb els tutors legals, i transcorregut un marge de temps prudencial, la 

persona de l'escola que fins aquell moment hagi estat a càrrec de l'alumne 

comunica telefònicament la situació als mossos d’esquadra i hi acordarà la 

fórmula per lliurar-lo a la seva custòdia.  

• La reiteració freqüent d'aquests fets amb una mateixa família, en la mesura 

que comporti una manca d'assumpció de les responsabilitats de custòdia 

dels menors que li correspongui, es tractarà de manera similar als supòsits 

d'absentisme.  

• En darrer terme, el/la cap d’estudis del centre comunicarà per escrit la 

situació als serveis socials. D'aquesta comunicació, n'ha de quedar una 

còpia arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.  

• A criteri del director/a del centre, si no s'ha solucionat efectivament la 

reiteració de recollides tardanes després de la comunicació als serveis 

socials, el/la directora del centre n'informarà el director dels serveis 

territorials. 

9.1.9. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 

• Quan es detecta un cas d'absentisme escolar, el/la tutor/a individual es 

posa en contacte amb el pare, mare o tutor legal per tal d'informar-los de la 

situació i recordar-los l'obligació de vetllar per l'escolarització correcta dels 

fills.  

• Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament 

absentista, el/la cap d’estudis comunica per escrit la situació d'absentisme 

als serveis socials. 

• Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació 

d'absentisme, el/la cap d’estudis ho comunica a inspecció dels serveis 

territorials, per tal que, si escau, ho posi en coneixement de la Direcció 

General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Departament 

d’Ensenyament.  

• En el cas d'alumnes il·localitzables que consten com a matriculats a 

l’institut però que no es pot contactar amb la família, el/la director/a 

n'informarà el director dels serveis territorials per comprovar un possible 
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canvi de matrícula no notificat i determinar, si escau, donar de baixa d'ofici 

l'alumne.  

9.1.10. Admissió dels alumnes malalts i dels accidents. 

Consulteu el procediment de lesions, accidents i malalties. 

9.1.11. Seguretat, higiene i salut. 

 Farmaciola:  la farmaciola  està a la sala de professors, darrera la porta 

d’entrada. També, de forma visible, hi ha la fitxa amb la relació dels 

alumnes que poden prendre medicaments i dels que no.  Tanmateix hi ha 

una llista amb la relació dels alumnes que tenen algun tipus d’al·lèrgia i les 

instruccions en cas de necessitat.  

 En els casos quan s’ha d’administrar medicaments als alumnes cal que els 

pares o tutors legals aportin una recepta o informe mèdic on consti el nom 

de l'alumne, la pauta d'administració i el nom del medicament que ha de 

prendre. Així mateix, els pares o tutors legals han d'aportar un escrit on es 

demani i s'autoritzi el personal de l’institut a administrar al fill el 

medicament prescrit, sempre que sigui imprescindible la seva 

administració en horari lectiu. 

 Les receptes o informes mèdics i els escrits d’autorització estan a direcció. 

Els medicaments sempre els administra un membre de l’equip directiu. 

També hi ha una graella on l’alumnat ha de signar indicant la data i el 

medicament que se li ha administrat.  

 El personal del centre podrà administrar un medicament només en els 

casos en què ho autoritzi algun membre de l’equip directiu. 

 Vacunacions i programa salut a l’escola 

El Programa de Salut Escolar integra l’administració de vacunes als 

escolars de segon curs d’educació obligatòria. L’institut col·labora amb el 

programa. 

 Programa d’educació per a la salut a l’escola. 

És un programa d’innovació educativa que té com a objectius: 
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- Promoure uns hàbits de nutrició saludables i prevenir els trastorns 

alimentaris. 

- Fomentar l’exercici físic i treballar l’educació postural. 

- Potenciar l’autoestima i la capacitat crítica. 

- Educar en les relacions afectivo-sexuals. 

- Prevenir les addiccions (estupefaents, alcohol, pantalles...) 

Hi participa tot el professorat, el personal no docent, els/les alumnes, les 

famílies i altres col·lectius, com ara les cuineres i les monitores de 

menjador. 

