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INTRODUCCIÓ 
 

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOF) representen el 

conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que fan 

possible el treball educatiu i la  gestió  per assolir els objectius  del projecte 

educatiu i de la programació anual. Aquestes normes han estat aprovades 

pel consell escolar i tenen com a marc normatiu la Llei d’Educació de 

Catalunya (LEC) – Llei 12/2009 del 10 de juliol i el Decret d’autonomia dels 

centres educatius – Decret 102/2010 del 3 d’agost. 
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TÍTOL II. CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL 

PROJECTE EDUCATIU 
 

CAPÍTOL 1.  
PER ORIENTAR EL RENDIMENT DE COMPTES AL CONSELL ESCOLAR DE 

LA GESTIÓ DEL PEC 
El rendiment de comptes al consell escolar de la gestió del PEC, es realitzarà 

en base als resultats dels indicadors de progrés de context, de resultats, de 

recursos i de processos, definits en el propi projecte. 

Es realitzarà al finalitzar cada curs acadèmic. 

 

CAPÍTOL 2.  

PER ORIENTAR L’APLICACIÓ DELS ACORDS DE CORESPONSABILITAT. 
Els Acords de Coresponsabilitat tindran la durada del Projecte de Direcció. 

Tal i com està establert, segons normativa vigent, cada curs es signarà una 

addenda, amb l’actualització de les activitats a dur a terme.  

 

L’equip directiu decidirà la continuïtat en l’Acord de Coresponsabilitat, 

valorant diferents aspectes, entre ells si té suficients recursos personals o 

materials que permetin garantir-ne la continuïtat amb èxit, segons les 

condicions establertes per part del Departament d’Ensenyament. 

 

CAPÍTOL 3.  
APROVACIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PEC. 
La revisió del PEC es realitzarà cada curs i si hi ha algun aspecte a actualitzar 

així es farà, sempre que convingui, a través de l’aprovació al consell escolar 

de centre. Cal tenir present que tant el PEC com el NOF són documents vius i 

contemplaran els canvis que es plantegin. 
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TÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I 

DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1.  

ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ. 

 

Secció 1. Director/a. Cap d’estudis. Secretari/ària.  

        Òrgans unipersonals de direcció addicionals. 

 
Els òrgans unipersonals de direcció del nostre centre són la directora, el 

secretari, la cap d’estudis i els que s’estableixen en l’exercici de l’autonomia 

organitzativa del centre: coordinadora pedagògica, cap d’estudis de FP i 

cap d’estudis adjunt. 

Aquests òrgans unipersonals integren l’equip directiu, que és l’òrgan executiu 

de govern del centre i que treballa de forma coordinada en el compliment 

de les seves funcions. 

La directora és responsable de l’organització, el funcionament i 

l’administració del centre, n’exerceix la direcció pedagògica i és cap de tot 

el personal. 

Els membres de l’equip directiu són responsables de la gestió del projecte de 

direcció establert. 

El secretari, per delegació expressa, durà a terme la gestió econòmica del 

centre. 
    

CAPÍTOL 2.  

ÒRGANS COL·LEGIATS DE PARTICIPACIÓ. 

 

Secció 1. Consell Escolar. 
El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 

govern del centre.  

SSóónn  mmeemmbbrreess  ddeell  CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  llaa  DDiirreeccttoorraa  qquuee  eenn  sseerràà  llaa  PPrreessiiddeennttaa,,  llaa  

CCaapp  dd''EEssttuuddiiss,,  eell  SSeeccrreettaarrii  ddeell  CCeennttrree  qquuee  aaccttuuaarràà  aammbb  vveeuu  ppeerròò  sseennssee  vvoott,,  

ssiiss  rreepprreesseennttaannttss  ddeell  pprrooffeessssoorraatt,,  ttrreess  rreepprreesseennttaannttss  ddee  ll´́aalluummnnaatt,,  ddooss  

rreepprreesseennttaannttss  ddeellss  ppaarreess,,  11  rreepprreesseennttaanntt  ddee  ll’’AAMMPPAA,,    uunn  rreepprreesseennttaanntt  ddeell  PPAASS,,  

ii  uunn  rreeggiiddoorr  ddee  ll''AAjjuunnttaammeenntt..  

LLeess  ffuunncciioonnss  ddeell  CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  eessttaann  eessppeecciiffiiccaaddeess  eenn  ll’’aarrttiiccllee  114488  ddee  llaa  LLlleeii  

1122//22000099,,  ddeell  1100  ddee  jjuulliiooll,,  dd’’EEdduuccaacciióó..  

  

EEll  pprroocceeddiimmeenntt  eelleeccttoorraall  oobbeeiirràà  aa  llaa  sseeggüüeenntt  nnoorrmmaattiivvaa::  

 

1. Candidatures. 

1.1 Són candidats i candidates les persones següents: 

a) Sector de representants del professorat: tots els membres del claustre. 
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b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, 

mares i els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria 

potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral.  

c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat del centre que figura 

en el corresponent cens electoral i que no hagi estat objecte de sanció per 

conducta greument perjudicial per a la convivència del centre durant 

l’actual curs escolar o l’immediatament anterior.  

d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les 

persones que figuren en el cens electoral del personal d’administració i 

serveis. 

 

1.2 Les persones que en un mateix centre formen part de més d’un sector de 

la comunitatescolar únicament poden presentar-se com a candidates per a 

un dels sectors.  

 

1.3 Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un 

determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones 

membres del sector corresponent són elegibles com a representants d’aquell 

sector en el consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies 

ho és per al sector del professorat, del personal d’administració i serveis o del 

personal d’atenció educativa complementària, ha d’assumir la 

representació. Si la persona resulta escollida membre en representació del 

sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la 

representació, el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció 

de membres. 

D’acord amb l’article 48.4 del Decret d’autonomia, totes les persones 

membres del claustre del professorat, amb independència de la seva 

situació administrativa, són electors i elegibles com a representants del 

professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del 

professorat substitut, que no és elegible. 

Els i les representants de l'alumnat s'escullen a partir del primer curs 

d'educació secundària obligatòria. 

(D102/2010. Art.27.4) 

 

1.4 Durant el període comprés entre la convocatòria de les eleccions i la 

realització de les votacions, els candidats i les candidates poden donar a 

conèixer les seves propostes, sempre  que no interfereixin en la marxa 

ordinària del centre. 
 

2. Cens electoral. 

2.1 Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones 

següents: 

a) Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que 

integren el claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els 

pares, mares i els tutors i tutores legals els fills i filles dels quals estan matriculats 

al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 
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c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat que es troba 

matriculat al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el 

personal d’administració i serveis funcionari o contractat per l’administració 

titular en el moment de la convocatòria de les eleccions. 

 

2.2 El director o directora ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i 

sempre en l’interior del centre, les dades dels cens electorals de cada sector 

en el moment de la convocatòria de les eleccions. Es publiquen únicament 

les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de permetre identificar les 

persones electores, i en cas que sigui necessari publicar el DNI, s’ha de fer 

amb els 4 últims dígits xifrats. 

Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies lectius per a la presentació de 

reclamacions en relació amb les dades dels cens electorals publicades, i 

prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles 

reclamacions, de forma que els cens definitius, que aproven les respectives 

meses electorals, s’han de fer públics amb una antelació mínima de set dies 

respecte la data de les eleccions de cada sector. 

 

3. Meses electorals. 

3.1 Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant 

del personal d’administració i serveis, es constitueix una mesa electoral, 

presidida pel director o directora del centre, encarregada d’aprovar el cens 

electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una 

antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer 

l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com 

de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar. 

 

3.2 La composició de les meses electorals és la següent: 

a) Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la 

mesa electoral està formada pel director o directora, o òrgan de govern en 

qui delegui, pel professor o professora amb més antiguitat al centre i pel 

professor o professora amb menys antiguitat, que actua de secretari o 

secretària de la mesa. Si totes les persones tenen la mateixa antiguitat, en 

forma part el professor o professora de major o menor edat, respectivament. 

b) Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares 

o tutors de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora 

del centre, o òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades 

per sorteig entre totes les que integren el cens d’aquest sector. D’entre les 

persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o 

secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat. 

c) Per a l’elecció de les persones representants del sector de l’alumnat, la 

mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o per 

l’òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig 

entre els i les alumnes elegibles del centre. D’entre les persones designades, 

l’alumne o alumna del curs superior actuarà de secretari o secretària i, en 

cas de coincidència, ho farà la de major edat. 
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d) Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i 

serveis, es constitueix una mesa electoral única, formada pel director o 

directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari o secretària del 

centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la 

persona que figura en el cens electoral del personal d’administració i serveis 

amb més antiguitat en el centre, i per la persona que figura en el cens 

electoral del personal d’atenció educativa complementària amb més 

antiguitat en el centre. Quan coincideixen persones de la mateixa antiguitat, 

en forma part la de major edat. 

 

4. Procediment d’elecció dels i de les representants dels diferents sectors del 

consell escolar. 

4.1 Sector de representants del professorat: 

a) L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada 

amb aquest punt únic en l’ordre del dia. 

b) Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de persones 

candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el 

consell escolar. 

 

4.2 Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat: 

a) Les associacions de pares i mares d’alumnat o els grups de pares i mares 

que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la 

mesa electoral com a supervisor o supervisora. 

b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones 

candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar, en 

aquest procés electoral, en el consell escolar. 

Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria 

potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, en 

aquest cas només aquest té dret de vot. 

 

4.3 Sector de representants de l’alumnat: 

a) Les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una 

candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com 

a supervisor o supervisora. 

b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones 

candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el 

consell escolar. 

 

4.4 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal 

d’administració i serveis, cada elector o electora pot votar, com a 

representant d’aquest sector, un candidat o candidata. 

 

4.5 El director o directora determina l’horari de les votacions de cada sector 

en la convocatòria de les eleccions, d’acord amb les característiques del 

centre i atenent la possibilitat horària dels electors i electores, per tal 

d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot. 
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4.6 Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació 

de vot ni el vot per correu. 

 

4.7 En les situacions d’empat es resolen a favor de la persona escollida de 

més edat. 

 

Les comissions del consell escolar 
 

· COMISSIÓ ECONÒMICA: 

Integrada per la directora, que la presideix, el secretari, un professor o 

professora, un o una representant dels pares i mares i un o una representant 

dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica 

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

siguin escaients en aquesta matèria. (D102/2010. Art.47) 

 

· COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA: 

Té com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa el decret 

(D279/2006) així com col·laborar en la planificació de les mesures preventives 

i en la mediació escolar. Així mateix, la directora escoltarà la comissió de 

convivència abans de dictar la resolució a un expedient disciplinari. 

Està constituïda per la directora, un representant dels pares i mares, un o una 

representant del sector de l’alumnat i un professor o professora. 

 

· COMISSIÓ PERMANENT: 

Té com a finalitat resoldre aspectes urgents quan no és viable la constitució 

immediata d’un consell escolar. 

Està constituïda per la directora, que la presideix, el secretari, un professor o 

professora, un o una representant dels pares i mares, un o una representant 

dels i de les alumnes i un representant no docent. 

 

 

Secció 2. Claustre del professorat. 
El claustre de professorat és l’òrgan de participació del professorat en el 

control i la gestió de l’ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels 

aspectes educatius del centre. És integrat per tot el professorat i el presideix 

el director o directora del centre. 

Les seves funcions estan descrites en l’article 146 de la llei 12/2009, de 10 de 

juliol, d’educació. 

 

CAPÍTOL 3.  

ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ. 

EEllss  òòrrggaannss  uunniippeerrssoonnaallss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióó  ssóónn  eellss  sseeggüüeennttss::  

  

  CCoooorrddiinnaacciióó  dd''EESSOO  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  BBaattxxiilllleerraatt  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  CCiicclleess  
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  CCoooorrddiinnaacciióó  TTAACC  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddee  rriissccooss  llaabboorraallss  

  CCoooorrddiinnaacciióó  ddeell  PPllaa  EEssttrraattèèggiicc  dd’’EEssppoorrtt  EEssccoollaarr  

  CCoooorrddiinnaacciióó  LLIICC  

  CCaappss  ddee  DDeeppaarrttaammeenntt  ii  ddee  SSeemmiinnaarrii  

  TTuuttoorrss//eess  ddee  GGrruupp  

  

EEllss  ttuuttoorrss  dd’’EESSOO  ddee  pprriimmeerr  ii  sseeggoonn  ttiinnddrraann  ttrreess  hhoorreess  lleeccttiivveess  ddee  rreedduucccciióó  ((dduueess  

hhoorreess  ddee  ttrreebbaallll  aammbb  eell  ggrruupp  ii  uunnaa  hhoorraa  dd’’eennttrreevviisstteess  aammbb  ffaammíílliieess)),,  mmeennttrree  

qquuee  eellss  ddee  tteerrcceerr,,  qquuaarrtt  dd’’EESSOO,,  11rr  ii  22nn  ddee  bbaattxxiilllleerraatt  ttiinnddrraann  dduueess  hhoorreess  lleeccttiivveess  

ddee  rreedduucccciióó  ((uunnaa  hhoorraa  mmaarrccaaddaa  eenn  eell  ccuurrrrííccuulluumm  aammbb  eell  ggrruupp  mmééss  ll’’hhoorraa  

dd’’eennttrreevviisstteess  aammbb  ffaammíílliieess))..  AA  mmééss  aa  mmééss  ttiinnddrraann  dduueess  hhoorreess  mmééss  ddee  

ddeeddiiccaacciióó  nnoo  lleeccttiivvaa  aall  cceennttrree  ((uunnaa  ddee  lleess  qquuaallss  ééss  llaa  rreeuunniióó  ddee  ttuuttoorrss  ii  ll’’aallttrraa  

ddee  ttaassqquueess  ddee  ttuuttoorriiaa))  

EEllss  ttuuttoorrss  ddee  cciicclleess  ttiinnddrraann  11hh  lleeccttiivvaa  ppeerr  ddeeddiiccaarr  aa  lleess  ttaassqquueess  ddee  ttuuttoorriiaa..  

 

El professorat que porti la tutorització de dos a quatre treballs de recerca, 

tindrà la dedicació d’una hora no lectiva a aquesta tasca. 

Si se’n tutoritzen més de quatre es podrà dedicar dues hores no lectives. 

 

Estan reconegudes les figures de cap de departament en els següents 

descrits posteriorment. Els caps de departament tenen la funció, entre altres, 

d’informar als departaments adscrits (entre parèntesi), de les informacions de 

la comissió pedagògica. 

 

- Llengua catalana i literatura  

- Llengua castellana i literatura  

- Llengua estrangera  

- Matemàtiques  

- Ciències (ciències naturals, física i química) 

- Geografia i Història 

- Tecnologia 

- Orientació 

- CFGM de conducció 

- CFGS d’Animació 

- Règim Especial d’Esports 
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TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA DEL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1.  

ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

 

Secció 1. Equips docents. 
Tots els professors d'un mateix grup d'alumnes constitueixen un equip docent, 

coordinat pel corresponent tutor. Es reuniran quinzenalment per tractar els 

temes que són de la seva competència. S’aixecarà acta de les reunions i es 

penjaran a la intranet de centre. 
 

Secció 2. Departaments. 
Els professors del centre s'agrupen per departaments o seminaris 

(especialistes en una mateixa matèria), que marquen la línia metodològica 

més adient per a cada assignatura. 

  

EEll//LLaa  ccaapp  ddee  ddeeppaarrttaammeenntt  sseerràà  ddeessiiggnnaatt  ppeell  DDiirreeccttoorr  aa  pprrooppoossttaa  ddeell  

ddeeppaarrttaammeenntt..  

  

HHii  hhaauurràà  uunnaa  rreeuunniióó  sseettmmaannaall  pprreessiiddiiddaa  ppeell  ccaapp  ii  ccaallddrràà  qquuee  ss’’aaiixxeeqquuii  aaccttaa  

ddeellss  aaccoorrddss  mmééss  rreelllleevvaannttss..  