També hi col·laboren els serveis educatius del Departament d’Educació 

(EAP, CRP, formadors …) i el Centre Sanitari del Solsonès (infermera, 

metges, pediatres, psiquiatra, llevadora…) 

 Prevenció de tabaquisme i alcoholisme. 

D’acord amb la normativa vigent, és prohibit de fumar en tot el recinte 

escolar; el pati també es considera recinte escolar. 

Tampoc no és permès en els centres escolars el consum de begudes 

alcohòliques. Per tant, no es permetrà entrar aquest tipus de begudes al 

recinte escolar. 

  Prevenció de riscos laborals.  

Consulteu el pla d’emergència de centre. 

9.2. De les queixes i reclamacions. 

9.2.1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de servei que 

qüestionin l’exercici professional del personal del centre 

Veure procediment de la gestió de les queixes, suggeriments i reclamacions.  

9.2.2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes 
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El/les pares/mares i/o tutors legals tenen dret a sol·licitar aclariments per part del 

professorat respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o 

d’avaluacions parcials o finals de cada curs dels seus fills/es al director/a del 

centre, d’acord amb el que disposa l’art. Del Decret 297/2006. 

El dia de lliurament de les notes els professors i professores estudiaran i resoldran 

les possibles reclamacions. Si un alumne o una alumna no estan d’acord amb la 

resolució, podran reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o directora i 

presentat el mateix dia o l’endemà. 

Tots els documents oficials de l'avaluació s'han de conservar en el centre a 

disposició de la Inspecció per a possibles comprovacions. També, amb aquesta 

finalitat, cal mantenir en el centre fins a l'inici del curs següent el material que hagi 

pogut contribuir a atorgar la qualificació en l'avaluació extraordinària i els 

documents de registre de l'avaluació continuada. L'alumnat ha de conservar fins a 

final de curs el material que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació 

continuada (proves escrites, treballs, quaderns de pràctiques, etc.). 

En cas de dubte s’aplica el que està escrit a la normativa d’inici de curs. 

9.2.3. Impugnació de decisions del òrgans i personal del centre. 

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic 

de l'alumnat implica entre altres obligacions la següent: 

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

personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que 

lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de 

règim interior del centre i la legislació vigent. 

9.3. Serveis escolars. 

9.3.1. Servei de menjador. 

El menjador compta amb cuina pròpia, que és qui ofereix també el servei de bar. 

És situat a l’edifici annex  

Qui es vulgui quedar a dinar, cal que compri el tiquet a consergeria abans de les 

10 del matí.  



 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Ensenyament 

 INSTITUT FRANCESC RIBALTA 

 
 

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE     Pàg. 108 

La versió vigent d’aquest document es troba a la intranet del centre. 
 

Si es necessita un menú especial, cal comunicar a consergeria i fer-ho constar en 

el tiquet.  

9.3.2. Servei de transport escolar. 

La direcció del centre posarà en coneixement de l’Ajuntament i dels pares, amb 

anterioritat a l’inici del curs escolar, l’hora, el punt de recollida i de devolució de 

l’alumnat, com també les normes que el Consell Escolar i, si escau, el 

Departament d’Ensenyament tinguin establertes per a l’alumnat usuari del servei 

del transport escolar.  

Quan no sigui possible que l’arribada i la sortida del transport escolar es realitzi a 

l’inici i a la finalització de l’horari lectiu, es tindran en compte les mesures 

aprovades per consell escolar adequades a l’efecte per tal que l’alumnat no quedi 

desatès en el  possible temps d’avançament o retard dels vehicles.  

9.3.3. Altres serveis del centre. 

Biblioteca  

La biblioteca Joan Camps de l’Institut Francesc Ribalta ofereix els següents 

serveis: 

• Servei de consulta de llibres. 

• Servei de préstec de llibres. 

• Ordinadors per realitzar consultes i treballs. 

Ha de ser un lloc per a facilitar l'estudi i la reflexió de tots els qui hi accedeixin. Es 

fomentarà un ambient de silenci i de respecte a la tasca de tots els presents. 

Quan un alumne molesti, serà expulsat com si fos a classe. 

Normes: 

• Està totalment prohibit menjar a la biblioteca. 

• Els alumnes poden agafar els llibres per la seva consulta dels armaris, però 

una vegada consultats els han de tornar a la persona encarregada de la 

biblioteca, o bé deixar-los al carret. 

• Les taules han de quedar netes i sense papers, i les cadires endreçades. 

• Els alumnes poden endur-se en préstec els llibres que no siguin de 

consulta. 
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• El préstec el faran només les persones responsables de la biblioteca en l’ 

horari publicitat cada curs. 

• El període màxim de préstec és de quinze dies naturals. Si convingués 

allargar-lo, s’hauria de comunicar abans del dia quinzè i s’allargaria per set 

dies més inajornables. 

• Si el préstec es realitza en la darrera setmana abans de Nadal o de 

Setmana Santa, el venciment del préstec serà el primer dia lectiu després 

de vacances. 

• Els llibres s’hauran de retornar en bones condicions. En el cas que es 

malmetessin o es perdessin s’aplicaria una sanció que aniria des d’un 

mínim fins a pagar el valor del llibre. 

• L’ordinador situat a la taula del bibliotecari té com a ús exclusiu la gestió de 

la biblioteca. 

• La finalitat dels ordinadors de la biblioteca és facilitar informació 

relacionada amb l’activitat acadèmica. Es poden utilitzar per realitzar 

treballs, demanar dades, consultar dubtes de qualsevol assignatura o 

programar futurs estudis. 

• Els ordinadors serviran com a eines de consulta i recerca d’informació a 

través d’Internet amb finalitat educativa, per la qual cosa no es podran 

visitar cap tipus de pàgines no adequades a aquests propòsits. 

• No es podran instal·lar nous programes. 

• Per fer servir la impressora o l’escàner cal consultar al personal bibliotecari.  

L’alumnat que tingui classe, i no hi hagi el seu professor/a, no podrà quedar-se sol 

a la biblioteca sense la presència d’un professor/a de guàrdia, encara que hi hagi 

la bibliotecària. 

La persona responsable de la biblioteca tindrà una llista amb el nom dels alumnes 

que en alguna hora lectiva no tinguin classe i, per tant, hagin de romandre a la 

biblioteca. 

Si un professor/a de guàrdia baixa a la biblioteca amb l’alumnat, es fa responsable 

de fer complir les normes d’ús de la biblioteca i dels ordinadors. 
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Els/les tutors/es i el/la coordinador/a de la biblioteca vetllaran perquè l’alumnat 

conegui les normes d’ús de la biblioteca. 

Si un/a alumne/a no compleix les normes podrà ser expulsat pel professor/a de 

guàrdia o per la bibliotecària. I s’ha de fer constar en el registre d’incidències de la 

sala de professors/es. 

Els volums de la secció de consulta només podran sortir de la biblioteca amb el 

consentiment del responsable de la biblioteca i sota la responsabilitat del 

professor/a.  

Pel que fa al préstec, s’hauran de seguir les mateixes normes que hi ha per als 

alumnes. Els professors/es podran tenir tres títols en préstec alhora.  

El servei de préstec de vídeos es farà des de consergeria, les conserges ho 

anotaran al full corresponent i s’hauran de tornar en el termini previst. 

Quan un professor/a, esporàdicament porti els alumnes a la biblioteca per 

realitzar-hi alguna activitat pedagògica, s’hi ha de quedar amb ells fins que toqui el 

timbre i al final de la classe ha de vetllar perquè quedi tot en ordre. 

Al final de cada hora, el professor de biblioteca procurarà que els alumnes desin 

els llibres al seu lloc. També controlarà que les taules quedin netes i sense papers, 

i les cadires endreçades, per últim, tancarà els llums i la porta.  

Armariets 

L’alumnat d’ESO disposa d’armariets personals a l’aula. L’armariet és personal i 

intransferible. Només el pot utilitzar una persona. Durant l’esbarjo i l’hora de 

menjador no es podrà fer ús dels armariets de l’aula.  