  

EEll//llaa  ccaapp  ddee  ddeeppaarrttaammeenntt  rreeddaaccttaarràà,,  aa  pprriinncciippii  ddee  ccuurrss,,  llaa  pprrooggrraammaacciióó  ddee  

ll’’aassssiiggnnaattuurraa,,  qquuee  hhaauurraann  eellaabboorraatt  ttoottss  eellss  mmeemmbbrreess  ddeell  mmaatteeiixx..  

  

EEllss//lleess  ccaapp  ddee  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee  ddiiffeerreennttss  aassssiiggnnaattuurreess  qquuee  ttiinngguuiinn  ccoonnttiinngguuttss  

ccoommuunnss  oo  rreellaacciioonnaattss  pprrooccuurraarraann  aaddeeqquuaarr  lleess  pprrooggrraammaacciioonnss  ddeellss  sseeuuss  

rreessppeeccttiiuuss  sseemmiinnaarriiss,,  aa  ffii  ii  eeffeeccttee  ddee  ccoooorrddiinnaarr--lleess  ii  mmiilllloorraarr  ll’’aapprreenneennttaattggee  

ddeellss  aalluummnneess..    

  

LLaa  ffuunncciióó  ddeell  ccaapp  ddee  ddeeppaarrttaammeenntt  ééss  llaa  ddee  ccoooorrddiinnaarr  lleess  aaccttuuaacciioonnss  ddee  ttoottss    

eellss  mmeemmbbrreess  ddeell  ddeeppaarrttaammeenntt  rreessppeeccttee  aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  

ll’’aassssiiggnnaattuurraa,,  ccrriitteerriiss  dd’’aavvaalluuaacciióó,,  aatteenncciióó  aa  rreeccllaammaacciioonnss..  TTaammbbéé  vveettllllaarràà  ppeell  

mmaanntteenniimmeenntt  ddee  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss  pprròòppiieess  ddee  lleess  eessppeecciiaalliittaattss  ddeell  

ddeeppaarrttaammeenntt  ii  aasssseessssoorraarr  ssoobbrree  ll’’aaddqquuiissiicciióó  ddiiddààccttiiccaa  ccoorrrreessppoonneenntt..  AAqquueelllleess  

aallttrreess  ffuunncciioonnss  qquuee  llii  ppuugguuiinn  éésssseerr  eennccoommaannaaddeess  ppeell  ddiirreeccttoorr  ddeell  cceennttrree  oo  

aattrriibbuuïïddeess  ppeell  ddeeppaarrttaammeenntt  dd’’eennsseennyyaammeenntt..  

Criteris per a l’elecció d’assignatures a impartir pel professorat. 

 

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  MMaatteemmààttiiqquueess::  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  eelleeggiirr  aassssiiggnnaattuurraa  ssóónn::  

aa))  NNoorrmmaattiivvaa  dd’’iinniiccii  ddee  ccuurrss..  
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bb))  NNeecceessssiittaattss  ppeeddaaggòòggiiqquueess  ii  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddeell  sseemmiinnaarrii..  

cc))  CCoonnsseennss..  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  ttuuttoorriittzzaarr  eell  ttrreebbaallll  ddee  rreecceerrccaa  ssóónn::  

aa))  TTrraaccttaarr  ddee  rreessppeeccttaarr  ll’’eelleecccciióó  ddee  ll’’aalluummnnee..  

bb))  CCoonnsseennss..  

  

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  FFííssiiccaa  ii  QQuuíímmiiccaa::  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  eelleeggiirr  aassssiiggnnaattuurraa  ssóónn::  

aa))  EEss  rreessppeeccttaarràà  ddee  ffoorrmmaa  rriiggoorroossaa  eell  nnúúmmeerroo  ddee  rreeggiissttrree  ppeerrssoonnaall..  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  ttuuttoorriittzzaarr  eell  ttrreebbaallll  ddee  rreecceerrccaa  ssóónn::  

a) Es respectarà l’elecció de l’alumne en quan al professor que ha de 

dirigir-lo. 

  

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  CCaasstteellllàà::  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  eelleeggiirr  aassssiiggnnaattuurraa  ssóónn::  

aa))  LL’’aannttiigguuiittaatt..  

bb))  RReessppeeccttaarr  lleess  pprreeffeerrèènncciieess  ddeellss  pprrooffeessssoorrss,,  qquuaann  aa  lleess  mmaattèèrriieess  ii  

aallss  ccuurrssooss..  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  ttuuttoorriittzzaarr  eell  ttrreebbaallll  ddee  rreecceerrccaa  ssóónn::  

aa))  MMaanntteenniirr  ll’’eelleecccciióó  ddeellss  aalluummnneess..  EEll  pprrooffeessssoorr  aammbb  mmééss  dd’’uunn  aalluummnnee,,  

sseerràà  eell  qquuee  ddeecciiddiirràà  ssii  ppaassssaa  oo  nnoo  aa  aallttrreess  mmeemmbbrreess  ddeell  ddeeppaarrttaammeenntt..  

EEnn  aaqquueesstt  ccaass  eess  ttiinnddrràà  eenn  ccoommppttee  eell  mmééss  iiddoonnii  ppeell  tteemmaa  ddeell  ttrreebbaallll..  

 

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  CCiièènncciieess  NNaattuurraallss::  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  eelleeggiirr  aassssiiggnnaattuurraa  ssóónn::  

aa))  LL’’oorrddrree  dd’’aannttiigguuiittaatt  aall  CCeennttrree..  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  ttuuttoorriittzzaarr  eell  ttrreebbaallll  ddee  rreecceerrccaa  ssóónn::  

bb))TTrriiaarr  eell  ttrreebbaallll  ddiinnss  ddeellss  ooffeerrttss  ppeell  sseemmiinnaarrii..  

cc))  DDiissppoonniibbiilliittaatt  ddeell  pprrooffeessssoorr..  

 

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  GGeeooggrraaffiiaa  ii  HHiissttòòrriiaa::  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  eelleeggiirr  aassssiiggnnaattuurraa  ssóónn::  

aa))  PPrrooccuurraarreemm  sseegguuiirr  lleess  oorriieennttaacciioonnss  ii  eellss  ccrriitteerriiss  ddee  ccoommeennççaammeenntt  

ddee  ccuurrss  aaddaappttaattss  aa  lleess  nneecceessssiittaattss  eessppeeccííffiiqquueess  ddeell  cceennttrree  ii  aa  lleess  

ddeell  sseemmiinnaarrii..    

bb))  EEnn  eell  ccaass  iimmpprroobbaabbllee  ddee  ddeessaaccoorrdd,,  ss’’aapplliiccaarràà  llaa  mmaajjoorr  

aannttiigguuiittaatt  aall  ccooss,,  oo  eenn  eell  ccaass  ddee  ccoossssooss  ddiissttiinnttss,,  eell  mmééss  eelleevvaatt..  EEnn  

aaqquueesstt  úúllttiimm  ccaass  sseegguuiinntt  llaa  sseeqqüüèènncciiaa  ddee  pprriioorriittaatt  sseeggüüeenntt::  

CCaatteeddrrààttiicc,,  aaggrreeggaatt  ii  iinntteerríí..  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  ttuuttoorriittzzaarr  eell  ttrreebbaallll  ddee  rreecceerrccaa  ssóónn::  

aa))  AA  nniivveellll  ggeenneerraall,,  sseegguuiirreemm  eellss  ccrriitteerriiss  qquuee  eessttaabblleeiixx  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ii  lleess  

oorriieennttaacciioonnss  ccoommpplleemmeennttààrriieess;;  ttoott  ii  qquuee  eenn  mmoollttss  ccaassooss  ccaallddrràà  

aaddaappttaarr--lleess  aa  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ssiinngguullaarrss  ddee  ccaaddaa  ttrreebbaallll..  

 

DDeeppaarrttaammeenntt  dd’’EEdduuccaacciióó  FFííssiiccaa::  

EEllss  ccrriitteerriiss  ppeerr  eelleeggiirr  aassssiiggnnaattuurraa  ssóónn::  

aa))  SSeennssee  ppeerrjjuuddiiccii  eenn  aallllòò  qquuee  ééss  nnoorrmmaattiiuu,,  rreesstteenn  aaddjjuuddiiccaaddeess  ppeerr  

oorrddrree  dd’’eelleecccciióó  aaqquueellllss  ccuurrssooss  oo  mmaattèèrriieess  qquuee  ssiigguuiinn  ddeell  sseeuu  
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iinntteerrèèss  eellss  ii  lleess  pprrooffeessssoorrss  ii  pprrooffeessssoorreess,,  qquuee  ssiigguuiinn  mmééss  aannttiiccss  ii  aammbb  

ppllaaççaa  ddeeffiinniittiivvaa  aall  cceennttrree,,  eellss  ppooddrraann  eessccoolllliirreenn  oorrddrree  dd’’iinnggrrééss  aall  

cceennttrree  ii  ppeerr  oorrddrree  dd’’aannttiigguuiittaatt  aall  ccooss  ddee  ffuunncciioonnaarriiss..  

bb))  EEll  ppuunntt  aanntteerriioorr  ppoott  qquueeddaarr  ccoomm  aa  rreeccuurrrreenntt,,  eenn  eell  ccaass,,  qquuee  ttoottss  

eellss  ppaarrttiicciippaannttss  eenn  ll’’eelleecccciióó  nnoo  ssiigguuiinn  dd’’aaccoorrdd  eenn  llaa  sseevvaa  ttoottaalliittaatt  

ii  ssii  llaa  ddiirreecccciióó  oo  ccoooorrddiinnaacciióó  ppeeddaaggòòggiiccaa    vveeuu  ccaapp  iinnccoonnvveenniieenntt,,  

eenn  uunnaa  ddeecciissiióó  ppaaccttaaddaa  aammbb  aanntteerriioorriittaatt  aa  ll’’aapplliiccaacciióó  ddeell  ppuunntt  

aanntteerriioorr..  

 

DDeeppaarrttaammeenntt  ddee  LLlleenngguuaa  CCaattaallaannaa::  

Els criteris  per elegir assignatura són: 

Respectar les preferències dels professors/es tenint en compte els projectes 

de centre i les línies pedagògiques  que marqui el PEC (segons la concreció 

anual). 

En cas que hi hagi professors d’altres departaments es considerarà la 

idoneïtat i/o titulació a l’hora d’adjudicar els grups, així com l’antiguitat. 

 

En cas de desacord es valorarà: 

a) L’antiguitat al cos 

c) L’antiguitat al centre 

  

DDeeppaarrttaammeenntt  dd’’AAnnggllèèss::  

Els criteris per elegir assignatura a impartir són: 

Els cursos i grups s'escullen per consens. 

Si no s'arriba a aquest consens, es seguiran les normes d'organització d'inici 

de curs o les normes generals del NOF.  

Els treballs de recerca també s'escullen per consens tot tractant de respectar 

l’elecció de l’alumne.  

 
 

En cas de ser-los-hi encomanat assignatures d’altres àrees i no haver-hi 

consens entre els membres del departament es seguirà la normativa de les 

instruccions d’inici de curs que diu: 

 

“…. La direcció del centre pot assignar al professorat àrees, matèries, mòduls 

o crèdits diferents dels associats a la seva especialitat, sempre que comprovi 

que el professor o la professora disposa de la titulació, formació o 

experiència docent suficients (un mínim d’haver impartit durant dos o més 

cursos acadèmics els continguts curriculars corresponents i, en aquest cas, 

sempre que compti amb l’acceptació de l’interessat o interessada) per 

prestar la docència que se li vol assignar…” 

 

I en particular es seguirà l’ordre: 

 

 El professor/a que tingui la titulació o l’habilitació 

 El professor/a que tingui la formació al respecte 

 El professor/a que tingui un mínim de dos cursos d’experiència docent 

 En cas de no tenir cap d’aquests requisits s’efectuarà per sorteig 
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Secció 3. Comissions 
Les comissions o equips de treball que funcionen al nostre centres són: 

 

La Comissió Pedagògica on assisteixen tots els caps de departament d’ESO i 

batxillerat, tutora de l’Aula d’Acolllida, coordinadora pedagògica, 

coordinadora d’ESO i directora. Es reuneixen els dimecres a la tarda segons 

necessitats. 

 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat integrada per la Directora que la 

presideix, la Coordinadora pedagògica, la Tècnic d’Integració Social del 

centre, la Tutora de l’Aula d’acollida, l’orientadora educativa, els 

professionals de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), la 

Coordinadora  d’ESO, la Coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió 

social del centre i un professor/a del primer cicle d’ESO i un de segon cicle 

d’ESO que atenguin grups de diversitat. Es reuneixen un cop per setmana. 

 

La Comissió: 

- De premsa i projecció externa 

- De festes 

- Revista 

- De relació i comunicació interna 

- Consciència plena a l’aula. 

- APS 

- CAD 

 

Tant el professorat que pertany a una comissió, com els que tenen 

encomanada una tasca de direcció, tindran destinada una hora no lectiva 

de dedicació al centre a realitzar la feina.  

 

Secció 4. Equips interdisciplinaris 
Es reuneixen setmanalment per coordinar el seu treball. 

 

- Artísitc i psicomotriu (EF, música i visual i plàstica) 

- Humanístic (filosofia, clàssiques i religió) 

- Projectes 1r 

- Projectes 2n 

- Projectes 3r 

- Treball interdisciplinari llengües 

- Equips elaborar projectes 4t ESO 

- PIM 1r 

- PIM 3r 

- Equip impulsor EN21 

- Comissió de llengües 
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CAPÍTOL 2.  

ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

 

El nombre de grups per aquest curs escolar és: 

ESO:  

1r: 4 (dels quals es desdobla a 5) 

2n: 4 

3r: 3 (dels quals es desdobla a 4) 

4t: 3 (dels quals es desdobla a 4) 

Batxillerat: 

1r: 2 

2n: 1 

CFGM de Conducció d’Activitats en el medi natural: 

1r: 2 

CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives: 

1r: 1 

2n: 2 

CFGS de Condicionament Físic: 

1r: 1 

CPIGS: Curs d’Accés als CFGS: 1 

EREE: 

1r nivell: 1 de bàsquet, 0,5 de futbol, 0,5 de futbol sala, 1 de salvament i 

socorrisme. 

2n nivell: 1 de bàsquet, 0,5 de futbol, 0,5 de futbol sala, 1 de salvament i 

socorrisme. 

 

CAPÍTOL 3.  

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

(veure Pla d’Atenció a la Diversitat dins el PEC) 

 

CAPÍTOL 4.  

ACCIÓ I COORDINACIÓ TUTORIAL. 
(veure Pla d’Acció Tutorial dins el PEC) 

A primer i segon d’ESO els objectius que s'assoliran aniran encaminats a la 

socialització dels alumnes i a la seva integració dintre de la dinàmica del 

centre, també a l’adquisició d’hàbits bàsics. Mentre que a tercer i quart 

d’ESO s’aniran centrant en tècniques d’estudi i d’orientació personal i 

acadèmica. Pel que fa a batxillerat i CFGM estaran centrats a l'orientació 

professional i acadèmica del alumnes. 

 

Sempre que sigui possible es mantindrà la tutoria dins del cicle. 

 

Cal especificar que el centre, té com a referent d’orientació tan la 

coordinadora pedagògica com una tècnica d’integració social. (TIS) i la 
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psicopedagoga del centre. Igualment disposa d’un Pla d’orientació de 

centre com a primera consulta d’alumnes i famílies. 

 

S’ha incorporat dues hores de tutoria a primer d’ESO i a segon d’ESO per tal 

de treballar d’una forma més intensa tots els objectius proposats. 

 

CAPÍTOL 5.  

ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL. 

L’orientació es desenvolupa en tres ambits d’actuació: l’orientació personal 

pretén afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne, 

l’orientació escolar; se centra en trobar en cada cas recursos que millorin 

l’aprenentatge amb l’objectiu d’ajudar a l'alumne a prendre decisions a 

l'hora de definir el seu itinerari educatiu. I finalment l’orientació professional: 

Com a culminació a les decisions preses respecte a la transició dels alumnes 

cap el món del treball. 

 L’orientació educativa al nostre centre és una constant en totes les 

actuacions que es produeixen. Tenim molt clar que és una tasca compartida 

i complexa que cal vetllar d’una manera especial per tal d’aconseguir l’èxit 

educatiu i personal de cadascun dels nostres alumnes. En aquest sentit 

aquest pla pretén estructurar totes les accions orientadores del centre i a la 

vegada marcar la línia a seguir per tal de continuar millorant. 

OBJECTIUS 

ORIENTAR A L’ALUMNE DURANT TOTA L’ETAPA EDUCATIVA 

 

1. Oferir un Pla d’acció tutorial (PAT) d’acord amb les necessitats individuals i 

de grup que es vagin detectant. 

2. Generar espais de coordinació on el professorat pugui desenvolupar la 

tasca orientadora i rebre suport. 

3. Disposar de moments i espais definits per dur a terme una orientació 

personal de tot l’alumnat. 

4. Oferir procesos d’ensenyament/aprenentatge capacitadors que tinguin 

en compte les peculiaritats i les característiques de tot l’alumnat. 

 

ACTUACIONS 

Àmbit aula. 

Aquí treballem el benestar individual i col·lectiu de l'alumnat.  Les activitats 

d’aula del PAT (Pla d’Acció tutorial), amb el treball del Most Project, el Treball 

de Relaxació,  i Treball de dinàmica de grup i d’intel·ligència emocional, 

el PCEE, el projecte "Mou-te i fes salut", Programa Salut i escola i el Programa 

d’aprenentatge i servei, configuren algunes de les accions per treballar 

l’Acció tutorial. 
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El nostre Pla d’Acció Tutorial  està centrat en quatre eixos de treball, 

Coeducació, Salut, Tècniques d’estudi i Relacions personals, i es caracteritza 

pels següents aspectes: 

• És processual, està planificat tenint en compte els nivells als que s’adreça. 

• Està compartit amb el professorat i amb tota la comunitat educativa així 

com els serveis externs o entitats de l’entorn que sovint col·laboren en les 

activitats programades. 

• És preventiu, s’avança a les dificultats. 

• Està orientat a la presa de decisions, cal treballar amb l’alumnat aquesta 

habilitat, tenint en compte els interessos, aptituds, valors i actituds de cada 

nen i nena.        

Anualment hi ha revisió/avaluació del PAT i es va adequant en funció de les 

necessitats. 

Àmbit d’aprenentatge. 

Dins aquest bloc estan contemplades totes les eines que orienten a l’alumnat 

cap a l'obtenció d'uns bons aprenentatges atenent la seva diversitat i fent 

una detecció precoç de les necessitats educatives. 

Es aquí on l’equip docent realitza un treball d’orientació en xarxa per tal de 

garantir la coherència i l’efectivitat. 

El Treball per projectes, col·laboratiu  i la utilització de recursos diversos a 

l'aula, Moodle, dossiers, llibres socialitzats, material de la xarxa, aules 

informatitzades, són metodologies capacitadores. També el treball de les 

expectatives de l'alumnat per potenciar els aspectes positius i la presa de 

decisions.  

 

 Àmbit d’acompanyament 

També és present als altres blocs i se centra en l'acompanyament perquè 

l'alumne vagi traçant el seu camí vers els estudis o altres opcions que li poden 

portar més èxits. Es una feina de tota la comunitat educativa. 

Estem contínuament orientant a l'alumnat perquè  vagi construint-se la seva 

personalitat amb la major riquesa possible, vagin tenint aprenentatges 

significatius i elegeixin amb coherència el camí que volen anar seguint en els 

estudis i en la vida.  

TEMPORITZACIÓ 

Aquest Pla d’Orientació es desenvoluparà al llarg de tot el curs i de les 

diferents etapes educatives dins de totes les accions contemplades als 

instruments d’orientació. 

INSTRUMENTS I RECURSOS 
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Per tal de dur a terme el procés d’orientació educatiu destaquen els 

següents recursos i instruments: 

Pla d’acció tutorial, Comissió d’atenció a la diversitat, Pla d’atenció a la 

diversitat, reunió setmanal dels Equips docents, reunió setmanal de l’equip de 

tutors i tutores, Comissió pedagògica, Orientadora pedagògica, Tècnic 

d’integració social i EAP. 

AVALUACIÓ 

Cada curs revisem les actuacions del PAT amb l’orientadora i l’equip de 

tutors i tutores. Els protocols d’orientció els revisem des de la CAD i la 

metodologia i currículum des de la Comissió pedagògica i els equips 

docents. L’equip directiu vetlla pel bon funcionament de tot el pla 

mitjançant un sistema d’avaluació de procés i de resultats inicial, continu i 

final. 
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TÍTOL V.  DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 

CAPÍTOL 1.  

QÜESTIONS GENERALS 

 

Secció 1 . Mesures de promoció de la convivència. 
 

La premisa per garantir una bona convivència al centre, és que l’alumnat 

estigui a gust al grup, en el seu entorn, al centre. Que a tots els alumnes se’ls 

hi pugui reconèixer els seus petits èxits i alhora se’ls acompanyi en els seus 

petits fracassos. 

 

Per vetllar per la bona convivència de l’alumnat i aconseguir un ambient de 

treball favorable dins l’aula, cada classe pot disposar d’un quadre trimestral 

on hi ha diversos ítems importants en la rutina diària i que els tutors 

s’encarreguen d’avaluar. L’objectiu és que l’alumnat se n’adoni que tots els 

aspectes de la seva actitud i la seva predisposició vers l’estudi  incideixen 

directament en els resultats acadèmics, en la cohesió del grup i en la bona 

marxa del curs. 

 

A nivell grupal es treballarà aspectes que promoguin la convivència, 

emmarcats dins el PAT.  

 

Secció 2.  Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de 

conflictes. 
 

MEDIACIÓ ESCOLAR 
La mediació consisteix en un procés de gestió de conflictes que es 

caracteritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, 

sigui a iniciativa de les parts implicades en el conflicte, sigui a indicació d’una 

altra persona, que té com a objectiu ajudar-les a obtenir, per elles mateixes, 

un acord satisfactori. La mediació té per objectiu prevenir conductes 

problemàtiques i promoure la participació de diferents membres de la 

comunitat educativa en el manteniment d’un bon clima de convivència en 

el centre. 

 

La mediació escolar és un canal educatiu i no sancionador de la gestió dels 

conflictes que funciona en paral·lel a la normativa de centre. Els processos 

de mediació resulten especialment efectius a l’hora de gestionar els 

conflictes que es produeixen entre persones que mantenen una relació 

quotidiana. 

 

La cultura de la mediació promou els canvis necessaris perquè cada persona 

afronti els conflictes convertint-se en part de la solució. D’aquesta manera es 
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promou l’enfortiment personal i la capacitat d’aprofitar els conflictes per 

transformar la realitat. 

Els conflictes ajuden a madurar i a créixer i formen part de la vida de totes les 

persones. No cal esperar que esclatin fins al punt de reclamar una actuació 

per part dels adults, sinó que és possible facilitar a l’alumnat les eines 

necessàries per tal que pugui responsabilitzar-se dels conflictes en què 

participa. 

 

A l’hora d’educar en el conflicte, el programa de mediació escolar 

desenvolupa competències relacionades amb: comprensió dels problemes, 

expressió d’emocions i sentiments, habilitats de pensament reflexiu, creatiu i 

crític, comunicació basada en el diàleg i les capacitats d’escolta, 

participació activa, cooperació, convivència pacífica i procés de mediació. 

La participació en el procés de mediació és voluntària i no eximeix 

automàticament del compliment de sancions, sinó que comporta la 

reparació de danys i la reconciliació entre les persones implicades. 

 

 Objectius de la mediació. 

 

1. Promoure la creació, manteniment i restabliment d’un clima de centre 

pacífic, saludable i acollidor, on les persones se sentin acceptades, 

segures i motivades per a l’aprenentatge. També mira d’evitar que els 

conflictes degenerin en agressions, exclusió o en altres formes de 

violència. 

2. Formar per a la convivència al centre i fora del centre. 

3. Prevenir les conductes problemàtiques. 

4. Intervenir davant dels conflictes. 

5. La mediació escolar ha d’ abordar la gran majoria de conflictes que 

sorgeixen en el dia a dia del centre, especialment quan aquest 

conflictes es produeixen entre l’alumnat i no responen a situacions 

regulades per la normativa. Les característiques de la mediació –

voluntarietat, respecte, confidencialitat, compromís,- fan que 

situacions força complexes trobin manera de desencallar i trobar 

solucions de futur. Per això, l’objectiu de la mediació es complementar 

la gestió de conflictes, com una via paral·lela a la normativa. 

 

Àmbit d’aplicació. 

 

El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la 

gestió de conflictes  que no estan necessàriament tipificats com a conductes 

contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre. 

1. 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, 

llevat d’aquells casos que comportin greu violència, vexació, 

humiliació i/o intimidació. 
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Procés de la mediació. 

 

1. El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o 

alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació d’altres persones del 

context on sorgeix el conflicte, per tal d’aclarir la situació i evitar la 

possible intensificació del conflicte. 

2. El procés de mediació serà gestionat per el/la coordinador/a del 

centre, qui en el termini màxim d’un dia hàbil ha d’escollir, dues 

persones mediadores d’entre el grup de mediadors del centre que 

disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació, i a 

més ha de convocar una trobada entre els mediadors i les parts 

implicades en el conflicte 

3. L’alumnat implicat manifesta l’acceptació de la mediació i la voluntat 

de complir amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què 

s’arribi. 

4. És obligació dels mediadors posar per escrit els acords presos en el 

procés de mediació i tenir en compte que: 

 

4.1. Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha 

de dur a terme en el mateix acte. Si la solució acordada inclou pactes 

de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores en 

benefici de la persona perjudicada es compromet l’alumne o 

l’alumna. Només s’entén produïda la reparació quan l’alumne/a dugui 

a terme, de forma efectiva, les accions reparadores en benefici de la 

persona perjudicada a què s‘hagi compromès. 

4.2. Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un 

procediment sancionador, un cop produïda la conciliació, 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. 

4.3. Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si incompleixen els 

pactes de reparació, la persona mediadora ho ha de comunicar al 

Cap d’Estudis del centre per tal d’iniciar l’aplicació de mesures 

correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés 

de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment 

sancionador el Director o la Directora del centre ordenarà la 

continuació del procediment sancionador corresponent. 

 

5. El procés de mediació s’ha de revisar al cap d’una setmana i donar-lo 

per tancat si s’han complert els acords, o bé, revisar-lo novament si els 

alumnes implicats en el conflicte ho creuen necessari perquè s’ha 

produït l’ incompliment dels acords presos i signats. 

 

Equips de mediació 

 

Els equips de mediació estaran formats per: 

1. Els alumnes voluntaris del centre que han estat formats en mediació i 

resolució de conflictes. 
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2. Les parts implicades en el conflicte. 

3. I, per un membre de l’Equip Directiu quan sigui necessari per la 

gravetat dels fets. 

 

CAPÍTOL 2 

RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT 

 

Secció 1. Conductes contràries a les normes de convivència del 

centre. 

 
Són conductes contràries a les normes de convivència del centre i 

sancionables com a faltes lleus: 

 

 Les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. 

 Qualsevol acte d’incorrecció i desconsideració amb els altres membres 

de la comunitat educativa. 

 Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el  desenvolupament 

normal de les activitats del centre. 

 Tirar guixos, gomes a classe o pels passadissos. 

 Jugar a pilota a classe o pels passadissos. 

 Pintar taules. 

 Menjar a classe i/o a la biblioteca. 

 Córrer o cridar pels passadissos reiteradament. 

 L’ús de mòbils i mp3 per part de tot l’alumnat està prohibit a l’aula 

(sempre i quan el professor no ho autoritzi per qüestions didàctiques). 

L’alumnat de batxillerat i cicles, en podrà fer un ús silenciós en les 

demés dependències del centre. Si no és així es cursarà l’amonestació 

corresponent. 

Els grups d’ESO no tenen permès l’ús del mòbil en tot el recinte de 

l’institut. En cas d’infracció en aquest apartat el mòbil restarà a 

direcció durant una setmana i en cas que la família el reclami, se li 

donarà però l’alumne anirà expulsat durant dos dies a casa per la 

infracció comesa. 

 Escoltar música  a l’hora de classe sense permís del professor/a. 

 Fer deures  d’una altra assignatura durant el desenvolupament d’una 

classe. 

 Embrutar la classe. 

 No seure al lloc atribuït per part del tutor/a. 

 Parlar reiteradament amb els companys i/o molestar durant el 

desenvolupament de la classe. 

 No retornar llibres a la biblioteca dins el termini establert. 

 Anar muntat en bicicleta dins l’edifici escolar. 

 Romandre al pati en hores lectives. 

 Per l’alumnat del CFGM de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en 

el Medi Natural, la no presentació en els terminis fixats dels treballs o 

feines encomanades pel professorat. 
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 Per l’alumnat del CFGM de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en 

el Medi Natural, no respectar les normes i/o indicacions de seguretat 

en les sortides i/o activitats pràctiques que estableixi el professorat, els 

monitors de les activitats o qualsevol altra persona que estigui a càrrec 

de l’alumnat. 

 Per l’alumnat del CFGM de Conducció d'Activitats Fisicoesportives en 

el Medi Natural, no portar el material acordat a les activitats i a les 

sortides del cicle formatiu. 

 La cafeteria a l’hora d’esbarjo és un lloc preferent per la gent que hi 

esmorza, de manera que ha de ser un espai acollidor per a ells durant 

aquest descans. Fer soroll, jugar a cartes molestant a la resta 

d’alumnes i al professorat serà una falta lleu. 

 

Alhora es vol fer notar per la bona convivència, cohesió social i respecte a 

totes les ideologies al centre que: 

 Cal anar vestits correctament, i no fer apologia de signes religiosos ni 

racistes. 

 El professorat pot assegurar-se que una alumna que porta mocador al 

cap, no fa ús d’auriculars que puguin interferir en la seva classe o 

examen. L’alumna haurà de facilitar-ho si així se li demana. 

 Els alumnes que vulguin fer activitats extraescolars i es quedin a dinar, 

romandran a la cafeteria del centre fins l’hora de començar l’activitat 

(acabament de les classes a les 15:00 i començament de les activitats 

a les 15:30h) 

 

Segons l’article 37 de la llei d’Educació de Catalunya es consideren faltes 

greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 

conductes següents:  

 

 Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o 

humiliacions a altres membres de la comunitat educativa, el 

deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 

greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

 L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les 

activitats del centre, el deteriorament greu de les dependències o els 

equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i 

materials acadèmics i la suplantació de personalitat en actes de la 

vida escolar. 

 Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser 

perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes.  

 La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del 

centre. 

 

Segons la legislació actual, està prohibit fumar en qualsevol espai dins del 

recinte educatiu. Per tant, serà una falta greu i s’informarà al departament 

de sanitat si un alumne fuma a  les dependències de l’institut. 
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Els actes o les conductes  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 serà tipificat com a falta greu, en el cas de les activitats pràctiques 

del CFGM de Conducció de grups en el medi natural, generar accidents o 

altres conseqüències negatives a altres persones, animals i/o coses com a 

conseqüència de no respectar les normes i/o indicacions de seguretat que 

estableixi el professorat, els monitors de les activitats o qualsevol altra persona 

que estigui a càrrec de l’alumnat. 

 

Secció 2. Mesures correctores i sancionadores. 
 

PROCEDIMENT ABREUJAT 

 

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 forma inmediata la comissió dels fets i accepten la sanció 

corresponent, la 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. 

 

EXPEDIENT DISCIPLINARI 

 

La direcció del centre imposarà la sanció en la resolució de l’expedient 

incoat a l’efecte. La instrucció de l’expedient  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. 

 

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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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. En 

la suspensió provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a 

compte de la sanció, es determinaran les activitats i mesures educatives a 

dur a terme durant aquest període. 

 

Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre,si no s’hi està d’acord, es 

podrà interposar un recurs davant els serveis territorials corresponents. La 

direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels 

expedients que s’han resolt. Les faltes i sancions  prescriuen, respectivament, 

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

 

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.  

 

SANCIONS 

 

Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes 

tipificades  anteriorment són : 

 

a) la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o 

complementàries , 

b) 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,  

c) la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

 

Secció 3. Faltes d’assistència a classe. 
 