L’alumnat d’estudis postobligatoris també pot disposar d’armariet, prèvia signatura 

de contracte a secretaria. 

A la biblioteca també es disposarà d’alguns armariets per a guardar els ordinadors 

dels/les alumnes que es quedin a menjador. La clau, el/la tindrà la responsable de 

la biblioteca . 

Consergeria i secretaria 
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Només poden accedir a l'interior de consergeria les persones que en són 

responsables. Les claus, cintes de vídeo, DVD o qualsevol altre material serà 

lliurat únicament pels conserges. 

Sempre que sigui possible, les comandes de les fotocòpies s’han de donar a fer 

amb 24 hores d’antelació com a mínim i s’haurà d’omplir un butlleta amb el nom 

del professor/a, el número de còpies, si es vol grapat...etc (també es poden 

demanar amb l’aplicatiu de centre i per correu electrònic).  

Els/les conserges anotaran les fotocòpies que faci cada professor/a per fer-ne un 

recompte mensual. Per facilitar la tasca, s’assignarà un codi personal a cada 

professor/a. El cost de les fotocòpies en color anirà a càrrec del departament. 

Si un professor/a vol que se li faci alguna fotocòpia per interès personal se li 

cobrarà a preu de cost.   

Si un professor/a, excepcionalment, necessita alguna cosa de consergeria i no hi 

ha cap conserge, podrà demanar la clau a algun membre de l’equip directiu. 

Cal recordar que està prohibit fotocopiar llibres i fer còpies de vídeos, CDs i DVDs. 

Si un professor/a ha de fer una trucada particular ho farà des de consergeria i la 

pagarà segons la tarifa establerta. Si la trucada és oficial (tutoria, departament, 

etc.), es farà des de consergeria o des de la sala de tutoria i s’omplirà l’imprès 

corresponent en què hi haurà: destinatari de la trucada, motiu, dia, durada. 

Si algú necessita material de secretaria o vol consultar alguna acta o document 

oficial, cal que ho demani al secretari del centre, que n’és el responsable. 

A l’hora del pati, l’alumnat que vagi a consergeria a buscar les pilotes hi deixarà 

una penyora. La pilota ha de ser retornada abans del segon timbre per poder 

recuperar la penyora. L’alumne s’apuntarà en el full de registres que es troba a 

consergeria.  

A l’hora del pati, l’alumnat té prioritat en fer les fotocòpies. 

Des de consergeria es poden escanejar documents i queden guardats en el 

servidor de professorat. 

9.4. Gestió econòmica. 
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Consulteu el procediment de gestió econòmica. 

Consulteu el procediment d’elaboració i liquidació de pressupostos. 

Consulteu el procediment de compres. 

9.5. Gestió acadèmica i administrativa 

Consulteu el procediment de preinscripció i matrícula. 

Consulteu el procediment de gestió acadèmica i administrativa. 

9.6. Del personal d’administració i serveis i de suport socioeducatiu del 

centre. 

9.6.1. PERSONAL NO DOCENT 

Assistència. 

• És obligatòria per a tots el personal d'administració i serveis. 

• El control anirà a càrrec del Secretari/a. 

• El personal d'administració i serveis haurà de justificar les seves faltes 

d’assistència al/la Director/a del centre, el qual podrà admetre o no les 

corresponents justificacions després de valorar-les. Així mateix, la 

sol·licitud de permisos l’hauran de fer al/la Director/a, el qual demanarà la 

conformitat del/la Secretari/a abans de concedir-los o denegar-los. 

Drets. 

• Participar en el govern del centre a través del/la seu/va representant electe. 

• Participar en l’elaboració del NOF del Centre i del Projecte Educatiu. 

• Els que especifica  la Llei de la Funció Pública a Catalunya. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent 

Deures. 

• Acceptar les decisions dels òrgans de govern del Centre. 

• Acceptar i complir, en tot el que els pertoca, el NOFC. 

• Els establerts i reconeguts en la normativa vigent 