A. Control de faltes d’assistència 

Els professors anotaran diàriament les faltes d’assistència de l’alumnat a les 

Intranet i diàriament quedaran reflectides en la pàgina web on podran 

consultar-ho tant els pares com els tutors i equip directiu.   

Els tutors diàriament o setmanalment faran un seguiment de tots els seus 

alumnes i, si és necessari, prendran les mesures que siguin adients a cada 

cas. 

 
B. Justificació de faltes d’assistència d’alumnes.  

 

1. Les faltes d’assistència dels/de les alumnes d’ESO s’hauran de justificar 

en un taló a l’efecte que es lliura a consergeria a tots els/les alumnes 
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d’aquest nivell educatiu. Cal omplir totes les dades. També es poden 

justificar a través del clickedu amb un correu electrònic al tutor/a. 

 

Per justificar les faltes d’assistència als altres nivells educatius (Batxillerat i 

cicles formatius) solament s’acceptarà documents   oficials (justificants 

mèdics, exàmens oficials, requeriments judicials,...). Les justificacions s’han de 

lliurar al seu tutor en el període màxim de SET DIES NATURALS després de 

produir-se la falta. Un cop passat aquest període no es recolliran o no es 

tindran en compte les justificacions. 

 

2. Es potestat del/de la tutor/a considerar la falta justificada o no. 

3. Segons està aprovat al Consell Escolar d’aquest Centre, les faltes 

d’assistència injustificades a classe tenen el següent tractament: 

 3 retards injustificats es converteixen en una falta d’assistència 

injustificada 

 5 faltes:     primer apercebiment per carta als pares comunicant-

los-hi que  equival a tenir una falta lleu 

 10 faltes:   segon apercebiment per carta als pares i conversa 

telefònica  amb els pares per part del tutor. 

 15 faltes:    tercer apercebiment per carta certificada als pares 

comunicant-los-hi que l’alumne/a té la tercera falta lleu, amb les 

conseqüències que d’aquesta se’n deriva. 

4. El sistema de gestió de faltes dels alumnes té per objecte mantenir els 

pares informats sobre les faltes d’assistència dels seus fills. 

 

Al batxillerat, en el moment que l’alumnat s’absenti més del 10% de les hores 

lectives sense justificar, se’l podrà donar de baixa. 

 

Al curs d’accés a grau superior (CAS) no es pot expedir el certificat si no s’ha 

assistit a un mínim del 80% de les hores lectives i la tutoria. 

 

A proposta de l’equip docent dels cicles de Grau Mitjà o Grau Superior, es 

podrà donar de baixa a un alumne a partir d’un 25% de faltes no justificades 

del total d’hores trimestrals. 

 

Al cicle de Grau Mitjà, l’alumnat que superi el 20% de faltes d’assistència 

injustificades a les hores lectives de cada crèdit del cicle haurà de realitzar 

exàmens especials d’aquells crèdits afectats per les faltes. Però si supera el 

40% de faltes d’assistència injustificades a algun dels crèdits, l’alumne/a 

perdrà el dret a l’avaluació contínua en aquells crèdits on superi el % permès. 

Aleshores, s’haurà d’avaluar a la convocatòria final o extraordinària.  

 

Al cicle de Grau Superior, en el moment que un alumne/a s’absenti a més 

del 25% de les hores lectives de qualsevol crèdit de forma injustificada (en 

qualsevol trimestre), perdrà el dret a aquesta avaluació contínua, i s’haurà 

de presentar a l’examen final ordinari. Així mateix, si un alumne/a s’absenta a 

més d’un 25% de les hores lectives anual de qualsevol crèdit de forma 

injustificada (encara que s’acumulin en un sol trimestre), perdrà el dret a 
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l’avaluació contínua de tot el crèdit i s’haurà de presentar a l’examen final 

ordinari. 

 

A tots els cicles, si un alumne ha faltat més del 70% de cada crèdit, malgrat 

estiguin justificades, no es podrà presentar a l’examen d’aquest crèdit en 

qüestió, ja que els cicles són presencials. 

 

 

PROTOCOL DE VAGUES 

 

S’ha de presentar un document amb més de 48 hores d’antelació a l’inici de 

la vaga on són imprescindibles els següents punts: 

- Qui convoca la vaga que es vol secundar? Per quins motius es 

convoca? (entregar a direcció) 

- Nom , cognoms, DNI, signatura de tots els alumnes que facin vaga 

(entregar a direcció) 

- Autorització de la família que dóna conformitat al seguiment de la 

vaga, si els alumnes són menors d’edat. Referent a aquest punt el 

model de permís es trobarà penjat a la intranet dins la pestanya 

“carpetes”- “carpeta pública”. Caldrà descarregar el document, 

complimentar-lo i presentar-lo al tutor/a. 

 

(Fer constar que l’alumnat que té dret a vaga és a partir del 3r curs de 

l’ESO.) 

El CENTRE: 

davant les vagues, el centre es reserva el dret d’informar a les famílies dels 

alumnes  que facin vaga. 

 

Els PROFESSORS del centre: 

- posaran falta d’assistència com és el seu deure per fer constar que l’alumne 

no ha vingut al centre. Els tutors la justificaran sempre i quan no rebin un 

missatge de direcció que digui el contrari. 

- Poden continuar la planificació del curs normalment sense que es vegi 

alterada per la vaga d’estudiants. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODEL D’AUTORITZACIÓ 

 

Els pares o tutors legals de l’alumne  

.................................................................................... amb DNI .................................. 

donen conformitat per que aquest faci vaga el dia/es ...................... 

 

Lleida a   .......  d   .........................  de 201 
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TÍTOL VI. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS 

SECTORS DE LA COMUNITAT ESCOLAR 

 
CAPÍTOL 1.  
QÜESTIONS GENERALS 
La col·laboració i participació dels diferents sectors que integren el centre 

educatiu és fonamental per al bon funcionament de l’institut. És per això que 

es potencia aquesta participació a través de diferents estratègies i activitats 

contemplades en la planificació i organització del centre. 

 

CAPÍTOL 2. 
INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES 
A final de juny, principi de juliol es realitza una entrevista individual amb les 

famílies de tots els nois i noies que es preinscriuen de nou al centre d’ESO o 

batxillerat. 

 

A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies.  La 

seva finalitat és donar a conèixer els projectes de centre pel nou curs escolar 

que comença i a continuació cada tutor els hi fa un traspàs d’informació 

bàsica referent a criteris organitzatius i pràctics en referència al grup classe. 

 

Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les famílies 

per parlar de fets concrets de cada alumne. També es realitzen diversos 

contactes telefònics o per mail amb les famílies, segons necessitat.  

 

Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via web, a través de l’EVA 

(Entorn Virtual d’Aprenentatge) on aquestes poden consultar, a qualsevol 

moment del dia,  les faltes d’assistència, retards, el seu treball d’aula... Així 

mateix consulten notícies que el centre els hi pugui enviar. 

 

Alhora cal destacar el butlletí de notícies que es genera mensualment a 

partir del bloc de notícies de la web del centre i que s’envia a tots els 

contactes de la base de dades del centre que tenen un mail registrat. És una 

informació molt vàlida que els permet mantenir-los informats de la major part 

de les activitats i sortides que fa el centre. 

 

CAPÍTOL 3.  
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPAS) 
Són membres de l’AMPA els pares, mares o tutors legals dels/de les alumnes 

matriculats al Centre i que han pagat la quota anual. 

Es regiran pels estatus aprovats de l’Associació. 
 

CAPÍTOL 4.  
ALUMNES DELEGATS. CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
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EEllss  aalluummnneess  ddee  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ccuurrssooss  ddee  BBaattxxiilllleerraatt,,  dd’’EESSOO  ii  ddee  CCiicclleess  

FFoorrmmaattiiuuss,,  eessttaann  oorrggaanniittzzaattss  eenn  ggrruuppss..  AA  eeffeecctteess  ddee  rreepprreesseennttaacciióó  eessttuuddiiaannttiill  

ttiinnddrràà  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  ddee  ggrruupp  eell  ccoonnssttiittuuïïtt  ppeellss//ppeerr  lleess  aalluummnneess  qquuee  rreebbeenn  

ll’’eennsseennyyaammeenntt  ddee  lleess  mmaattèèrriieess  ccoommuunneess  ddiinnss  ddeell  mmaatteeiixx  hhoorraarrii  ii  aammbb  eell  

mmaatteeiixx  eeqquuiipp  ddee  pprrooffeessssoorrss//rreess  ii  eessttaann  aa  ccààrrrreecc  dd’’uunn//aa  PPrrooffeessssoorr//aa  TTuuttoorr//aa..    

  

LLeess  eelleecccciioonnss  sseerraann  ccoonnvvooccaaddeess  ii  oorrggaanniittzzaaddeess  ppeerr  llaa  DDiirreecccciióó  ddeell  CCeennttrree..  

  

CCaaddaa  ggrruupp  ddeessiiggnnaarràà  uunn//aa  DDeelleeggaatt//ddaa  ddee  GGrruupp  ii  uunn  ssoottss--ddeelleeggaatt,,  qquuee  

eexxeerrcciirràà  lleess  ffuunncciioonnss  ddeell  pprriimmeerr  eenn  ccaass  dd’’aabbssèènncciiaa  oo  mmaallaallttiiaa..  

  

PPooddrraann  sseerr  eelleeccttoorrss//rreess  ii  eelleeggiittss//ddeess  ttoottss  eellss//lleess  aalluummnneess  ddeell  ggrruupp..  

  

LL’’eelleecccciióó  eess  cceelleebbrraarràà  aa  ll’’aauullaa  ooccuuppaaddaa  hhaabbiittuuaallmmeenntt  ppeell  ggrruupp..  LLaa  MMeessaa  

EElleeccttoorraall  eessttaarràà  ccoommppoossttaa  ppeerr::  

aa))  EEll//LLaa  PPrrooffeessssoorr//aa  TTuuttoorr//aa  ddeell  ggrruupp,,  qquuee  sseerràà  eell//llaa  pprreessiiddeenntt//ttaa..  

bb))  DDooss  aalluummnneess  ddeessiiggnnaattss  ppeerr  ssoorrtteeiigg  eennttrree  eellss  ddeell  ggrruupp;;  eell  mmééss  jjoovvee  

aaccttuuaarràà  ccoomm  aa  SSeeccrreettaarrii//aa..  DDee  llaa  sseessssiióó  ss’’aaiixxeeccaarràà  aaccttaa  qquuee  sseerràà  

aarrxxiivvaaddaa  aa  llaa  DDiirreecccciióó  ddeell  CCeennttrree..    

  

EEll  qquuòòrruumm  eexxiiggiibbllee  sseerràà  eell  ddee  22//33  ddee  ll’’aalluummnnaatt  ddeell  ggrruupp..  PPeerr  aa  ffaacciilliittaarr  

ll’’aassssiissttèènncciiaa  ddeellss  aalluummnneess,,  llaa  sseessssiióó  eess  cceelleebbrraarràà  ddiinnss  ddee  ll’’hhoorraarrii  lleeccttiiuu  aammbb  

pprreeffeerrèènncciiaa  ssoobbrree  qquuaallsseevvooll  aallttrraa  aaccttiivviittaatt  ddoocceenntt..  

  

LLaa  vvoottaacciióó  sseerràà  nnoommiinnaall  ii  sseeccrreettaa..  EEll//LLaa  PPrreessiiddeenntt//aa  aanniirràà  ccrriiddaanntt  eellss//lleess  

aalluummnneess  ppeerr  oorrddrree  ddee  lllliissttaa,,  rreeccoolllliirràà  lleess  sseevveess  ppaappeerreetteess  ii  lleess  iinnttrroodduuiirràà  aa  llaa  

uurrnnaa  ((ssii  nn’’hhii  hhaa))..  AA  ccaaddaa  ppaappeerreettaa  hhii  ffiigguurraarràà  ssoollaammeenntt  eell  nnoomm  dd’’uunn//aa  

aalluummnnee,,  aannuull··llaanntt--ssee  lleess  ppaappeerreetteess  qquuee  nnoo  ccoommpplleeiixxiinn  aaqquueesstt  rreeqquuiissiitt..  

LL’’aalluummnnee  qquuee  aarrrriibbii  aa  ssuuppeerraarr  eell  5500%%  ddeellss  vvoottss  eemmeessooss  sseerràà  ddeessiiggnnaatt  

DDeelleeggaatt//ddaa  ddeell  ggrruupp,,  ii  eell  qquuee  llii  sseegguueeiixxii  eenn  nnúúmmeerroo  ddee  vvoottss  sseerràà  eell//llaa  SSoottss--

ddeelleeggaatt//ddaa..  SSii  aa  llaa  pprriimmeerraa  vvoottaacciióó  ccaapp  aalluummnnee  aarrrriibbaa  aa  llaa  mmeeiittaatt  ddeellss  vvoottss  

ss’’eeffeeccttuuaarràà  uunnaa  sseeggoonnaa  vvoottaacciióó  eennttrree  eellss  qquuaattrree  aalluummnneess  qquuee  hhaaggiinn  ttrreett  eell  

mmaajjoorr  nnoommbbrree  ddee  vvoottss..  DDeesspprrèèss  dd’’aaqquueessttaa  sseeggoonnaa  vvoottaacciióó  sseerràà  DDeelleeggaatt//ddaa  

ll’’aalluummnnee  aammbb  mmaajjoorr  nnúúmmeerroo  ddee  vvoottss  ii  SSoottss--ddeelleeggaatt//ddaa  eell  qquuee  eell  sseegguueeiixxii..  

  

EEllss  ccaassooss  dd’’eemmppaatt  eenn  lleess  vvoottaacciioonnss  eess  ddiirriimmiirraann  aatteenneenntt  aa  llaa  sseeggüüeenntt  pprriioorriittaatt::  

aa))  MMaajjoorr  ppeerrcceennttaattggee  aa  ll’’eelleecccciióó  aanntteerriioorr..  

bb))  MMiilllloorr  eexxppeeddiieenntt  aaccaaddèèmmiicc..  

  

LLeess  rreeccllaammaacciioonnss  qquuee  eess  ppuugguuiinn  pprroodduuiirr  ccoonnttrraa  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  lleess  

sseessssiioonnss  ppeerr  aa  llaa  ddeessiiggnnaacciióó  ddeellss  rreepprreesseennttaannttss  ddeellss  aalluummnneess  sseerraann  eelleevvaaddeess  aa  

DDiirreecccciióó,,  qquuii  rreessoollddrràà  aa  llaa  vviissttaa  ddee  lleess  aall··lleeggaacciioonnss  pprreesseennttaaddeess..  

  

EEll  nnoommeennaammeenntt  ddeellss  rreepprreesseennttaannttss  ttiinnddrràà  llaa  dduurraaddaa  ddee  ll’’aannyy  aaccaaddèèmmiicc  ii  eell  

cceessssaammeenntt  ssoollaammeenntt  ppooddrràà  pprroodduuiirr--ssee  aammbb  aanntteerriioorriittaatt::  

aa))  PPeerr  bbaaiixxaa  ddee  ll’’iinntteerreessssaatt//ddaa  ccoomm  aalluummnnee  ddeell  CCeennttrree..  
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bb))  PPeerr  vvoolluunnttaatt  pprròòppiiaa,,  pprreesseennttaanntt  ppeerr  eessccrriitt  llaa  sseevvaa  ssooll··lliicciittuudd  ddee  

ddiimmiissssiióó  aa  llaa  DDiirreecccciióó  ddeell  cceennttrree..  CCaall  qquuee  ssiigguuii  aacccceeppttaaddaa  ppeerr  llaa  

DDiirreeccttiivvaa  ddeell  CCeennttrree..  

cc))  PPeerr  ffaallttaa  ggrreeuu  ii  eexxppeeddiieenntt  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  ddeell  CCeennttrree,,  pprrèèvviiaa  

aauuddiièènncciiaa  aammbb  ll’’iinntteerreessssaatt//ddaa..  

dd))  AA  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  dd’’uunn  vvoott  ddee  cceennssuurraa  aa  ssuuggggeerriimmeenntt  dd’’11//33  ddeell  ggrruupp..  

PPeerrqquuèè  eess  pprroodduueeiixxii  eell  cceessssaammeenntt  ccaall  mmaajjoorriiaa  aabbssoolluuttaa..  

  

EEnn  eell  ssuuppòòssiitt  ddee  cceessssaammeenntt,,  eell//llaa  CCaapp  dd’’EEssttuuddiiss  ddiissppoossaarràà  eell  qquuee  ssiigguuii  

nneecceessssaarrii  ppeerr  aa  ll’’eelleecccciióó  ddeennoouu    rreepprreesseennttaanntt    dd’’aalluummnneess..  

Consell de Participació 

EEllss//LLeess  DDeelleeggaattss//ddeess  ddee  ccaaddaa  ggrruupp  dd’’EESSOO  ii  vvoolluunnttààrriiaammeenntt  ttaammbbéé  eellss  aalluummnneess  

ddee  bbaattxxiilllleerraatt  ii  cciicclleess  ffoorrmmaattiiuuss,,  rreeaalliittzzaarraann  uunnaa  rreeuunniióó  bbiimmeennssuuaall  aammbb  aallgguunn  

mmeemmbbrree  ddee  ll’’EEqquuiipp  DDiirreeccttiiuu..  LLaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  sseerràà::  

  

aa))  IInnffoorrmmaarr  ddiirreeccttaammeenntt  aa  ddiirreecccciióó  ddee  ffeettss  qquuee  eellss  pprreeooccuuppiinn,,  

pprrooppoosstteess  ddee  mmiilllloorraa  ii  ssuuggggeerriimmeennttss..  

bb))  SSeerr  iinnffoorrmmaattss  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ddiirreecccciióó  ddee  ffeettss  ssiiggnniiffiiccaattiiuuss  qquuee  eellss  

iinnvvoolluuccrriinn  ddiirreeccttaammeenntt..    

cc))  EEllaabboorraarr  iinnffoorrmmeess  ppeerr  aall  CCoonnsseellll  EEssccoollaarr  aa  iinniicciiaattiivvaa  pprròòppiiaa  oo  aa  

ppeettiicciióó  dd’’aaqquueesstt..  
    

CAPÍTOL 5.  
ALTRES ÒRGANS I PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ 

Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l’equip 

directiu i del professorat 

 
Es realitzarà una reunió del claustre de professors i una del  consell escolar a 

l’inici i al final de cada curs escolar i almenys una reunió cada trimestre. 

L’equip directiu es reuneix cada dilluns al matí i si és necessari també el dijous 

al matí. 

El professorat es reunirà per departaments un cop per setmana. 

També hi ha una reunió de tutors un cop per setmana i una reunió d’equip 

docent quinzenalment. Per a l’ESO es realitza els dimarts a la tarda (1r i 2n 

d’ESO una setmana i 3r i 4t una altra). Per al batxillerat, curs d’accés els 

dimecres. I cicles formatius els dilluns. 

També setmanalment es reuneixen les diferents comissions existents al centre. 

Es convocarà la Comissió Pedagògica amb la freqüència que sigui 

necessària, sempre en dimecres per la tarda. 

La CAD també es reuneix setmanalment. 
 

CAPÍTOL 6.  
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
La carta de compromís educatiu es fa signar abans de l’inici de curs per l’alumnat 

nou al centre. És un compromís signat per part de la familia, la directora i l’alumne,  
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TÍTOL VII. FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

CAPÍTOL 1.  

ASPECTES GENERALS 

Secció 1. Entrades i sortides del centre. 

Els alumnes poden entrar al centre a partir de les 8,15h i, els menors d’edat, 

no podran sortir-ne fins a la finalització de les classes.  

 

Les sortides del centre dels menors d’edat, exceptuant lògicament quan 

s’acaben les classes,  sempre han d’anar acompanyades pel consentiment  

dels pares, mares o tutors legals, bé signant el paper que hi ha a tal efecte o 

bé per via telefònica. 

                

Secció 2. Visites dels pares, mares o tutors legals. 
Els pares, mares o tutors legals, poden sol·licitar la seva visita per qualsevol 

dels mitjans que posem al seu abast: correu electrònic, telèfon,.. Les visites  les 

atén el tutor, si no és que expressament la sol.licitud sigui per un membre de 

l’equip directiu. 

Així mateix el tutor/a demanarà una entrevista amb la família almenys un 

cop al curs.  

Secció 3. Activitats complementàries i extraescolars. 

En el centre es realitzen activitats extraescolars de caire esportiu dins el Pla 

Estratègic d’Esport Escolar. En alguns esports es fan competicions en l’àmbit 

escolar. Els horaris d’aquestes activitats són a partir de les 15:30h, un cop han 

finalitzat les classes i han pogut dinar. 

 

Qualsevol comportament inadequat dels alumnes a l’institut , si així es 

considera des de direcció, pot repercutir en l’expulsió definitiva, temporal o 

puntual de les activitats del Pla Estratègic d’Esport Escolar. 

 

Alhora s’ofereixen altres activitats extraescolars que es dinamitzen des de 

l’AMPA i poden estar relacionades amb la música, amb les tecnologies de la 

informació i la comunicació o altres. 
 

Per poder anar a les activitats complementàries que siguin fora del centre, els 

alumnes hauran de tenir el permís de la família i/o tutor corresponent.  

 

Pel que fa a les excursions seguirem la següent normativa: 

1.- Condicions generals 

Les excursions en què participen professors/es i alumnes fomenten la 

convivència, l’educació i el respecte entre persones. 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT                                                           INS JOAN ORÓ                                                             

 

30 

 

Es tracta en aquesta normativa de les excursions que ocupen dies lectius i, 

per tant, s`interfereixen amb el desenvolupament de les activitats 

acadèmiques normals. 

 

2.- Participació del professorat 

El nombre mínim exigit de professors/es per autoritzar l’excursió és d’un  per 

cada grup de 20 alumnes, i mai inferior a dos. Aquest nombre podrà ser 

superior quan circumstàncies especials ho aconsellin i així ho entengui la 

Junta Directiva. Molt excepcionalment, per acompanyar grups molt reduïts 

d’alumnes, la junta directiva pot decidir que hi vagi només un professor 

acompanyant. 

 

3.- Participació de l’alumnat 

El nombre d’alumnes no serà inferior a 20. Excepcionalment, però, en els 

casos d’assignatures amb un nombre reduït d’alumnes (algunes optatives, ...) 

o en determinades circumstàncies, es pot permetre una sortida amb menys 

alumnes si així ho considera la Junta Directiva. 

 

4.- Subvencions 

En general les excursions seran pagades pels alumnes que hi participin. Això, 

no obstant, el Consell Escolar pot acordar donar subvenció econòmica en 

determinats casos.  

L’AMPA del Centre pot concedir les subvencions que cregui oportunes. En 

aquest sentit la Junta Directiva del Centre i de l’AMPA tenen un acord 

preestablert per a la subvenció d’algunes subvencions a tots els nivells i 

estudis del centre. 

 

5.- Calendari 

Les excursions que ocupin diversos dies lectius es programaran intentant fer-

les coincidir en una mateixa setmana (normalment s’estableix al calendari 

per abans de la setmana santa) amb el propòsit d’interferir el mínim amb la 

resta de les activitats lectives. 

 

6.- Reglament 

Els/Les professors/es que organitzin una excursió podran establir un reglament 

propi de comportament que serà d’obligat compliment per part de tots els 

participants. Cas d’existir, serà aprovat per la Junta Directiva 

 

7.- Tipus d’excursions 

7.1.  De Tutoria  

Són  excursions per afavorir la convivència i el coneixement mutu entre els 

alumnes i el professorat d’un grup. Duren almenys un dia lectiu. Donat el seu 

caràcter, l’assistència dels/de les alumnes ha de ser  majoritària. Els/les 

professors/es acompanyants han de ser del grup, incloent-hi, a ser possible, 

el/la professor/a-tutor/a. 

L’organització serà compartida entre els tutors dels grups i els membres de la 

Junta Directiva corresponent segons els diferents nivells educatius (ESO, 

Batxillerat i cicles).. 
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7.2 Excursions culturals 

Són excursions organitzades per un departament o més, i que donat el seu 

interès cultural, són incloses a la programació de l’assignatura corresponent. 

El seu caràcter obliga a una assistència de l’alumnat majoritària i que els/les 

professors/res acompanyants siguin de la matèria que l’organitza. 

En aquest cas la durada i freqüència són variables i les propostes seran 

estudiades per la Junta directiva i aprovades pel Consell Escolar. 

Els documents que s’han de lliurar en fer la proposta a l’equip directiu, seran 

els mateixos que en el cas d’una excursió de tutoria, afegint-hi la proposta 

didàctica que la justifica. L’itinerari ha de ser detallat amb informacions 

concretes relatives al nom i categoria dels hotels, hores de temps lliure, règim 

alimentari, ... 

En el cas que la durada prevista sigui superior a tres dies, serà preceptiu que 

els/les professors/res organitzadors informin detalladament als pares dels/de 

les alumnes participants. 

 

7.3 Excursió de final d’estudis 

Pel que fa a excursions de final de curs, es podran fer: una al final de 4rt 

d’ESO, una al final de 2n de Batxillerat i una al final de 2n de cicles formatius, 

sempre  quan hi hagi quòrum suficient de participació. 

La Junta Directiva procurarà encarregar la seva organització a un professor 

del centre (preferentment el coordinador d’activitats). El viatge ha de 

comptar amb l’aprovació del Consell Escolar, que serà denegada quan 

s’estimi que l’excursió no té elements formatius. 

Així mateix, el Consell Escolar, a proposta del Cap d’Estudis, podrà denegar 

l’autorització per a realitzar el viatge de final del curs a qualsevol alumne 

amb antecedents de mal comportament considerats de risc per a la bona 

convivència del grup i el correcte desenvolupament de les activitats 

programades. L’alumne afectat, representat pel seu tutor acadèmic, podrà 

presentar davant al Consell Escolar les al·legacions que estimi oportunes. Els 

alumnes autoritzats a efectuar l’excursió de final de curs, podran organitzar, 

sota la seva responsabilitat o la dels pares o tutors legals quan siguin menors 

d’edat, activitats dirigides a recaptar aportacions voluntàries que els ajudin a 

finançar el seu viatge, sempre que es compleixin els següents 

condicionaments: 

No interferència en l’activitat acadèmica del centre. 

Respecte de la llei, i obtenció dels permisos administratius preceptius, quan 

s’escaigui. 

Destinació exclusiva de les aportacions obtingudes a les despeses 

d’organització i realització del viatge. 

Els documents que s’han de lliurar a Direcció d’estudis són els mateixos que 

en el cas de les excursions culturals. 

Un cop sigui aprovada l’excursió, els pares seran informats de tots els detalls 

per part dels organitzadors/res. 

 

7.4 Dietes del professorat. 

Els professors que acompanyin alumnes en les activitats autoritzades pel 

Consell Escolar, a realitzar fora del centre, així com els que realitzin encàrrecs 
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de serveis determinats per la Direcció, tindran dret a cobrar les dietes que 

escaiguin sempre que hi hagi hagut una despesa. 

En el cas de les despeses de les activitats s’incorporaran com una despesa 

més de l’activitat, i en el cas dels encàrrecs de la Direcció, es consideraran 

despeses de centre. 

En el cas d’activitats de matí i tarda, o de tarda i nit, es pagarà mitja dieta. 

En activitats de matí a nit, es pagarà una dieta complerta. 

Si l’Institut o l’AMPA determinen alguna subvenció aquesta serà independent 

de les dietes del professorat i es restarà de l’import total de l’excursió. 

Secció 4. Gàrdies i vigilància de l’esbarjo. 

11..--  EEll  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa  mmiirraarràà  eell  ffuullll  ddee  ffaalltteess  ddee  pprrooffeessssoorrss//rreess  ppeerr  aall  ddiiaa  

qquuee  llii  ppeerrttooqquuii  ii  ffaarraann  lleess  ssuubbssttiittuucciioonnss  ccoorrrreessppoonneennttss  ddee  ffoorrmmaa  rroottaattiivvaa..    

  

22..--  SSii  nnoo  eessttàà  nnoottiiffiiccaaddaa  ccaapp  ffaallttaa  ddee  pprrooffeessssoorrss  vveettllllaarràà  ppeerr  ttootteess  lleess  

ddeeppeennddèènncciieess  ddeell  cceennttrree  ppeerr  aasssseegguurraarr--ssee  qquuee  ttoottss  eellss  aalluummnneess  eessttaann  aa  llaa  

sseevvaa  aauullaa  aammbb  nnoorrmmaalliittaatt..    

  

33..--  EEll  pprrooffeessssoorraatt  qquuee  pprreevveegguuii  qquuee  ffaallttaarràà  aa  ccllaassssee  ddeeiixxaarràà  ffeeiinnaa  aa  ffeerr  ppeerr  aall  

sseeuu  aalluummnnaatt  ddiirreeccttaammeenntt  aa  llaa  iinnttrraanneett  oo  aall  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa..  EEll  

pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa  sseerràà  ll’’eennccaarrrreeggaatt  ddee  ttrraannssmmeettrree--llaa  aallss  aalluummnneess  

ccoorrrreessppoonneennttss  ii  ttoorrnnaarr--llaa  aall  ccaallaaiixx  ddeell  pprrooffeessssoorr  ssuubbssttiittuuïïtt,,  ssii  ééss  ccoonnvveenniieenntt..  

  

44..--  EEll  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa  ss’’ooccuuppaarràà  ddeell  nnoorrmmaall  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  lleess  

aaccttiivviittaattss  ddoocceennttss;;  eennttrree  aallttrreess  ccoosseess  sseerràà  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  qquuee  eellss  aalluummnneess  

ffaacciinn  llaa  ffeeiinnaa  qquuee  eellss  hhaa  ddeeiixxaatt  eell  pprrooffeessssoorr  aabbsseenntt..  TTaannmmaatteeiixx  pprrooccuurraarràà  

ssoolluucciioonnaarr  qquuaallsseevvooll  eevveennttuuaalliittaatt  qquuee  ssuurrttii  dduurraanntt  ll’’hhoorraa  ddee  gguuààrrddiiaa..  

  

55..--  CCaaddaa  pprrooffeessssoorr//aa  ddee  gguuààrrddiiaa  ccoonnssuullttaarràà  eell  lllliibbrreett  ddeellss  hhoorraarriiss  ppeerr  ssaabbeerr  

qquuiinn  ggrruupp  hhaa  ddee  ssuubbssttiittuuiirr..    

  

66..--  CCaaddaa  pprrooffeessssoorr//aa  dduurraanntt  ll’’hhoorraa  ddee  gguuààrrddiiaa  ppooddrràà  ssaabbeerr  oonn  ssóónn  eellss  aallttrreess  

pprrooffeessssoorrss..  PPeerr  aaiixxòò  ffiigguurraarràà  aa  llaa  ssaallaa  ddee  pprrooffeessssoorrss  uunn  lllliibbrreett  aammbb  eellss  hhoorraarriiss  ddee  

ttoottss  eellllss..  

  

77..--  AA  ccaaddaa  hhoorraa  lleeccttiivvaa  eess  pprrooccuurraarràà  qquuee  hhii  hhaaggii,,  aallmmeennyyss,,  ttrreess  pprrooffeessssoorrss  ddee  

gguuààrrddiiaa  ii  mmaaii  nn’’hhii  hhaauurràà  mmeennyyss  ddee  ddooss..    

  

88..--  EEll  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa  ccoommuunniiccaarràà  aallss  aalluummnneess  lleess  aabbssèènncciieess  ddeellss  

pprrooffeessssoorrss//rreess  qquuee  eellss  aaffeeccttiinn..  

  

99..--  EEllss  aalluummnneess  qquuee  nnoo  ttiinngguuiinn  ccllaassssee  rroommaannddrraann  aa  ll’’aauullaa  ppeerr  eessttuuddiiaarr  oo  

ttrreebbaallllaarr,,  ttoott  rreessppeeccttaanntt  eell  ssiilleennccii  ddee  lleess  aallttrreess  ccllaasssseess..  EEnn  ccaapp  ccaass  nnoo  eess  

ppoorrttaarràà  eellss  aalluummnneess  aa  llaa  bbiibblliiootteeccaa  aa  nnoo  sseerr  qquuee  eell  nnoommbbrree  ddee  pprrooffeessssoorrss  ddee  

gguuààrrddiiaa  ssiigguuii  iinnffeerriioorr  aall  nnoommbbrree  ddee  ggrruuppss  qquuee  ss’’hhaa  ddee  gguuaarrddaarr  ii  eenn  aaqquueesstt  ccaass  

uunn  pprrooffeessssoorr  ddee  gguuààrrddiiaa  ccaallddrràà  qquuee  ssee’’nn  ffaaccii  ccààrrrreecc..  
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EEllss  aalluummnneess  ddeell  cciiccllee  ssuuppeerriioorr  ppooddrraann  mmaarrxxaarr  aa  ccaassaa  oo  rroommaannddrree  aa  llaa  ccllaassssee  

ppeerròò  eenn  ccaapp  ccaass  eessttaarr  aall  ppaassssaaddííss..  

  

1100..--  EEll  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa  ffaarràà  ddiivveerrssooss  rreeccoorrrreegguuttss  ppeell  CCeennttrree  ppeerr  ttaall  ddee  

ccoommpprroovvaarr  ii  rreessoollddrree  qquuaallsseevvooll  ppoossssiibbllee  iinncciiddeenntt..  

  

1111..--  EEll  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa  ssiiggnnaarràà  eenn  eell  ffuullll  ddee  gguuààrrddiieess  ppeerr  jjuussttiiffiiccaarr  llaa  

sseevvaa  aassssiissttèènncciiaa..  LLeess  hhoorreess  ddee  gguuààrrddiiaa  sseerraann  iinncclloosseess  eenn  llaa  ddeeddiiccaacciióó  ddee  

ccaaddaa  pprrooffeessssoorr//aa  ii,,  ppeerr  ttaanntt,,  ssóónn  dd’’oobblliiggaatt  ccoommpplliimmeenntt  ccoomm  llaa  rreessttaa  ddee  lleess  

hhoorreess..  

  

En els esbarjos el professorat de guàrdia haurà de fer baixar l’alumnat que 

quedi pels passadissos cap al pati o bé al passadís de la biblioteca. Els 

alumnes de batxillerat i de cicles podran quedar-se dins la classe treballant o 

bé asseguts als bancs del passadís. Al mateix temps si veu alguna classe 

oberta la tancarà (tot i que és responsabilitat del professor sortint de l’aula).  

Per tal de vetllar perquè els alumnes d'ESO no tornin a pujar a les aules, fins 

que no soni la música que indica que cal començar a preparar-se per a la 

nova classe, un o dos dels professors de guàrdia se situaran estratègicament 

en el replà del primer pis, controlant les escales.  

La resta dels professors de guàrdia sortiran al recinte del camp escolar per 

vigilar que no hi hagi cap incident. Aniran davant del Gili Gaya on es 

trobaran amb professorat de guàrdia dels altres dos centres del Camp 

Escolar. Des d’allí es distribuiran per tres zones, de manera que en cada zona 

hi hagi un professor de cada centre. 

Secció 5. De les absències. 

Professorat: 

Ha de seguir la Normativa vigent en quant a la sol·licitud de permisos i ho 

farà a través de la Intranet del centre; direcció ja li contestarà al respecte. 

Per justificar els permisos tanmateix a d’entregar els documents que 

pertoquin a Direcció.  

En el cas de que l’absència no es pugui comunicar amb antelació per ser 

una urgència, caldrà sempre parlar via telefònica amb algú de l’equip 

Directiu per comunicar-ho. 

El registre de les absències del professorat es dura des de Direcció i es 

comunicarà a través de l’aplicatiu que hi ha a tals efectes als Serveis 

Territorials.  

 

Secció 6. Horaris del centre. 
Els horaris del centre durant una setmana habitual són: 

El centre està obert :  

De 8 hores  a 22 hores (dilluns, dimarts i dijous) 

De 8 hores a 20 hores(dimecres) 

De 8 hores a 16 hores divendres 
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Els horaris lectius son: 

ESO, BATXILLERAT i CICLES:  

 8,30 a 15,00 h.  de dilluns a divendres 

EREE 

Dilluns, dimarts i dijous de 18:00 h. a 22 h. 

 

Secció 7. Actuacions en el supòsit d’absentisme de l’alumnat. 

LLaa  iinntteerrvveenncciióó  eenn  ccaass  ddee  ll’’aabbsseennttiissmmee  eessccoollaarr  ddeess  ddee  eell  cceennttrree  ttéé  lleess  sseeggüüeennttss  

eettaappeess::  

  

11..  PPrreevveenncciióó::    

--  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  cceennttrreess  ddee  pprriimmààrriiaa,,  

--  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  ll’’EEAAPP  

--  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  llaa  ffaammiilliiaa,,  

--  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  eellss  sseerrvveeiiss  ddee  ll’’eennttoorrnn  

22..  DDeetteecccciióó    

--  ccoonnttrrooll  ddee  ffaalltteess  aassssiissttèènncciiaa  

--  ddeerriivvaacciióó  ddeell  ccaass  

33..  IInntteerrvveenncciióó  

--  AAtteenncciióó  iinnddiivviidduuaall  

--  EEnnttrreevviisstteess  ffaammiilliiaarrss  

--  CCoooorrddiinnaacciióó  aammbb  EEAAPP  

--  CCoooorrddiinnaacciióó  aammbb  eellss  sseerrvveeiiss  eexxtteerrnnss  

44..  DDeessvviinnccuullaacciióó  

  

NNoottaa::  PPeerr  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó  vveeuurree  PPllaa  ddee  CCoonnvviivvèènncciiaa  

 

Secció 8. Seguretat, higiene i salut. 
En quant a seguretat cada any es fan les següents actuacions amb la 

direcció del Coordinador/a de Riscos Laborals: 
 Actualització del Pla d’evacuació del Centre. 

 Realització del Simulacre d’evacuació del Centre i posterior informe. 

 Revisió i reposició de la senyalització de les vies d’evacuació del 

centre. 

 Revisió i reposició dels itineraris d’evacuació des de cada aula. 

 Reposició cada quadrimestre de les farmacioles del Centre. 

 Revisió anual de tots els extintors del Centre. 

 

El Pla d’evacuació del centre és el document  on es recull tot el que cal 

saber en cas d’una emergència greu.. 

Al finalitzar  cada curs escolar la Coordinador/a de Riscos Laborals farà una 

memòria. 

La higiene del centre és responsabilitat de la empresa contractada a tal 

efecte i el secretari és el que gestiona i es coordina amb l’empresa. També 
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durant el dia hi ha una persona del personal del PAS encarregada 

d’aquestes funcions.  

 

El servei de infermeria és un cop al mes. Des de les tutories o la TIS es 

comunica i s’informa als alumnes del servei i, si cal,  es coordina la visita. 

 

Secció 9. Protocol a seguir en cas d’un accident en el centre. 
1.- Avaluar la gravetat de l'accident per determinar els passos a seguir: 

 

A- Si l'accident es considera lleu, es realitzen els primers auxilis i es dóna per 

finalitzada l’actuació. 

B- En cas que l'accident es consideri greu però traslladar-lo en taxi no ha de 

suposar un agreujament de les lesions, s'acompanya l'accidentat a 

consergeria per traslladar-lo a un centre mèdic. 

C- Si al contrari, l’accident es considera molt greu i les lesions poden 

agreujar-se en el trasllat, s'esperarà al costat de  l'accidentat, sense moure’l,  

a l'espera de l'ambulància.  

 

En cas de dubte entre els supòsits B o C, s'optarà pel C. 

 

22..--  EEnn  eell  ccaass  BB,,  eell  pprrooffeessssoorr  qquuee  ffeeiiaa  ccllaassssee  aa  ll’’aalluummnnee  oo  eell  qquuee  eessttiigguuii  pprroopp  ddee  

ll’’aacccciiddeennttaatt  ttrruuccaarràà  aa  ccoonnsseerrggeerriiaa  ppeerr  aavviissaarr  ddeellss  ffeettss  ii  nnoottiiffiiccaarràà  eell  nnoomm  ddee  

ll''aacccciiddeennttaatt..    

  

33..--  EEnn  eell  ccaass  CC,,  eell  pprrooffeessssoorr  qquuee  eess  ttrroobbii  aall  lllloocc  ddee  ll’’aacccciiddeenntt,,  nnoo  eess  mmoouurràà  ddeell  

ccoossttaatt  ddee  ll’’aacccciiddeennttaatt,,  eevviittaarràà  ll’’aagglloommeerraacciióó  ddee  tteessttiimmoonniiss,,  ttrraannqquuiill··lliittzzaarràà  llaa  

vvííccttiimmaa,,  ii  ddiirràà  aa  aallggúú  ddeell  sseeuu  eennttoorrnn  ((pprrooffeessssoorr  oo  aalluummnnee  qquuee  aavviissii  aa  llaa  

ccoonnsseerrggeerriiaa  eell  mmééss  rrààppiidd  ppoossssiibbllee,,  iinniicciiaanntt  eellss  pprriimmeerrss  aauuxxiilliiss  ssii  ffooss  

ppoossssiibbllee//nneecceessssaarrii))..  

  

33..--  AA  ccoonnsseerrggeerriiaa  ssooll··lliicciittaarraann  eell  mmiittjjàà  ddee  ttrraannssppoorrtt..  DDeell  ccoosstt  ddeell  vviiaattggee  eenn  ttaaxxii  

ssee’’nn  ffaarràà  ccààrrrreecc  eell  cceennttrree,,  qquuee  aabboonnaarràà  ll’’iimmppoorrtt  aall  pprrooffeessssoorr  ddee  gguuààrrddiiaa  

aaccoommppaannyyaanntt  ((ccaall  ddeemmaannaarr  uunnaa  ffaaccttuurraa  oo  jjuussttiiffiiccaanntt))..  

 

Consergeria traslladarà l'avís:  

a) als pares o tutors legals, que hauran d’acudir a l’hospital i fer-se càrrec del 

seu fill/a. En casos d’accident molt greu serà la direcció del centre qui 

avisarà a la família.  

Quan els pares o tutors legals hagin arribat a l’hospital, el professor de 

guàrdia tornarà al centre, també en taxi, i esborrarà el seu nom del full de 

guàrdies per notificar el seu retorn al centre. 

b) a secretaria, perquè comencin a preparar la documentació de 

l'assegurança escolar 
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cc))  aall  pprrooffeessssoorraatt  ddee  gguuààrrddiiaa,,  ppeerrqquuèè  uunn  dd’’eellllss  ppuugguuii  aaccoommppaannyyaarr  

ll''aacccciiddeennttaatt..  EEllss  aallttrreess  pprrooffeessssoorrss  ddee  gguuààrrddiiaa  aannoottaarraann  eenn  eell  ffuullll  ddee  ffaalltteess  ddee  

pprrooffeessssoorrss  ll’’aabbssèènncciiaa  ddeell  sseeuu  ccoommppaannyy//aa  dduurraanntt  lleess  sseeggüüeennttss  hhoorreess  ddee  ccllaassssee    

ppeerrqquuèè  eell  ppuugguuiinn  ssuubbssttiittuuiirr..  

dd))  aa  ddiirreecccciióó,,  qquuee  eessttaarràà  ppeennddeenntt  ddee  ttoott  eell  pprrooccééss..  

 

En el supòsit C, una vegada realitzats els quatre avisos, si l’accident a 

esdevingut al pavelló, un conserge agafarà les claus del Camp Escolar i anirà 

a obrir la porta de vehicles del carrer Ton Sirera (costat de l’INS Gili Gaya), on 

esperarà l'ambulància fins que arribi. Tot seguit, acompanyarà l’ambulància 

fins al pavelló per dins del pati.  

La porta corredissa gran del pavelló ja estarà oberta per permetre l’accés al 

seu interior. D’això, se n’ha de responsabilitzar el professor del grup. 

 

Si algun avís es demora, cal prioritzar baixar a obrir la porta del carrer Ton 

Sirera. Tanmateix, aquests avisos es continuaran realitzant per part de l’altre 

conserge, o en cas de trobar-se sol, es comunicarà a direcció o a secretaria 

perquè es pugui finalitzar la tasca dels avisos. 

 

4.- El professor de guàrdia es traslladarà al més aviat possible fins al lloc on es 

trobi l'accidentat. 

 

5.- Els administratius, quan tinguin la documentació preparada, la portaran al 

lloc on es trobi l’accidentat. 

 

Atenció fora de l’horari lectiu, dels alumnes accidentats al centre: 

Si passades les 15h, quan finalitza l’horari lectiu , la família no ha acudit a 

l’hospital per fer-se càrrec del seu fill/a, el professorat de guàrdia que l’haurà 

acompanyat trucarà a l’institut per localitzar algun membre de l’equip 

directiu perquè se’n faci responsable des d’aquell moment.  

El membre de l’equip directiu anirà al centre d’hospitalització, i, si passat un 

temps prudencial i lògic d’espera, la família encara no s’ha posat en 

contacte amb el centre per donar alguna explicació que justifiqui el seu 

retard, i, per tant, no ha acudit a l’hospital, s’haurà d’avisar la guàrdia 

urbana (segons les indicacions del Departament d’Ensenyament), i aquesta 

activarà el seu propi protocol d’actuació per a aquests casos.  

 

 

Secció 10. Normativa menjador . 
 

El menjador és una activitat extraescolar organitzada per l’AMPA i inclosa 

dins les activitats del centre. Està supervisada i dirigida per un coordinador de 

les activitats extraescolars i que fa les funcions de monitor de menjador i és 

responsable del seu funcionament. És aquesta figura, amb el recolzament de 

l’equip directiu i de l’AMPA, qui vetllarà per l’aplicació de la següent 

normativa. 

1. El menjador està organitzat  per zones segons el tipus de menjar: 
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a. Menú: al costat d’on es serveix la safata de menjar. 

b. Tupper: al costat de la zona del microones.  

 

2. Es podrà fer un ús silenciós i responsable del mòbil en la zona habilitada 

un cop acabat de dinar. 

 

3. Cal utilitzar en el menjador un to de veu adequat i que no molesti a la 

resta de persones que estan menjant. 

 

4. Cal evitar aixecar-se per qualsevol cosa; si es necessita quelcom 

alimentari el personal de menjador està a la seva disposició per 

apropar-los-hi sense tenir la necessitat d’estar de peu.  

 

5. L’ús dels lavabos es realitzarà abans d’entrar al menjador o a l’acabar. 

 

6. L’horari del menjador és de 15 a 15:45 hores; un cop acabat aquest 

horari accediran directament a l’activitat. No es podrà sortir al pati si 

s’acaba abans de dinar, doncs l’alumnat no estaria vigilat. 

 

7. Cal dirigir-se al coordinador d’activitats i al personal del menjador amb 

respecte i bons modals. 

 

8. Deixar cadires i taules recollides. 

 

 

Per qualsevol dubte o suggeriment us podeu adreçar al següent correu 

electrònic: ampainsjoanoro@gmail.com  

 

 

CAPÍTOL 2.  

DE LES QUEIXES I RECLAMACIONS. 

Secció 1. Actuacions en cas de queixes sobre la prestació de 

servei que qüestionin l’exercici professional del personal del 

centre. 
 

Els escrits de queixa sobre l’exercici professional d’una persona que presta 

serveis en un centre públic del Departament d’Ensenyament han d’adreçar-

se a la direcció del centre i han de contenir el que es descriu en els paràgrafs 

següents, i seguir el procediment que es descriu. 

 

1.- Presentació i contingut de l'escrit de queixa o denúncia. 

L'escrit normalment es presentarà al registre d'entrada del centre, adreçat a 

la direcció, i haurà de contenir: 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- identificació de la persona o persones que el presenten; 

- contingut de la queixa, enunciat de la manera més precisa possible (amb 

especificació dels desacords, de les irregularitats, de les anomalies, etc., que 

qui presenta la queixa creu que s'han produït per acció o omissió del 

professor o d'un altre treballador del centre a què es refereixen);  

- data i signatura. 

 

Així mateix, es recomana que l'escrit vagi acompanyat de totes les dades, 

documents i altres elements acreditatius dels fets, actuacions o omissions a 

què es faci referència. 

 

2.- Actuació de la direcció del centre davant de l'escrit.  

Correspon a la direcció:  

- rebre la documentació i estudiar-la;  

- directament, o a través d'altres òrgans del centre si fa al cas, obtenir indicis i 

sempre que sigui possible fer comprovacions per arribar a evidències sobre 

l'ajustament dels fets exposats a la realitat;  

- traslladar còpia de l'escrit de queixa rebut al professor o treballador afectat, 

i demanar-li un informe escrit precís sobre els fets objecte de la queixa, així 

com l'aportació de la documentació provatòria que consideri oportuna. 

L'informe escrit es pot substituir per una declaració verbal de la persona 

afectada que es recollirà per escrit en el mateix moment que la formuli, es 

datarà i la signarà, com a mínim, la persona afectada. En tot cas, la direcció 

ha de vetllar perquè el procediment específic establert al centre prevegi 

escoltar l'interessat;   

- estudiar el tema amb la informació així recollida i, si la direcció ho considera 

oportú, demanar l'opinió d'òrgans de govern i/o de participació del centre 

sobre el fons de la qüestió;  

- dur a terme totes les actuacions d'informació, d'assessorament, de 

correcció i, si fa al cas, d'aplicació dels procediments de mediació, en el 

marc de les funcions que la direcció té atribuïdes com a representant de 

l'Administració en el centre, a la qual correspon vetllar pel compliment de la 

normativa i exercir la prefectura del personal que hi té adscrit;  

- contestar per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de 

recepció, comunicant-los la solució a què s'ha arribat o, si escau, la 

desestimació motivada de la queixa. Com a mínim, cal contestar al primer 

signant de la denúncia, i fer constar en l'escrit de resposta informació sobre 

quin és el següent nivell al qual poden acudir si no queden satisfets per la 

resolució adoptada (o les actuacions empreses) per la direcció del centre. 

En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, 

s'haurà d'abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap d'estudis. 

3.- Actuacions posteriors i arxivament de la documentació. 

Conclosa l'actuació de la direcció, es podrà informar la direcció dels Serveis 

Territorials de la incidència produïda i la solució que se li ha donat. En tot cas, 

la documentació generada quedarà arxivada, en original o còpies 
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autenticades, a la direcció o la secretaria del centre, a disposició de la 

Inspecció d'Ensenyament. 

Un escrit de denúncia presentat al centre s'ha de poder resoldre, en primera 

instància, en l'àmbit de la institució escolar. És per això que el tràmit 

d'informar la direcció dels Serveis Territorials només s'ha de considerar com un 

tràmit potestatiu de la direcció. Si la persona denunciant reitera 

posteriorment en la queixa o denúncia davant dels Serveis Territorials o, si 

formalment escau, hi presenta una reclamació, cas en què la direcció del 

centre serà posteriorment requerida des dels Serveis Territorials perquè aporti 

la informació i documentació a partir de la qual havia resolt en primera 

instància. 

Secció 2. Reclamacions sobre qualificacions obtingudes al llarg 

del curs. 
 

D’acord amb l’article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 

279/2006, de 4 de juliol, els alumnes —o els seus pares, mares o tutors legals, 

en el cas que siguin menors d’edat— tenen dret a sol·licitar aclariments per 

part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o finals, així com 

a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 

d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o de l’etapa. 

 

A) Per alumnes d'ESO i Batxillerat. 

Reclamacions de notes obtingudes durant el curs. 

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si 

no es resolen directament entre el professor/a i l’alumne/a afectats, es 

presentaran al tutor/a, el qual les traslladarà al departament, seminari o 

òrgan equivalent que correspongui per tal que s’estudiïn. En tot cas, la 

resolució definitiva correspondrà al professor o professora i la reclamació i la 

resolució adoptada es faran constar en el llibre d’actes del departament o 

seminari, o registre documental amb funció equivalent, i es comunicaran a 

l’equip docent del grup corresponent. 

 

Reclamacions de notes finals. 

Per a les qualificacions finals de curs els centres establiran un dia, posterior a 

la realització de les avaluacions finals de juny i de setembre, en què els 

professors i professores estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. 

 

Si l’alumne o alumna no està d’acord amb la resolució dels professors quant 

a les qualificacions de les matèries, podrà reiterar la reclamació en un escrit 

adreçat al director o directora i presentat el mateix dia o l’endemà. També 

podran adreçar directament al director o directora, en el mateix termini, 

reclamacions contra les decisions relatives a la promoció de curs o 

l’acreditació final d’etapa. 

 

Un cop presentada la reclamació al director/a, se seguirà la tramitació 

següent: 
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a. Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, el director o 

directora la traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que 

correspongui, per tal que, en reunió convocada a tal fi, estudiï si la 

qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i 

formuli la proposta pertinent. Si consta només d’un o dos membres, l’òrgan 

s’ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director o directora designi 

(entre els professors d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs 

directius). Les reclamacions formulades i la seva proposta raonada de 

resolució es faran constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o 

en el registre documental de funció equivalent. 

Vista la proposta formulada per l’òrgan i l’acta de la sessió d’avaluació en 

què l’equip docent atorgà les qualificacions finals, el director o directora 

podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió 

de l’equip docent. En aquest últim cas resoldrà en vista dels elements abans 

esmentats i de la proposta que faci l’equip docent en la reunió 

extraordinària, les deliberacions del qual constaran en una acta singular 

elaborada a tal efecte. 

 

b. Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o 

acreditació final de l'etapa, el director podrà resoldre directament la 

reclamació en vista de l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip docent 

atorgà les qualificacions finals, o bé convocar una nova reunió de l’equip 

docent. En aquest últim cas, resoldrà en vista de l’acta de la sessió 

d’avaluació en què l’equip docent atorgà les qualificacions finals i de la 

proposta que formuli l’equip docent en la reunió extraordinària, les 

deliberacions del qual també constaran a l’acta elaborada a tal efecte. 

També tindrà en compte, si escau, la documentació generada en el cas que 

l’alumne/a hagués presentat prèviament recurs contra les qualificacions 

finals de les matèries, el procediment del qual ha quedat descrit a l’apartat 

a. 

 

c. La resolució del director o directora es notificarà a l’interessat o 

interessada. En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en 

diligència signada pel director o directora, l’acta d’avaluació corresponent i 

la modificació es comunicarà a l’equip docent del grup. 

 

d. Contra la resolució que el director o directora doni a la reclamació 

l’alumne o alumna —o, si aquest/a és menor d’edat, el seu pare, mare o 

tutors legals— podrà recórrer davant la direcció dels serveis territorials, en 

escrit del recurrent presentat per mitjà de la direcció del centre, en el termini 

de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. 

Aquesta possibilitat s’haurà de fer constar en la notificació de resolució que 

el centre fa arribar a l’interessat o interessada. 

En el cas que l’interessat o interessada presenti recurs contra la resolució del 

centre, el director o directora el trametrà en els tres dies hàbils següents als 

serveis territorials, juntament amb la documentació següent: 

• còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre, 

• còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne/a, 
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• còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi analitzat la reclamació, 

• còpia de la resolució del director o directora del centre,  

• còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per 

l’alumne o alumna al llarg de l’etapa, 

• qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director/a o a petició 

de l’interessat, es consideri pertinent adjuntar. 

 

e. La Inspecció d’Educació elaborarà un informe que inclourà tant els 

aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el 

fons de la qüestió reclamada. Quan de l’informe i de la documentació se’n 

desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment 

d’avaluació, si la direcció dels serveis territorials ho considera necessari pot 

encarregar aquesta tasca a una comissió formada per un professor o 

professora del centre que no hagi estat responsable directe de la 

qualificació objecte de reclamació, proposat pel director o directora del 

centre, un professor o professora d’un altre centre i un inspector o inspectora, 

proposats per la Inspecció d’Educació. D’acord amb l’informe de la 

Inspecció i, si escau, de la comissió, la direcció dels serveis territorials ho 

resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat, per mitjà de la direcció 

del centre. En el cas que la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en 

diligència signada pel director o directora, l’acta d’avaluació corresponent i 

la modificació es comunicarà a l’equip docent del grup. 

 

f. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que el professorat 

mantingui un registre de tots els elements que ha utilitzat per avaluar i cal que 

conservi en el centre, o que hagi retornat als alumnes (que els hauran de 

conservar fins a final de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a 

l’avaluació continuada. Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als 

alumnes i les proves extraordinàries, si s'escau, s’hauran de conservar fins al 30 

de setembre del curs posterior. Transcorregut aquest termini, i si no estan 

relacionats amb la tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, 

podran ser destruïts, o retornats als alumnes si aquests així ho havien demanat 

prèviament. 

 

 

B) Per alumnes de Cicles Formatius i Regim Especial d'Esports. 

Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a 

l’alumne/a al final de cada crèdit, si no les resol directament la junta 

d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director/a del centre en el 

termini de dos dies lectius. El director/a traslladarà la reclamació al 

departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió 

convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord 

amb els criteris d’avaluació per ell establerts i formuli la proposta pertinent. Si 

consta tan sols d’un o dos membres, l’òrgan s’ampliarà, fins a tres, amb els 

professors que el director/a designi (entre els professors d’altres matèries del 

mateix àmbit o entre els càrrecs directius). A la vista de la proposta que 

formuli i de l’acta de la junta d’avaluació, el director/a resoldrà la 

reclamació. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada es faran 
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constar a l’acta d’avaluació corresponent i es notificaran per escrit a la 

persona interessada. En la notificació s’indicaran els terminis i el procediment 

per recórrer que s’indica a continuació. 

 

Si l’alumne/a (o els seus pares o tutors legals si és menor d’edat) no està 

d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació, en el termini de cinc 

dies, mitjançant un escrit, que es presentarà al centre, adreçat a la direcció 

dels serveis territorials i se seguirà el procediment que es detalla tot seguit: 

 

• El centre el trametrà, en els tres dies hàbils següents, als serveis territorials, 

conjuntament amb una còpia de les actes d’avaluació i la documentació 

complementària, a fi que la Inspecció d’Educació n’emeti informe. Aquest 

informe inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament 

de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. 

• Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de 

revisar la qualificació o el procediment d’avaluació, si la direcció dels serveis 

territorials ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una 

comissió integrada per un professor o professora del centre que no hagi 

participat en l’avaluació, un professor/a d’un altre centre i un inspector/a 

proposat per la Inspecció d’Educació. 

• Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, la direcció dels 

serveis territorials resoldrà definitivament amb notificació a l’interessat o 

interessada, per mitjà de la direcció del centre. El que resulti de la resolució 

final de la reclamació s’haurà d’incorporar, amb la diligència corresponent, 

a l’acta d’avaluació a què es refereixi. 

 

 

CAPÍTOL 3.  

SERVEIS ESCOLARS. 

 

Secció 1. Servei de menjador. 
El centre disposa de servei de menjador. Tot l'alumnat, personal docent i 

personal d'administració i serveis tindrà accés a aquest servei, que és de 

caràcter opcional. Aquest servei de menjador es prestarà dins de les 

instal·lacions del centre. La gestió del servei de menjador del centre es fa 

mitjançant la concessió a una empresa del sector. El preu del menú es 

revisarà cada any, però en cap cas serà superior al establert pel 

Departament d'Ensenyament. El mateix Departament d'Ensenyament 

elabora les recomanacions nutricionals i assessora a l'empresa contractada 

del servei de menjador, juntament amb el Departament de Sanitat i 

Seguretat Social. 

La direcció del centre vetllarà per que es compleixin les mesures de seguretat 

i de salubritat de les instal·lacions corresponents. També informarà els pares i 

mares abans de l'inici de curs del Pla de funcionament (o Protocol de 

menjador) del servei escolar de menjador. 



NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT                                                           INS JOAN ORÓ                                                             

 

43 

 

 

Aquest Protocol de menjador es resumeix en: 

- El cost del menú del curs escolar s'informarà a principi de curs i mai serà 

superior al màxim estipulat pel departament d'Ensenyament. 

- El Servei de menjador es pagarà anticipadament. 

- Formes de pagament: Els alumnes que desitgin gaudir del servei de forma 

continuada durant el curs, entre el 15 i el 18 de setembre, han d’especificar 

quin tipus de pagament fan anar. 

Opció a) Domiciliació bancària. Cal comunicar a secretaria el número de 

compte. 

Opció b) Recollint cada mes el rebut de la secretaria de l’institut i retornant-lo 

amb el diners corresponents de la quota la darrera setmana de cada mes. 

En cas que sigui aquesta l’opció desitjada, al voltant del 15 de setembre s’ha 

de recollir de secretaria el rebut corresponent al mes de setembre i octubre. 

 

Si es vol fer ús del servei de menjador de forma esporàdica es podrà 

comunicar directament a la cafeteria del centre, a l’hora del primer esbarjo i 

efectuar el pagament directament allí. 

 

- Els dies de menjador que els alumnes es quedin seran els mateixos durant 

tot l’any en cas de ús continuat del servei. 

- En cas que un alumne falti al servei només es pot demanar la devolució de 

l’import de menjador si es tracta d’una setmana o més; amb un motiu 

degudament justificat. Per això caldrà que es posi en contacte amb la 

direcció del centre. 

- El monitor de menjador controlarà la llista dels alumnes que es quedin al 

servei, així com les possibles faltes d’assistència i les comunicarà a direcció. 

- Dels dies 5 al 10 de cada mes es giraran els pagaments domiciliats. 

- No es servirà cap menú que tingui rebuts pendents. 

 

Secció 2. Servei de transport escolar. 
Actualment el centre no disposa de transport escolar. 

 

Secció 3. Altres serveis del centre. 
El centre disposa d'altres serveis com ara: 

 Aparcament i penjadors de bicicletes, tant dins com fora del centre. 

Aquest servei és gratuït. 

 Taquilles. Estan distribuïdes per totes les plantes. Són gratuïtes per als 

alumnes de 1r d'ESO i per tots els alumnes que paguen la quota de 

l'AMPA. 

 Servei de mediació escolar. Disponible per tots els alumnes del centre i 

gratuït. 

 Taller d'estudi assistit. Gratuït. 
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 CAPÍTOL 4.  

GESTIÓ ECONÒMICA. 

Secció 1. Organització pressupostària i extrapressupostària. 

La gestió econòmica del centre està organitzada en dues grans parcel·les. 

D’una banda, la gestió de les partides pressupostàries, i d’altra, les 

extrapressupostàries. 

La part extrapressupostària inclou les partides següents: 

IVA 

IRPF 

Drets pendents d’aplicació 

Assegurança escolar obligatòria 

Celebracions finals etapa educativa 

Sortides fora del centre. 

Comandaments per la porta del aparcament. 

Dinars i sopars de centre. 

Menjador escolar 

Premi Agustí Ricart 

Compra de llibres de text 

Taquilles per l’alumnat 

Premi Batxillerat 

Beca Paeria Punt d’Informació Juvenil 

Boc’n Rolls 

BTT CFGM Conducció 

Associació Esportiva Escolar 

Netbooks alumnat 1x1 

La resta d’ingressos i despeses s’incorporen a la gestió pressupostària. 

Secció 2. Pressupost i modificacions pressupostàries. 

Aquestes partides pressupostàries es defineixen dins del pressupost anual de 

centre. Tot i que són unes partides força estables, cada any es fan petites 

modificacions en funció dels canvis en la vida del centre. 

El pressupost anual de centre s’elabora seguint les indicacions del 

Departament d’Ensenyament. 

Així, al mes de gener s’aprova un pressupost provisional, a l’espera de la 

confirmació al llarg del primer trimestre de dues dades fonamentals: la 

quantia de la dotació per a despeses de funcionament que atorga el 

Departament d’Ensenyament, i el romanent de centre que es coneix en 

liquidar l’any anterior. 

Coneguts aquests dos imports, es modifica el pressupost per reajustar-lo, al 

mes d’abril. 

A l’estiu, conegudes les aportacions que les famílies realitzen via AMPA, es 

tornen a reajustar les partides d’ingressos i despeses, realitzant una 2a 

modificació pressupostària al llarg del 3r trimestre del l’any. 
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Als mesos de novembre-desembre, es realitza una pre-liquidació econòmica 

i amb l’estimació del romanent que quedarà a final de l’any en curs, es 

poden plantejar inversions a realitzar abans d’acabar l’any. Si es el cas, es 

realitza una 3a modificació pressupostària per dotar de fons a les partides 

afectades. 

Independentment d’aquestes tres modificacions pressupostàries, si al llarg de 

l’any es detecta que alguna de les partides d’ingressos o despeses pot 

quedar amb dèficit, o apareix al centre un nou projecte o activitat que 

generi nous moviments econòmics, s’aprofiten les modificacions 

pressupostàries anteriorment descrites per incorporar-hi aquests canvis en el 

pressupost. 

Seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament, al llarg d’aquest 

procés s’escolten les aportacions i peticions que arriben a l’equip directiu des 

dels diferents sectors del consell escolar, així com del claustre de professorat, i 

s’atenen en la mesura de les possibilitats. 

Finalment, el Consell Escolar aprova tant el pressupost inicial com totes les 

modificacions posteriors. 

Secció 3. Liquidació del pressupost. 

A l’hora de liquidar el pressupost, i una vegada introduïdes les dades al 

programa SAGA, es revisa que dins del programa, totes les aportacions i 

factures hagin quedat cobrades o pagades respectivament, així com que 

estiguin imputades en SAGA al compte corrent/caixeta, a la partida 

pressupostària i al centre de cost corresponents. Feta aquesta feina, es 

liquida el pressupost i es coneix el romanent. 

Del romanent global es descompten els romanents afectats dels centres de 

cost vinculats a projectes, o estudis concrets, i que han de continuar en l’any 

posterior. Així queda destriat el romanent final de centre, que és del que 

realment disposa el centre com a tal per atendre despeses corrents de 

subminstraments, reparacions, inversions... 

Així, el romanent global s’incorpora com a ingrés a l’any posterior, i es 

reparteix per vincular-lo als centres de cost amb romanents afectats. El 

romanent final, aquell que no esta afectat a centres de cost concret, es 

vincula a un centre de cost romanent, que es destina a grans reparacions, 

inversions o necessitats puntuals, que són aprovades pel Consell Escolar. 

Secció 4. Gestió diària de la comptabilitat. 

Pel que fa al dia a dia, el protocol comptable segueix les pautes seguents: 

1. Els documents que arriben al centre són classificats i introduïts a la partida 

de SAGA corresponent. 

2. Una vegada registrades les obligacions i els drets, es procedeix al 

pagament de les factures no domiciliades. 

3. Una vegada realitzat aquest pagament, a l’extracte en excel dels 

comptes corrents i les caixetes d’efectiu es realitza un encreuament de les 

dades de manera que a l’extracte quedant registrades les dades de la 
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factura/aportació corresponent, i a la factura queden les dades de 

l’extracte per anotar-ho a SAGA. 

4. S’informa a SAGA del pagament/cobrament dels diferents documents 

comptables. 

5. S’arxiven els documents a l’espera de la liquidació del pressupost. 

Secció 5. Organització de la documentació econòmica. 

L’arxiu de la documentació econòmica està agrupat en: 

● Aportacions pressupostàries. 

○  Per entitat bancària. 

○  En efectiu. 

● Aportacions extrapressupostàries. 

○  Per entitat bancària. 

○  En efectiu. 

● Traspassos entre comptes propis. 

● Factures pressupostàries. 

○  Per entitat bancària. 

○  En efectiu. 

● Factures extrapressupostàries. 

○  Per entitat bancària. 

○  En efectiu. 

Cadascuna d’aquestes categories porta una numeració diferent correlativa 

que facilita la seva localització en cas de necessitat. 

Secció 6. Comptes corrents i caixetes. 

El centre té oberts 4 comptes corrents. El principal, on arriben els ingressos de 

les despeses de funcionament i on es cobren i paguen les despeses 

pressupostàries. Un segon destinat principalment a la recaptació de taxes de 

matrícula dels EREE i de les sortides del CFGM de Conducció de grups, així 

com de la gestió extrapressupostària. El tercer és pel camp escolar, per 

aquells anys en els que el Joan Oró funciona com a centre gestor de les 

despeses del pati. 

I paral·lelament, hi ha tres caixetes en efectiu, la vinculada al compte corrent 

principal, la de les operacions extrapressupostàries, i la del camp escolar. 

 

CAPÍTOL 5.  

GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA. 

Secció 1. De la documentacío acadèmico-administrativa. 

Documentació administrativa del professorat 

Davant de l’arribada al centre de nou professorat, s’obre un expedient 

individual per a cada professor, en el qual es van arxivant tots els documents 

oficials que es reben, des de nomenaments, reconeixement de triennis, 

sexennis, etc. 
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Una vegada el professorat causa baixa al centre, el professor passa a 

l’històric de professors i es guarda el seu expedient amb criteri cronològic de 

finalització de serveis al centre. 

En cas de que un professor torni a prestar serveis al centre, es recupera el seu 

expedient de l’arxiu. 

 

Preinscripció i matriculació dels estudis de règim general 

Cursos: 1r, 2n, 3r i 4rt. de l’ ESO,1r i 2n de  BATXILLERAT, 1r del CFGM de 

Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural, 1r i 2n del CFGS 

d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives. 

 

Període de Preinscripció: 

● Alumnat nouvingut al centre: 

○ En el període recollida de documentació de les preinscripcions 

es recullen les sol·licituds i s’arxiven provisionalment. 

○ Totes les preinscripcions presentades s’introdueixen a l’aplicació 

de Adminissió i vacants amb totes les dades dels alumnes. 

○ Publicació de llistats amb la baremació provisional. 

○ Atenció de les reclamacions a les baremacions. 

○ Llistat baremat definitiu un cop resoltes les reclamacions. 

○ Publicació de les llistes definitives amb l’alumnat admès. 

● Alumnat dell centre: 

○ Repartició a l’alumnat dels fulls per la confirmació de plaça. 

○ Recollida de la documentació dels nostres alumnes. 

 

Període de Matriculació: 

● Recollida de la resta de la documentació necessària només a 

l’alumnat admès. 

● Avís a l’alumnat admès que no formalitza la matrícula en el període 

legal. 

○ Si hi ha més oferta que demanda, comuniquem als alumnes per 

carta o telèfon l’avís per realitzar la matrícula. S’insisteix 

especialment en el cas de l’alumnat menor de 16 anys. 

○ Si hi ha més demanda que oferta, i queden vacants lliures, es 

convoca a la resta d’alumnat no admès a un acte 

d’adjudicació de vacants, on per ordre de baremació, 

s’adjudiquen les places que han quedat lliures. 

● Tota la matrícula recollida, nouvinguts i alumnes del centre, és 

introduïda a l’ordinador en el programa SAGA i CLICKEDU.  

● Realitzada la tramesa de matrícula, s’obren els expedients de 

cadascun dels alumnes, s’adjunta tota la documentació i s’arxiva al 

seu curs corresponent. 

● Finalitzada la matrícula, es realitza el pagament a l’INSS de 

l’assegurança escolar de tots els alumnes matriculats. 

● Una vegada tancat el període ordinari de matriculació, es segueix el 

procediment d’atenció a les assignacions trameses al centre 

mitjançant el mòdul d’inscripció i vacants, per atendre la matrícula 

viva. 
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Preinscripció i matriculació dels estudis de règim especial. 

En el cas dels estudis de règim especial d’esports (EREE), es segueix el 

procediment ordinari, però amb les següents peculiaritats. 

En primer lloc, abans de realitzar la matrícula, han de realitzar unes proves 

físiques específiques. Si les han realitzat al nostre centre, les dades ja queden 

recollides a l’expedient de l’alumne. Si les han realitzades a altres centres, 

s’ha de sol·licitar el certificat de les proves al centre on han realitzat les 

proves. 

Superades les proves, han de satisfer els preus públics dels crèdits als que es 

matriculen. 

Una vegada matriculats, es realitza un procés de convalidacions que 

configura la matrícula definitiva de cada alumne. 

 

Expedients acadèmics. 

Entrada d’expedients: 

● Es realitza una petició de l’expedient a l’institut de procedència de 

l’alumne/a mitjançant un ofici. 

● Les entrades queden registrades en un llibre de registres. 

● Una vegada rebut l’expedient, introduir el currículum de l’historial 

acadèmic al programa SAGA i a la intranet del centre. 

Sortida d’expedients: 

● Es recepciona la petició de trasllat per part de l’institut de destinació 

de l’alumnat. 

● Es registra la recepció de la petició de sortida. 

● Es genera un full acadèmic de l’alumne/a i s’envia per correu al centre 

receptor. 

Arxiu d’expedients: 

L’alumnat que finalitza estudis al centre, passa a l’històric d’alumnes i es 

guarda una fitxa amb les seves dades que s’arxiva alfabèticament en un 

arxiu general d’antics alumnes. En aquesta fitxa es troba la numeració que 

permet localitzar el seu expedient, que queda arxivat al centre. 

 

Actes. 

Després de cada avaluació, s’imprimeix l’acta provisional. Una vegada 

realitzada la junta d’avaluació, es realitzen les modificacions pertinents, si 

escau, i s’imprimeixen les actes definitives. 

Les actes s’arxiven al centre, llevat de les de segon de batxillerat, que també 

s’envien a Barcelona pel càlcul de la nota de la selectivitat. 

En el cas dels estudis de règim general, les actes s’obtenen del programa 

SAGA. En els EREE, les notes i les actes es gestionen amb un aplicatiu diferent, 

proporcionat pel Departament d’Ensenyament. 

 

Butlletins de notes. 

● Introduir l’ordinador les qualificacions que consten en l’acta de cada 

curs 

● Amb cada avaluació es genera un butlletí de notes dels alumnes. 

Cada  tutor lliurarà els alumnes el corresponent  butlletí.  
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Certificacions de matriculació i qualificacions acadèmiques. 

A petició de l’interessat, s’emeten certificats de matriculació o de 

qualificacions acadèmiques. 

Des del programa SAGA, es comproven les dades. Una vegada confirmades, 

s’emet certificat signat per director i secretari. 

En el cas de que el certificat s’hagi d’emetre en castellà, el certificat es 

redacta des de fora de SAGA, però sempre prèvia comprovació de les 

dades d’aquest aplicatiu. 

En el cas dels certificats de nota mitjana dels cicles formatius de grau 

superior, i a l’alumnat del CAS en acabar els estudis, el certificat s’emet 

d’ofici. 

 

Certificacions d’horaris i dates d’exàmens. 

A petició de l’interessat, s’emeten certificats de l’horari lectiu de l’alumnat, 

així com de les dates de realització d’exàmens. 

En el cas dels certificats d’horari lectiu, des del programa SAGA, es 

comproven les dades. Una vegada confirmades, s’emet certificat signat per 

director i secretari.  

En el cas de les dates d’examen, es confirma amb el professorat 

corresponent que les dades són certes. 

En el cas de que el certificat s’hagi d’emetre en castellà, el certificat es 

redacta des de fora de SAGA, però sempre prèvia comprovació de les 

dades d’aquest aplicatiu. 

 

Certificacions de Català. 

A petició de l’interessat, s’emeten els certificats corresponents. La 

documentació demanada és la còpia del DNI, els llibres d’escolaritat o 

certificats dels centres d’origen, i un imprès de sol·licitud que es proporciona 

al centre. 

Comprovat a la documentació que es compleixen els requisits per obtenir el 

certificat del nivell sol·licitat, s’emet el certificat corresponent. 

La documentació de cada sol·licitud es conserva al centre. 

 

Expedició d’oficis. 

A petició de la direcció del centre, s’emeten els oficis corresponents, que són 

registrats al llibre de sortida de correspondència i són enviats al seu destí. 

 

Tramitació i lliurament de títols. 

Una vegada rebut de la RTA les dades dels alumnes que han estat 

matriculats al centre, en finalitzar el curs es comprova quins són els que han 

superat els estudis. 

També es revisa que les seves dades personals siguin correctes. 

Una vegada realitzades les comprovacions pertinents, es realitza el tràmit del 

pagament del títol, a petició dels interessats. 

Una vegada s’han recollit els resguards de pagament de coda promoció 

d’alumnes,  es demanen els títols a la RTA. En aquesta tramitació s’informa de 

la nota mitja de l’expedient de cada alumne. 
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Els títols sol·licitats s’anoten en un llibre general de regístre de petició de títols. 

Després de un període no inferior a sis mesos, es reben els títols, que es 

registren al llibre de títols específic dels estudis corresponents i s’arxiven fins 

que els interessats passen a recollir-los. En el moment del lliurament, s’anota al 

llibre de registre de títols corresponent, i s’informa a la RTA per via telemàtica. 

El títol es lliura només a l’interessat, o a persona autoritzada per ell, o a un 

altre institut públic que el sol·liciti en el seu nom. 

En el cas dels EREE, l’RTA no emet per defecte un llistat d’alumnes matriculats, 

ja que no estan gestionats pel programa SAGA. Per això, prèviament a tot 

aquest procediment, s’ha d’informar al RTA totes les dades dels alumnes 

matriculats en aquests estudis. 

 

Tràmits accidents assegurança escolar. 

En els casos de alumnat cobert per l’assegurança escolar, si l’urgència de 

l’accident és baixa, s’emplena el document oficial on es descriu l’accident, 

la data, l’hora, els testimonis, l’activitat, etc. Amb aquest document, més la 

fotocòpia compulsada del DNI de l’accidentat i un resguard de matrícula, 

s’acompanya a l’alumnat al centre sanitari que correspongui. 

Si l’accident és greu, s’evacua a l’alumne i posteriorment es tramita la 

documentació. Tant en una situació com a l’altra, s’avisa a la família i 

s’acompanya a l’alumne al centre sanitari. 

 

En els casos de l’alumnat que no està cobert per l’assegurança escolar (1r i 

2n d’ESO, alumnat donat d’alta a la S.S. i majors de 28 anys), s’avisa a la 

família i se’ls acompanya al centre sanitari que correspongui. 

 

Secció 2. Altra documentació. 
 

Registre d’entrada: 

El document es anotat al llibre de registre d’entrada. 

Es posa la data i el número d’ordre d’entrada, la font, l’emissor, la classe de 

document i l’extracte del contingut. 

El document original es lliurat al departament o persona interessada i una 

còpia es guarda a l’expedient corresponent i arxiu. 

 

Registre de sortida: 

El document es anotat al llibre de registre de sortida. 

Es posa la data i el número d’ordre de sortida, destí, destinatari, classe de 

document i l’extracte del contingut. 

Una còpia es guarda a l’arxiu. 

 

Altes i baixes de professors. 

Una vegada rebut el document que justifica la baixa mèdica, s’envia als SSTT 

juntament amb el model normalitzat corresponent, on s’informa als SSTT si és 

necessari cobrir la baixa amb un professor substitut o no. 

En cas que la baixa s’allargui més d’una setmana, s’envia novament als SSTT, 

acompanyada d’un ofici informant de la continuïtat d’aquesta. 
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Finalitzada la baixa laboral, quan el professor porta el justificant de l’alta 

mèdica, aquest es enviat juntament amb un nou ofici als SSTT. 

Tant els comunicats de baixa com d’alta, queden registrats al registre de 

sortides de correspondència. 

 

CAPÍTOL 6.  

DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS I DE SUPORT 

SOCIOEDUCATIU DEL CENTRE. 
El personal d’administració i serveis del centre està composat per un conjunt 

de 10 vacants: tres de subaltern, una de neteja, dos d’administratiu, una de 

jardiner i una de tècnic integrador social. 

D’aquestes vacants, les tres de subaltern, les dos d’administratiu, una de 

neteja i el tècnic integrador social tenen assignades funcions únicament al 

Institut Joan Oró. 

La vacant de jardiner té assignades tasques al conjunt del Camp Escolar. 

Les funcions i horaris que realitzen s’ajusten al que indica la normativa vigent, 

adaptant-se a les necessitats del centre en cada moment del curs. 
 


